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Veg3.gg érzésekkel gtlndolunk
vissza a vivók cs{'itrirtokön be-
fejeződő Erirópa-bajnokságára'
A rnontreux_i teljesítméii-v egy_

részt rlicsóre[es' iliszerr a 200B-as
kotrtinensvia<lal írta, arnelyen a
kÜldottség két arany-, két eziist-
ós egy brcirzéremmel zárt, Eb-n
nern szerepelt il-ven eredménye_
sen a vír'óválogat0tt. \4ásrészt
r,'iszont tu olimpiaí kvdifikáció
szem1rontjáhól fontos csapat-
versenyek ereclrnérr}.ei eltna'rad-
tak a r.lárak'ozásokttil.

,,Űssz.ességében síkeres kottti-
nensuiarlrllalz uagyunk nil, tl két
dab*gós hel.vesést ltozti taualyi
szerepÍeskez kéysest ae érntek saí-
m.ribrsn j elenttisen. elóre téptiink'
ezrel wtindeltképp eÍégedett ua-
gj'ofu - kezrite ért€kelésót Uelvar-
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A LEGJOBB Pl LLA]IIATBAN' az EU ró p a - b aj n o kságo n
mutatta meg erejét a magyar VíVÓsport

helyi Gábor szovetségi kapitány.
_ Annrlk is ijriilijk, hagy az egés.a

éuben kissé batlailozó lnagrtr
uiu{s e# ilyen Jbnttls esetnúnyre
i)ssze tuttott óllni és nwgmutntttl
az erejét. {}e a csapatak gverzgéÍ;b

szereplése nzictÍt uan berlnertt ltí-
ányéraet.'" . ': , .'

KiilÍjnoserr l'ont*sr lol't r'oj.-

nzr az érernszerzés azokbein a
szakágaklran, anre1yekberr az
egy"én i verSeI}Y rlieLlett Csaj]at-
versenYt is reirdeznek a jilvő ér.i
o}inlpián.. Ezekben a gzátnok'_

}ran ugyanis a csapa{kvaiiíik;i-
ciírt érdernes megcéklzni, mert
ha sikeriil, a trárorn versenyző
automatikusan inciulhat az
egyéni verserryen ís. A kvóta-
szerzéshez rrrárper"iig értékes
viiágranglista-pontokat lehe*
tett ivolna) gviljteni az F,t:-n.
h,{ittdkét neni párbirjtőrözői-
rrek és ir női kartloziknak sok-
ba' keri}1het, trogy az e3yíittesük
nem tudott a legiobtl nógy kcizé
keriilrri 5vájcban'

,,4 női parbajttircsa4lat h.a-

taclik, rt Jérft peírbaítórözők és

a női tórözrjk Írctedik lwlyénéÍ

trlbbet uílrtrsrn" í.aek az er*l-
mények nem ercsítetÍék tneg ltz
e g3;ütr esek p ozící(lj át az alirnp í'
t.zi szertpÍ.r)sérÍ 'frslyti uerse w'r'ben.

I}e még senun'i sincs ueszut! Egy

.i ól si'ÍterilÍ t t;i l*gbaj noksri ggrst.,

rsrneÍyntk rttég ertisebb & szÍ}rci-
j* a rrlngtísta parctuersenvób*lt,

leh.eí latrigúlní. Atnelyik asa'

ssat a júliusi, tnaszkuei ttébén
érlnet njler, órió"si e!.{jn}lre tes;
s':ert ű rcrsenytúrsakfcrll szeln-
!seu'' --tetle \:<lzzÍi a sztivetségi
kapttátt.v.

Udvartreiyi kierneltc: az
eg,'éni versen'vlren érn:et sz*r-
ző versen1'zti'l<et nrrrxinrálís di -

cs*re r í]lcti tttt'g, r,al*tnetinl it'tt
a sportág nregl'ratározó *g-véni-
sigei' akiktőt nenr nieglepetós
a dobtlgÓs h*lyezés eg}''-eg}'

r'ilágversen.ven.,,A kg,rdorókat

lcülön ki kell enrclni' Szilrig,i
Áron egyéni gltizelménelc és a
rwgy-edúötltóhelL ucÍatnbff a
br*rlztnérkőzésen rrlgyagónn
t,íuó csapatnak ktjszönhetijen
rt ű8Vü fi s zéy:l p í ! l.nrcato ka t éÍ, ket -

tíink át" _ Értékelt Uclvadrelvi
{}ii}:ol, aki a váklgatritt továilbi
prr: g=ranrjával kapcsolattrarr el _

rnrrndta, hogv edzőtáborba vrr-
nulnak, é* alaposan elemzik az
l-jb-rr lörtíl*ttket" * Á tn ktikriról
í's 

"q1'a&crlrísril 
s;islnak rnajd a

ktiyeikezó lzeÍek. Ki kell jat;ítani,
a laib(lkat. L'l kell érníink, hagy
tz uÍÍsétt ct g'verlgébb tsapatalctól
ne kap.il;:'lk ki, sót, Ísrtl.tlúrg)ló-
zekntkrt: is sziikségiinlc lesz"

F,zek ktilcsa az elletnfelekre sza-
l}o Ít Í:{l'kt i l:{1,' tl fbgyel menettség,
u alal nilzt a ls ezeta e dzrji utrl.*ítú -

stl|c elfogadása és Ésetsrtása^''


