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A legiobb 16 között

megálltaka magyaÍok

ÍovácErika

l

ott, vagyis Buenos Airésben, a

női párbajtőrözők

Nyolcaddöntő itt

iS, ott is.

Az egyikhelyen ez nem feltétlenü
nagy bai. és a miísikon sem köszöntött be avilágvége, de itt azért
jöhetett volna jobb eredmény,
már csak azért is, hógy ne az utolsó
versenyen kelljen tövig rágnunk a
körmünket. De majd kell...
Itt, vagyis Vancouverben, a férfi
prfubajtőrözők egyéni idlágkupa-

versenyén négy magyar tépett
pástra ale8jobb 64 között_

ketten,

egyéni vk-viadalén Szász Emeséért kellett1eginkább szorítanunk.
A vk-verseny előtt a matema_
tikai eséIy még élt, hogy a női

vií]ogatott is pástra léphessen
Rióban, ám ehhez a győzelem
és né|ány számunkra kedvező
eredmény kellett volna - nos,
rögtön az első összecsapáson eldőlt, hogy nem jön össze, hiszen

a Szász Emese, Budai Dorina,

Kun Anna összetételben

fellá]-

Imre Géza és Boczkó Gábor kiemeltként csak a miisodik napon
kapcsolódott be a kiizdelmekbe.
Mindketten kvótát érő helyen
iíllrrak a kvalifikációs rangsorban,

ló egyíittes a legjobb 16 között
27 :26 -ra kftapott Dél-Koreától,

e]Ienben ha a magyar férfiviáloga_

és ez a hétvégi.verseny után is
így maradt, ám rezegni kezdett
a léc.

tott nem szerzi meg a riói indulás
jogát, köziilük csak az egy ik indulhat a nyiíri játékokon.

Vancouverben viszont kart karba ölrve menetelt a két magyar _
mindketten bejutottak a legjobb
16 közé, ott azonban elbúcsúztak

a tdvábbi küzdelmektő]. Nézzijk
a jó oldalát több pihenő jutott
, a csapatverseny előtt, így több
energia is. Remélhetcileg. '.

Az első akadríJy.t sikerrel vette

Rédliék30:22-re verték
meg a cseheket, majd hatalmas
csatában 39:38-ra legyőzték a
a csapat,

franciákat is, és a többi ered:
mény is jól alakult számunkra,
'hiszen Egyiptom nem jutott a
l6-ba' Dél-Korea a nyolcba, a
németek pedig a négybe. A magyar csapat a döntőbe jutásért
az észtek ellen lépett pástra _
lapzártánk utiin.

'

és a 9. helyen Végzett.

Szász viszont kvótás helyen

áll a kvalifikációs rangsorban,

Itt is négy magyar jutott a
64-es főtáblára' ám hárman kö_
zülük rögtön

az első kanyarban
elsziilltak. Csak Szász jutott el a
legjobb 16-ig, és úgy túnt, a kö_
vetkező kört is sikerrel veszi, de
hiába vezetett 14:1l-re az olimpiai bronzérmes Sin A Lám ellen, a dél-koreai fordított. Ésitt
jöttek az izgalmak; hiszen a ma_
gyar lány riviilisaÍ közül a svéd
Emma Samuelsson és a német
Britta Heidemann egy krirrel
tovább ment, sőt, a svéd lány a
harmadik helyen végzett. Szász
Buenos Airesben a 11. lett, és
maradt a rangsorban a kvótát
érő helyen, de hogy indulhat-e
a riói olimpián, az csak a március 18. és 20. közötti budapesti
Grand Prix-versenyen dril el.
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Szász Emesének Budapesten tell biztosítania

a

ilói kvótát
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vlLÁGKUpAVERSENY VANcoUvER' PÁRBAJTőR, FÉRFIAK
Egymi; A legiobb 32 közé jutáséÉ:Boczkó-Szényi 'l5:l3, lmre-Valtosio
(otasz) l5:7, Berta-Minobe (japán) 15:l0. A legjotb l6 közé juüásért:

p_oc-zl9-|rvo1 (.ameri kai) 15:l 3;, lrní€*capék h),l5l]4; P. jzio,{otasa)]Beria
15:ll. Nyokaddöntő: Anohin (orosz)-Boczkó 8:B, Pak (dét-koreai)-lmre l5:ll.
Döntő: Garozzo (otasz)-Böhm (német) l5l3' A végeredmény: l. Enrico Garo2o' 2. Böhm,3. Pak Szan Kjung (dét-koreai) é5 Freitiah (izraeti),...lo. Boczkó
Gábor,'ll. lmre Géza,...30' Berta Dániet'.'.60' Szényi Pete1 ..'67. SiktósiGergety,
...77. Peterdi Andras' ...l05. Bányai Zsombor, .,.l35. Cho Taeun Sándor

vltÁGKUPAvERsENY BuENos AtREs, PÁRBAJTőR' nóx

A legiobb 32 közé iutásért: Szász-Gars (svéd) l5:10, Kang Jung Mi (dé[koreai)-Antal l5ll3, Tataran (román)-Budai 15ll, Szu Ji_ven (kÍnai)-Miháty
15Jl' A legiobb 16 közÉiuttisért: szász-Hao csia-tu (kílnai) 5:4' Nyolcaddöntő: Sin A Lám (dél:koreai}-s'áizl5t4' Dötttő:,Kotobova.(orosz}-Ernb. ,
rich (észt) 15:9. A Úégeledmény: 1. Viotetta Kolobova, 2. Embrich, 3' Gherman
(román) és Samuetsson (svéd),...ll. Szász Emese,.'.68. Kun Anna,
'..75.Szabó
Laura, ...79. Révész Julianna, .'.9B. Várnai Vivien, ...l03. Bohus Réka

