
BrauÍiros Csapatmunka
Az ELMÚH xÉr Év tegjobb vitágkupa-eredményét
produkátta a tehetségekket fetá[tÓ női torcsapatunk
A kevésbé dikeres szombati
egyéni napot követően' csapat-
ban remekül teljesítettek női
tőrvívóink az algiti ülágkupa-
versenyen. A magyar együttes
nagyszerű vívással végzett az
ötödik helyen _ tőrözőink ha-
sonló eredményre két éwel
ezelőtt voltak képesek vk-via-
dalon. A mostani teljesítmény
értékét növeli, hogy az előke-
Iő poziciÓt a nagy hármas, az
egyéni versenyben olimpíai
kvótáért harcoló Mohamed
Aida, Knapek Edina, Hopka-
Varga Gabriella alkotta trió
nélkül érte el a magyar válo-
gatott.

A Gólya Fruzsina, Lupkovics
Dóra, Pásztor Flóra, Varga Ka-
ta]in összeállítású váIogatott
a teljes versenynapon csupán
egyetlen vereséget szenvedett,
a negyeddöntőben' a világ-

klasszis olaszokkal szemben
maradt alul. Pedig már az első
találkozón, Kína ellen sem a mi-
eink voltak a favoritok, a ülág-
ranglistán magasabban rang-
sorolt távol-keletiek hat asszót
követően vezettek is 30:25-re. A
valamennyi ellenfelével szem-
ben pozitív mérleggel záró és
egész nap kiemelkedően vívó
Lupkovics vezéfletével azon-
ban fordított a magyar csapat,
és rendkívül izga-lmas hajrában
aratott minimális külonbségű
győzelmet. Az olaszoktól el-
szenvedett vereség nem fogta
meg együttesünket, a németek
elIeni taláIkozót végig uralva
nyerte meg, ma|d kihozva a ü-
adalból a maximumot a rang-
lista-3. dél-koreaiakat a 17 éves
Pásztor hosszabbításban beütt
találatával legy,őzve ötödikként
zárÍ. P.A.
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VlúGKuPAVERSENt BoNN
FérÍlak, tőt Csapat. A 16 közé
iutásért: Lengyetország-Magyar-
orság 45:36. A végerédménÍ:
l. 0roszország' 2. otaszország, 3.

Franciaorvág, ...20. Magyarorizá8
(Batogh Botdizsár, Dósa Dániet'
Mátyás Bátint, Mészáros Támás)

vl úoxuplvrRsrnv, lt-oín
Nők, tőr. csapat' Nyolcaddiin-
tő: MagyarorszáE-Kína 4 4'.43
(Pasztor +4' Lupkovics i2, Várga
K' 1ili,üó1yá :,6 

} l,Negyéddffi ő:,,,
otxiolsÍág:Magymo iszE ./}5;40
(Lupkovics +5, Gótya -5, Pásztor
-5). Az 5-B. helyért: Magyaror-
szág-Németorszá8 45:4l (Gótya
+3' Lupkovics +3, Pásztor -2), Az
5. helyért: Magyarotszág-Dét-
Korea44:43 (Lupkovics +5, Gótya
+ I,', Fá szt{iÍ,:s}. :A,rl{gArédmÉnil
1' or oszorszétq, 2' 0laszorsláB, 3.

EgyesÜtt Attamok, .'.5. Ma8yar-
orszag (Gótya Fruzsina, Lupko-
vícs Dóra, Pásztor Ftóra' Varga
Katatin)


