
SzilágriÁro n ar anYérme S
A montreux-i Európa-bajnoksdg meghozta a nagl dtt\rést

SzilágyiÁron sámára megérkezett a várva várt Európa-bajnokicím is Svájcban

riii:ii::r I tptczrv AcNpc nyét, s így a20l2-es londoni olim-
piai és a 2007-es szentpétervári
csapat-világbajnoki címe mellé
tegnap este begyűjtcitte a konti-
nensbajnokság aranyérmét is.

Szilágyi ezze| a sikerrel az
olimpiai kvalifikációs sorozatban

f eljessé tette aranykollekcióját
L szilagyi Áron a montreux-i

Európa-bajnokságon, amelyen a

német Max Hartungot Legyőzve

megnyerte a kard egyéni Verse-
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nagy lépést tett a riói játékok felé,

ahogyan a bronzérm es Mohamed
Aida is, aki 39 esztendősen a

2007-es szentpétervári vb-3' he-
lye után nyert ismét anőitőrlzők
kozott egyéni érmet.
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Na1Y lépéSek Rio felé
Szildgli arany-, Mohamed bronzérmes lett az Eb-n

Mohamed Aida ihletett napotfogott ki, és egészen a dobogóig menetelt
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T ondoni olimpiai formáját
L ídézte meg hétfőn a kardozó
Szilágli Áron, aki a montreux-i
Európa-|ajnokságon megszerezte
pályafutása első Európa-bajnoki
ar any érmét, így a 20 12- es olimpiai
bajnoki és a 2007-es csapat-világ-
bajnoki cím után teljessé tette
aranykollekcióját.

Szilágyi fantasztikus napot fo-
gott ki, és talán az igazi lcikést az
arany felé a belga Seppe Van Hols-
beke eIIen 14:10-ről megfordított
asszója adta meg számára, hiszen
onnantól kezdve briliáns találatok-
kal győzte le ellenfeleit. Az elődön-

tőben az ötszörös egyéni Európa-
bajnok orosz Alekszej Jakimenko
8:3-as hátrányból állt fel, s 13:13-ra
egyenlített, de az utolsó pillanatok-
ban ismét viilant Szilágyi zsenialitá-
sa' A másik ágon a némeÍ Max
Hartung az oÍosz Nyikolaj Koval-
jovot győzte le 15:1l-re úgy, hogy
közben az orosz lábsérülés miatt
ápolásra szorult. A fináléban 6:6-os

állásnál Szilágyinak is szüksége volt
az orvosi csapatra, bokáját perce-

ken át kellett ktitozni. A talpra állás
után még 9;6-ra elhúzott Hartung,
de Szilágyi esze a helyén volt, s

1 5: 1 l-re győztele riválisát.

,,Boldog vagyok, mert végre
megszereztem a hiányzó Európa-
bajnoki címet. Orülök, mert na-
gyon jó vívók ellen tudtam sima
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asszókat nyerni' gyengébb vívók
ellen tudtam nehéz helyzetből for-
dítani'' _ mondta Szilágyi' akinek
bokasérülése nem súlyos, így pást-

ra tud majd állni a csapatverseny
során.

Mohamed Aida is élete egyik
legjobbját vívását produkálta. A ki-
v áIó tőr oző, aki l992-ben nyert elő-
ször Eb-ezüstérmet Lisszabonban,
az olaszok hatszoros olimpiai baj-

nokát, Valentina Vezzalit búcsúz-
tatva jutott eI az e|ődöntőig, ahol
azonban alulmaradt a később az

olasz Elisa di Francisca mögött
ezüstérmet szerző orosz Larisza
Kor ob ej nyik ov dv al szemben. Ezzel
a teljesítménnyel mindkét magyar
vívó nagy lépést tett a riói olimpia
felé vezető úton.


