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A lotdozó Puszhi tiza és a pÍbaitÓ?ö.
zó'Peti knáta is a dobgó hamadik
Íokán állhatott Íel a bouges{ lodét
víuó-világbajnokágon. .A lffidozó
Sama Vilmm fu a nngya vegyes

csapat is óttÉkes heIyffi szerzett.

Bronzot varázsolt a kardtündér,
mégsem tudott Íelhőtlenül örÜlni
sikerének az ulán, hogy az elő-
döntő után lejott a pástról. A köny-
nyeit morzsolgatta, siratta az el-
szalasztott lehetőséget, hiszen az
asszó feléig mégiscsak Vezetett a
szingapúri lven Lau ellen. Pusztai
Lizatizennégy évesen, az Európa-
bajnokságon elér1 győzelme után
élete első kadét-világbajnokságán
is aranyat akart nyerni.

,,Legalább a későbbi világbaj-
noktól kaptam ki" _ vigasztalta
magát a BVSC-Zu9|ó l<ardoz$a,
aki az eredményhirdetéskor már
mosolygott, s ahogyan az edző-
je' Bódy Benjámin mondta, amint
túlteszik magukat az elódöntőben
e]szenv,edett ..vereségeni.',-máris
szebben csillog majd a bronz-
érem.

Apárba1tőröző Petri Renáta ar-
cáról ellenben le sem lehetetttöröl-

ni a széles mosolyt, annyira örült
a bronznak. Naná, hiszen a nap
elején nem sok jel mutatott arra,
hogy a Verseny álomszerű véget
ér aszámára: csaknem bÚcsúzott
a csoportkör uIán, aztán aÍőtábla

, első körében honfitársával, Gnám
Tamarával kellett megkÜzdenie.
Miután sikenel vette az asszót, két
könnyedebb meccs után' kétszer
is egy tuson mÚlott a győzelme. A
négy között a későbbi világbajnok
o lasz Alessand r a Bozzáv al lalálla
szembe magát.

,Jobb volt az ellenfelem-ismeri
el tizenöt éves békéscsabai lány.
_ Jövőre meg a kadétek közott
indulhatok, remélem, hasonló lesz
a Íolytatás. Most nagyon boldog
vagyok."

Lizához hasonlóan a szintén
kardozó Szlama Vilmos is bosz-
szankodott, miután nem jött össze
neki az érem, amit annyira szere-
tettvolna megszerezni. lgaz, így is
pályafutása eddigi legjobb ered-

: ménye a hatodik hely.

',Az idő biztosan megszépíti
majd ezt a szereplést, de kicsit
elegedetlen vagyok az eredmény-
nyel - így a tizenhat éves sziget-
szentmiklósi vívó, aki rövid gon-
dolkozás után azért hozzáteszi:
_ Bár az első világbajnokágomon
ez nem is volt olyan rossz."

Bosszankodni egyébként legin-
kább amiatt lehet, hogy az Eurő-
pa-bajnok párbajtőrcsapat tagjai-
nak túl korán ért véget a Verseny,
a tőröző Bényei Erik pedig meg-
torpant a bravúr kapujában.

Az ellenben örömteli, hogy a
Bényei Erik, |{ajas Nóra (tőr)'

Nagy Dávid' Petri Renáta (pár-

bajtőr)' Szlama Vilmos, Pusáai
Liza (kard) alkotta magyar váltó a
vegyes csapatversenyben negye-
dik helyet ért el' Az eredmény azt
bizonyítja: Magyarország a kadé-
tek között is a világ élvonalához
tartozik.


