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Kllzdésből kltÍínő
MoTlv[LTAN Es ELszÁ t{TA!{ vlvott női tórváLogatottun k,

s eza hatodlk hety, megszerzéséhezvolt elegendő
Pircs Anikó ll

Egy győzelem' és két vereség volt
női tőrvá.logatottunk mérlege
kedden a Rio de laneiróban zaj-
ló csapat-világbajnokságon. A
Mohamed Aida, Ifteiss Fanni,
Lupkoücs Dóra, Hopka-Varga
Gabriella összeiá]lítású együttes
példás csapategységet mutatva,
az utolsó pillanatig ktizdve a ha-
todik helyen végzett.

Tőrözőink a sorsolás isme-
retében előre tudták, ha siker-
rel vívják meg a lengyelek elleni
első mérkőzést, a folytatásban
a világranglista-második orosz
Vá]ogatott vír rájuk. A riviális a
negyeddöntőben magabiztosan
érvényesítette is a papírformát:
a magyÉrr csapat a kilenc piír-
harcból mindössze kettőt tudott
megnyerni, így a tizerrnégy tusos
orosz siker nem volt meglepő.

A vereség nem szegte kedvét
a mieinknek, a németek elleni
folytatásban miár öt párharcot
megnyerve húzták be a talií]ko-
zót, elútez nagy sziikség 'volt a
hatodik olimpiájára késztiLlő Mo-
hamedrutinjára.

A győzelemmel az ötödik he-
lyért, az EgyesiiltÁllamok együt-
tese ellen fol1'tathatta a váoga-
tott, amelyet ezíttal legfi atalabb
tagja' Lupkovics Dóra ta]álatai
Vittek előre. A hetedik csortéÍe
elfogyott alendtilet, s biírűvóink

az utolsó pillanatig elsziíntan,
eg1'rnást a pást mellől folya-
matosan biztatva kiizdöttek' a
helyosztót az amerikaiak nyerték
meg. A Verseny lapziírtánk utiín
fejeződött be.

,,Nagyon elégedex uagtok a
kitottakkal, jól uíutak a lónyok
- kezdte értékelését Udvarhe-

$i Gábor szovetségi kapitány.
* Figtelembe kell uenni, hogt új
összedllítósban uíuott a csapat,
amelyben két olyan uersenyző is
helyet kapott, aki a taualyi uilág-
bajnokstigon még nem szerepelt.
Ez szerkezeti átalakíttissal is járt,
ame@en mindenkinek meg
kellett találni a helyét. A csapat-
szellem elsőrendű uolt, ha a most
kitott egtség megmarad, a uólo-
gatottnak jó esélye uan, hogt ott
legyen a tokiói olimpidn."
A csapat-világbajnokság

szerdán a férfi kardozók verse-
nyével folytatódik. A negyed-
döntőben a mieink ellenfele
Németország lesz.
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Nő*' Ítín ltle géddiiffi ,l 0roszor. ,,
szaÉJMaryarorsziíg 45:3l (Kreiss
0, Mohamed -5, Lupkoviis -9). Az
5-8. helyért Magyarország-Német-
ország 45:42 (Mohamed +5, Kréis -l,
l;upkovj$ -l J,,i{z 5' helyff.ti Egy€si'tt
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