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Az ötödik helyen végzet{ aBocz-
kó Gábor, ImreGéza, RédliAnd-
rás, Somfai Péter összeií]lítású
férfi prárbajtőrcsapat a tallinni
olimpiai kvalifikációs világkupa-
versenyen' A riói kvótáért KiZdő
magyar viílogatott eredményé-
vel apró lépést tett az olimpiai
szerepléshez vezető úton. Együt-
tesÍink _ miutiín a negyeddöntő-
ben vereséget szenvedett a jóval
eséIyesebb francíráktól _ az 5-B.
helyert vívta kulcsfontosságú
tilákozi1át. Az első helyosztón
ugyanis az ellenfél a német viá]o-

gatott volt, amelyet a mieinknek
mindenképpen meg kell előz-
nitik ahhoz' hogy kivívjrák a riói
indulás jogát. Imre Gézáékpedig
nem hibiíztak, túléptek a riviá]i-
son, maj d a köve tkező találko zón
az'észteket is legyőzték, és ötödik
helytikkel nagyon közel kertj]tek
a rangsorban még előtttik lév9
németekhez. A kvalifikációs so-
rozatbóI két világkupaverseny
van hátra _ Heidenheimben és

Botzkó 6ábot (iobbn| és lmte 6éza
vállvetve kÜzd a tsapatkvótáélt

Vancouverben -, amelyeket már
ajövő évben rendeznek. Haeze-
ken a viadalokon is a német előtt
végez a magyar együttes, miköz-
ben nem borrr] a papírforma,
férfi párbajtőrcsapatunk ott lesz
az olimpiiín.

Női viálogatottunk azonban
egylre távolodik Riótól, vasrírnap
a. Nankingban rendezett vk-
verseny csapatkiizdelmeit a ti-
zenkettedik helyen zérték Szász
Emeséék. Két üada]lal a Sorozat
vége előtt együttesiirrknek már
csak matematikai esélye van a
kijutásra. P.A.
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