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D Férficsapatunk - Decsi Tamás, lLiász Nikolász, Szatmári
András, Szitágyi Aron - remek menetelése a vitágbajnoki
dÖntőig, aZ ffizok 45.38_as győzelméig tartott pls'otdal
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t{EM BIRT aZoroszokkal a finátéban a Szitágyi, Szatmári, lliász
ÖsszetétetŰ vátogatott: második tett 
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Nyerni akartak, ez egyértelmíi.
Más célja nem is lehetetett a Szi-
lágyi Aron, Szatmári András, Ili-
ász Nikolász, DecsiTamás ossze-
tételri magya'r kardválogatottnak
a ri i csapat-világbajnokságon'
és a firik szépen masíroztak is
ennek elérése felé.

És majdnem sikerijLlt is...
Hogyanegyeddont ben szer-

dán a németek jonnek a mieink-
kel szemben, mári ideietudtuk.
És tudták Szilágyiék is, ennek
megfelel en rákat-napokat
késziiltek ellentik' elemezték a
németek mozgását, l,lvását, az
edzéseken imitáltak a lehetsé-
ges szituáci kat. És mindez meg
is látszott, hiszen hiába kezdett
Szilágyi egy \aza 5:0-va], Decsi
Tamás meglehetrjsen rossz na_
pot fogott ki, s máris az ellenféI
vezetett 10:7-re. De a firik nem
adták fel, ennek volt ktjsztinhe_
ttí, hogy a meccs k zepén for-
dult a kocka _ leginkább azért,
mert szilágyi ekkor villantott
egy 9:3-at.

Két tussa] ugyan, de a miénk
voltak a jobbak' és a németek
kapcsán azért azt ne felejtsiik
el megjegyezni, ez a csapat ta-
valy Eur pa-bajnokságot, egy
esztdnd vel korábban meg vb-t!,:
nye11.

Azel dijnt ésIránnemjelen-
tett akadiá]yt a magyal csapat_
nak, ameMen Decsi németek
elleni csrinya assz ja után Iliász
Nikolász kapott lehet séget.
Még akkor sem jelenthetett aka-
dá\t' ha az ellenfél a ranglistael_
s amerikaiakat b cs ztatta egy
krjrrel korábban. A mieink ellen
meg k ziik sem volt a meccs-
hez, már csak azért sem' mert

Szilágyihoz felntitt Szatmári is
_ szenzácios egylámpás tusokat
adtak a fir,ik.

És szerettrikvolna, ha ez a for_
ma kitaÍt a dont ig. Az oroszok
elleni fináéig.

Kár, hogy ot rát kellett vámi
aZ aÍanycsatiíra, ez talán a mi-
einknek nem tett j t, no meg az
sem ígért til sokj t, hogy az oro-
szok kriztitt ott volt a világranglis-
tavezet je, Alekszej Jakimenko,

mint Kamil Ibragimov meg pon-
tosan tudja, milyen .Qs&patban
viJágbainokságot nyemi - mert-
hogy volt már benne résziik.

Szerda este Ri ban pedig rij-
fent megtapasztalhatták, milyen
érzés is ez.

A magyar csapatnak ez(Ittal,
a második hely jutott' de erre
szoktiík mondani, a világbajnok-
ság el tt sokan a]iiÍrták volna ezt

a négy firit, mert cík nyerni akar-
tak, ez egyértelmii.

Hogy nem sikeriilt, csak rovid

DetsiTrmás Ibaln|,SzatmáliAndÉs,SzilágyiÁronéslliász l{ikolásznagyszeriionUíYott anaplolyamán FOTO: Fl E-FACEBOOK.COl\,4
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CSAPAT-V|LAGBAJNoKSÁG, Rlo DE JANE|Ro
Féffi ak. Kard. Negyeddiint : Magyarorszag-Németorszfu 45:43 (Saitágyi +12,

szatmári +l, ltiiísz -3, Decsi T. -8). El diint Ma61aronzág-lrán 45:32 (Szatmári
+9,Szitfui +9, ltiasz _5). Diint :Oroszorság-Magyarorság 45:38 (Sltágyi -3,
Szatmári -2' ltiáv -2). Világbainok: oloszorszás (Nylkolai.Kovaliov, Kamil
lbragimov' Alekszei Jakimenko)' 2' Magyarország (Szitágyi AÍon, szatmári András,
ltiász Nikolász, Decsi Tamás), 3. Románia, 4. lrán, 5' Németország, 6.Olaszország
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,,Mindent megtet-
tÜnk, ezÚttaI az
oroszok kicsivel

iobbak vottak.
BÜszkék vagyunk
az ezÜstéremre is,
nagyon koszoniÜk
a szurkolást, és a
biztat szavakat

- sokat se8ítettek
nekÜnk,''

ideig lesz számukra csa] dás - a
világbainoki eziistérem igenis
hatalmas teljesítmény.

S t megsiivegelend .


