
Gho laeun $ándÜ szerczte a magyaÍ
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Egyetlen éremmel, a tizedik helfen
zfula az élemtáblázatot a magyaÍ
válogatott a plovdivi U23-as vívó
Európa-bajnokságon. A páúajtÓiö.
zíGho Taeun $ándor álIhatott Íel a
dobogó hamadik Íokára.

Jól indult a plovdivi U23-as vívó Eb
magyar szempontból, hiszen már
az első napon érem szÜletett. Afér-
Íi párbaifiőrözők kórosztályos világ-
versenyeken produkált szenzációs
sorozata Bulgáriában sem szakadt
meg: a tavaly meg junior Cho Ta-
eun Sándor bronzérmet nyert'

A Honvéd vÍvója negyedikként
zárta a csoportkört, ám láttuk már
többször, hogy ez önmagában

, kevés az üdvósséghez. Meg nem
l is ért túl sokat, hiszen a 32 közótt
, máris orosz ellenÍéllel nézet tar-
' kasszemet, ami sosem (9ér könnyű
asszÓt. Dmitrij Guszev ellen azon-

, ban 15:13-ra diadalmaskodott, s
ha bárki azt gondolná. a 16 között

: gyengébb vetélytársat kapott, az
,téved. Az olasz Lorenzo Buzzi a
. Verseny harmadik kiemeltjeként a
, csörte esélyese volt, de Cho ezzel
nem törődött, s nyert'15:'12-re.

: A szintén olasz Andrea Russo
'ellen ismét rendkívÜl szoros asszó-
, ban győzött, a 'l5:'l3_as siker már a
. biáos érmet jelentette.

:' Csak az a kérdés maradt nyitva'
, hogy a dobogó melyik Íokára állhat
, majd fel, de erre is hamar választ
: kaptunk: az első kiemelt izraeli Ju-
li val-Salom Freilih 15:9-re legyőzte

1.qz eióo<iniooen, így Cho bronz_

: érenn.mel gazdagodott.

' ,,Nem akartam ragorcsölni a
:: versenyre, nem is tűztem ki célt az
Eb-re_így a2O éves párlcajtőröző.

,_ Mesteremnek, Budai lstvánnak
:' mondtam, hogy jó formaban érzem
|; rT\áQdrfl ' Etegedett vagyok a bronz-
zal, mert világversenyen egyéni-
ben most sikerult először felállnom

, a dobogóra. Némi hiányérzetem
-azért van: az elődöntőt nem bírtam
, olyan lábmunkával, ami a győze-
, lemhez szükséges lett volna."
,: A'remek kezdést kevésbé ered-
, ményes folytatás követte Plovdiv-
, ban; bára női tőrcsapat negyedik,
, illetve a nőikardcsapat ötödik helye
, jónak számÍt, a Íéríi párba1tőrözők

,.ötödik helye csa|ódást keltő. Eme!-
,lett egyéniben Cho mellett más
,lma9Yár á nyolcig sem jutott el.
, Ennek ellenére kiemelendő,
hogy a még mindig csak 14 éves
kardoző' Pusáai Liza azt követő-

. en, hogy megnyene a kadét Eb-t,
majd avb-n bronzérmes lett, a nála

l hét-kilenc éwel idősebbek me-
')'zőnyében leg1obb magyarként a
: '1 1. helyen végzett...


