s

sffiffip
ffiffiilffiffiffiffi

gs,*q,\
ffi

"*

*ffi\

't,o., ;-**7
-, t..
,.-

so}tLÁlBÉLA
a féríikardcsapat

,
],

vezetŐedzője
,,A

férfikard

tondoni'o{imBia

.,

,

ótarninden

világversen1riől
: érernmel tér

, haza'ezÚttategy

']aÍannyá1.és egy

bronzzal' Ábszolút

,

,

elégedett
vagyok! A

csapatverssnyb€n

,:'

"

,

I

sakkoztunk
egykicsit,a

' frönciák etlen

,Szátmár!Andrást
ietrittém báÍeieid

Siátm ári
András remek teljesítményévet
H

F#ffi Tffi ffi ffiTst*ffi;

szerzett bron zérmet férfi

kardcsapatunk S@cban

p-Áa"ikd-

*-::-'._-::_:-']*_:+

A

férfi kardcsapat tagainak ko' ,
szönhetően éremmel fejezte ,,be'

azt je|entil.'rCIev',tétnq4lili,.lett.r:9n1,

a

. ,rÉSefeladatok

.' ,,.' nrrégotdás'á

'.,

,.,

l

.

,kePei'Az

elődÖntőbgti

,.:,, véráségbőf l
.., Íogiukvonnia
,,,tapaszlalatokat;

.

l.Abronzéremé{t
viszont,értékes

:

, . ,],, győzelmet

l:' l :Biáttt}íil[(,
, Ándrás éi Áron
l]

,

,' ,Úg,i{ iezte

be

' ,ezt.az Eur'ópa-

bainokságÖt',hogy
, ]szápem{ék€k
,:, ,:maradhatnak

,

',

bEnnÜk'''

il.payonlnem{udtaffteggtósítqpi

-

bo$ós },re{zeiéssel'Wrínta r,rlegaröFí:".i:É.úívás; N.a#Úw jl,éúidnba-góra áIl-,
tení pozÍciqját'Sőt,,o_1irypiai bájnok j nL és éremmel.zlfun:l' egl'űb-t"'AfieI.
klasszisunk,kÉrek peréc,kijelentettéi:, $,
ualrn a:dónm
'r,hogtl.,Íneglehetett és uégre eg kis
ecy. érernért, utazott.Sv{jcb3']..'ff. tiriilünk''afuonmaÍc
Mrirpedig, ha Szilágyr Áron megígér fi ünneptns ts belefer."

n*

Az utolso

{masának) , ü. aleslil' 1 lF,{og5a.érnlé'
k€'zet€ssé,t€'gyék.á.,tiefeje2éstn,,.

szlláÍj ák i

nagyonfontos

uíuás|

ezelőttviln&pát4yeíő'Égyiittgs'dw':il':.sredtewmaga.n,,és .ujr$.:jil:ment a

',

,

a

megéreztetn'

,nap]l,progra , a nég1'héuPl.,i.i. "4 bio'ianpccsre fel{rissiiltem, össre-

záró1

kardozoink thri]lert kerekí-

,

'lí ' ,Nagllqn

szerepléséta Ínagyar ttláon'og a ! uégre ígt utuim, ahngan ru.dok
monneqx.i EuÍopa bajnokságon:,a '.:|',és,saetetek' a trritttctls piltanatokszilágyi fuon, szatmari And{á$,, Gé-,, i{. bin nea" nezrem az erednényt,
rnesí Csanád' Decsi tamas, összeál- ..,lif csak .,anra.:,Iibneéitr6!,tam.' hog ,azt
1íÍáSú,eg}'iittestiak kiizdclmes:.nap., ] il.qs''úljam' amit-kigondpltaru'me.
végéna dobogó: haÍmadjk lfo,káia, ]i:séftelekésenszamrtíri}lgzzátette'
á]lhatott fel'
] bosszantotta, hogy az elődöntőben
Az a rény, hogy a rotáciÓ miaft a i á nemetek
i"*
*"g"tten
'it"'tilt
férfi kardcsaparverseny nem szere- ' ismételnie korábbi Leljesítrnényét,
pel fljö''iő óvi Ütimpiainűsoirán néni.. il hiátá,tudta, rnit lkéüéne,csiruátnia,a

,., ,'eÍnbernek''A'
'...i;,.n6gv6!é ''

Aron F b€tÉjött'
' ,DeeiTa:rnás
l,, ll,'l,l,.F'édÍE:ismét
, ' : ,iÉazolta,,hog,y

.l

ipsen is,rernekló SzannfuiáVasas
lqu lenet.sege
rr Uvq
a leleK SzenÍlt a leIi 'av
tretoseg{1vámyakatkapott.
{

tettek: a
ni

íranciaorp

ne5leddöntóból.

{g
N4

iu

Vefsenylap másik

sziámában' a nőj tőrözők

pá

csa-

en.,á::Mqh d

g':;

f l,..catrie}Ia

tíín

l ü_éiriesinék

séÍn lÍlgfit]. jll :1ry,tíuás r' a 27
esztendős Szatmrári verté há_

*a

jiiq:s.3'e.átrlí...tástí.effi es

lrétedik hélyénvegzen

]

i;ii;;ffil

[áraa,csapa1ot':,|iét,e11en{..ffi,i$

pa-bajnok

,.''

. tjni$

'

',. ,.ms|},"ejor'te'be1ta,turrpa-

jü;i!{{; i.,'?Éifu,. ',*!'.',".':,;;j'l19kqág;;*"""-.ffi
a végjátékbarr _ ettén- ',',h",' p' '
ffi'

'
harom '&-;:r',:
''j,',."
csapa-

tr

tele 44:42-es vezetésénélrust adva fordított, és iuftatta

q

*ilÍ{ pai!'#ryili"y

;

atavalrrÍvilásbajnok,né1r,letekvaiÍtq*,,:l,.'..,;,.,,,,,,,,',

a magyar

e

f.Qr,al

ki. .eltil

talákozón a végérealakult ki a leg-

.,: :

nagyobb kiilönbség _ az ellenfél ja_

,,r r ,: :,.,,

::

:r

r

::i;i,

,,r;r,"

,

;r

&W

sdÉÉM

ffi ffi
négy asszó utiin még a rivális vezeffi ffi
w
tett, o]-mantól kezdve azonban csak w
viári'Kijvetkezhetettamelvenazelső

á*i"l*'yfuparh-ré;i;*ne ,,-ÉZffiMÁnrnnnRÁs
.,',..'.,.,l:,,..:.,.,,l,Eb r_onzérme5,úffii,'.l'',',.,'
si*a$ze 9t
,.Ezen a napon aztan uolt

minden! l\/,a ir^lnpm

Azza! kezdódtjrt, hogt Somtai

*x# re6;,,a,

'W,

EurőWb

Béttl

'

'

]]]:':]'_:'
*aiíéit;.,,' .,,ffiE
ffira' ofi tOtte.m

{tj,:ntCIk, #,uax *, i,sa
idézte fel a kiizdelrnes nap nyitányát
a negyeddöntőben es a btonzmecs-

..

lá'káüét, h iszen egy
Eüinp5,t66'ifi0k'is
it
van a csapatDan.

