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párbajtcír z k héwégibu_
dapesti Grand Prix-versenye
Szász Emese kv taszerzése és

Boczk Gábor dobog s helye-

zése mellett a fiatalok bravriros szereplésér l is sz lt. Már a

pénteki selejtezonap végénelé_
gedetten csettintett a szakma, a
kilenc f táblára jutotl' férfi ver-

senyz kÓztil tobben juniorok

voltak, s ta 17 éves NagyDávid
személyében kadétkorri vív is
szerepelt a vasárnapi folytatás-
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fiatalok már egt

'megnyertek

uersenyt

azzal, hogy a Í tábltira jutottalc. Ttjbb mint kétsztizhafuan uíu indult a selejtez ben, ránd.tÍsul nem is ak rmilyen
neuek, ilyen hatalmas és ercjs mez nyb l touábbiutni tijbb, mint
brau ros teljesírmény"_ mondta
Gelley Iswán' a férfl párbajttírti-

z kvezet

edzcíje.
Ésholvolt még avége...? Bá-

nyai Zsombor, Sikl si Gergely,
Buta Levente és Cho Taeun
Sándor nem lakott j l a selej_

t

tÍikffi HÍt gilÉs

A,rnagyáí k dét" és junioÍvátogatott (it árany-l
egy ézÚst_ és két brontérémrne
:

!

zarta azirijvjdéki

korosztiílyos Eur pa-bajnokságot miísfél' hét-

f

;:etvatamíni a

fiatát,párbáit ld? k
r m ldé$t a heti,égi budapesti Grand,Fn$Madatrn att ÍnlJtatia',how a honl]spoÍtág] jfent
t ézé{tt

étkezdte az építkeiést.,ltéraés,hogy,á kadét. ás
juniorversenyeken e[ért sikerekkí[ mi marad meg
á {elnottek,ktizd,tt,';fut,persze gaÍantálni nenl
tudom, hogy rnostantÓt mindig így verepelÜnk,

Limard t' és a 32 k ztitt bri-

cstizva Butához hasonl an leg_
eredményesebb feln ttszerep-

lésekéntpipálhatta ki a hazai
Grand Prix-t.

A két héttel korábban

még

az rijvidéki junior Eur pa-baj-

digiekhez hasonl an kell touább
dolgoznom a cél.iaimért. Nem

jdtszom kicsiben:

feln

j

u re m r a

ttuálogatott tagja szeretnék

lenni. Ennek eléréséheza feln ttek

kz

tt is dobogÓs helyezések-

kel bizonyítanék..." A Balaton
Vív klub junior' Eb-gy ztese
hozzátette: ahhoz, hogy_ a ,,nagyok" kciz tt is eredményes legyen' a fizikai felkésztilésérefokozott figyelmet kell fordítania'
Bányai Zsombor ugyancsak
fontos gy zelmeket k nlvelhetett el hazai páston.

nokságon villogÓ, egyéniben és
csapatban is aranyérmes Sikl sí Gergely és csapattársa, Bá,Az izraeli Freilichet ekisz r
nyai Zsombor pedig rátett még sikeriilt legy zn m, és annak is
egy'Iapáttal. Sikl si legjobb tjri'iltem, hogy a tízenhat ktjzé
feln tteredményé1 elk n1vel- jutásért Buta Leui ellen ez ttal
ve a legjobb 16 kozé menetelt,
én nyertem, mert nem dlltam
Bányai pedig _ ugyancsak nyolttil j l az egymas elleni mérlecaddont s szereplésével - be- g nket tekintue. Az pedig nem
állította egyéni csricsát.
szégyen, hogy egt nem gyenge
.,Azzal, hogr legy ztem a leguíu t l, Boczk Gábort l kapjobb dél-koreait és a uilágrangtam ki a nyolc ktlzé juttisért
lista élmezrinyébe tartoz sutijci _ mondta Bányai. - Elégedett
Max Heinzert, két nagy skalpot uagyok a hétuégéuel,korábban
is szereztem - kezdte a hétvége eg/szer már sikeriilt nyolcadértékelésétSikl si. _ Ez egyben
d nt ig jutnom, a ktil nbség
j uisszajelzés uolt, hogt az ed- az, hogy eztittal j l is uíutam."
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Vasas tehetsége, Bányai

szerint ktilonleges volt a budap.esti verseny, a tavalyi

$

fttekk zé érve is egyb l í8Y tetje !í;
teilet{á tbhÉllégei fiptalok; de azt azért ltiemi[
nérni hogyezék á verse nyz k pástra lépnek má:a
és hbt'Í

f táblán
jabb skalpokat gyríjtott. A fel_
n ttek k Zott els évétÍolt 2I
éves Cho Taeun 15:5-re leisko_
lázta London egyéni olimpiai
bajnokát, a venezuelai Rubén
tez nap sikereivel, 'a

l

fetn ttÉkrne2 nsben is ; rnondta el Udvarhetyi
6áboy;6,y1v6L

kapitánya' - Az Újvidék|

''rÍvetségi
pa'bajnokság és a budápo$ti
kor,*zt{tvos EUr
páÍbait Í GP.verseny eredményein egyérte[mÍj.
en tátszik, hogy a tavalyi moszkvai vitágbajnok5 gUtán mégkezd. dijtt a fiata{ok melredzse{ése;
Záhonyi Petra, Pusztai Liza, Pásztor Ft ra, Dosa

pánle_l

* és még sorolhatná*

'

n.*Lp1 *,mát

,tetette á néVjegyét'és,amimég tlr mteli, hogy

minden szakágban vannak tehetségeink. A budapesti GP-viadaton kilenc párbaít rtlz nk volt
a 64_es tábtán, a franciáknak csak hat, níadásut
két luniorkorÚ fiÚ a 256 tagÚ

mez nyben jutott a

16 kÓzé. Ezen az Úton ke[[ mennÜnk tovább. SegÍti a munkánkat, hogy a szlvetségt l, a Magyar

Otimpiai Bizottsagt t és á kormányt tiS m gkapunk minden támogatást.

junior-vb

eziistérmese nem érezte tehernek, hogy itthon kellett versenyeznie, s tkiviil alkalomként
tekintett a viadalra, amelyen a
magyar párbajt r-utánp tlás
megmutathatta magát.
, ,,Nyugodtuoltant, amikor elindultam a MOM Sportk qtontba.
l uolt, hogl otthon ébredhettem,
megreggeliztem és eluillamosoztam a helyszínre. Akár eg átlagos hétk znapon..."

