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Az országos bajnokság hely-

l PiÍcsAnikó )t

KÍilönleges tiLrrnepre készii] a

ihaza vivocsalád, amel1nek tagjai december 18. és 20.

kózöltaz

IExim_kupa felnőtt vrvó magyal
t bainoksággal zánák az esztena bajnoksággal kapcsolatos
I dőt.
részletekől a sportági szövetség

'csütörtökön
I

I

tartott

sajtótájé-

koztatót, amelyen Csampa Zsolt
elnök kiemelte, hogy a sportágfejlesztési programnak kösztin-

'hetően majdnem mindegyik
fegyvernemben nőtt az ob-n
induló versenyz ők szfuna.,Á' két
' éuuel ezelőx elkezdett munkánk

,kezd beérni, egtre közelebb uaacéIok megua!ósíttisához"
I wunk
- mondta Csamp aZsolt.
|

'

Udvarhelyi Gábor szövetségi

kapitány hang s(ily ozta, az orczágos bajnokság a legrangosabb
hazai megméretés' ennek megfelelően a sportolók rendkívtiLl
komolyan veszik.
a uiadalon minden uíuó
'Ezen
motiuáltan indul el, és szeretné
a lehető legtöbb pontot megszerezni. Az ob méltó lezdrása az
éunek, biztos uagtokbenne, hogt

a hénége'színuonalas küzdel-

meket hoz, és uiltigklasszisokat
Iáthatunk uíuni a döntőkben" _
fogalmazta meg várakozását a
kaoitánv.

színe régi _ ugyanakkor új is.

A

sportágfejlesztési progIam

keretein beltjü idén megújult
Gerevich Aladiár Nemzeti Sportcsarnok _ amely hat éwizede a

'sportág otthona -új ktyntösében

ry

látván}nak ígérkezika pénteki
selejtezőnap programja' amikor
négyszázöfl en vívó szerepel huszonhiírom vers en)4)áston.

",,Egész éuben úton uagyunk, és

a különböző

uDVARHELY!GÁBoR

szöVetségi kapitány

Ezen a viadaton
minden vívÓ motiváltan induI e[, és
Szeretné a lehető
tegtÖbb pOntot
megszerezni.

ffi

pazar díszletiiLl szolgá a ttibb
száz wvit egyszerre felvonu]tató
forgataghoz. Nem mindennapi

fegtuernemek képuiselői a uikig mas'más pontján
uersenyeznek, legfeljebb az Európa- uag/ a uiltigbajnokságokon
találkozunk. Ezért is különleges

számunkra, hog/ ezúttal eg/ütt
lehetünk, róaddsul ilyen gtönyilrtj uíuóteiemben'' _ eme\te ki a

hétvégi pÍogram egyik fontos
mozzanatát a ülág- és Európa-

bajnok parbajtőróző,

BoczkÓ

Gábor'
Mohamed Aida már úzszetes
országos bajnoknak vallhatja
magát, a hatodik olimpiájrára készii(ő klasszis tőrözőnk elszánt-

sága, hozzáéllása azonb an az év tizedek alatt mit sem változott.
,,Pólyáaom a tizenegrcdikre is,
nag/on szeretném megszerezni! _
mondta Moham ed. * Egész éuben
az olimpiai kuótáért uersengünk,
az orszÍgos bajnokságon uiszont
a klubunkn ak kö s zö nhe tj ük me g
a tóftlogatast. Egtesületemnek,

az UTE-nak még nem sikerült

cstlpatuersenyt nyernie, azzal a
céllal lepek pdstra, hogt egéni'
ben és a csapattal is a dobogi felsó fokóra dllj ak a héruégén' "
Az éuzáróverseny kiemelt ese-

ménye lesz az immár harmadik
a]kalommal megrendezendő
,'Magyar vívás napja", amelynek
keretében vívjrík mind a hat fegy-

vemem felnőtt egyéni döntőjét. A
progrÍIm részeként köszöntik az
év valamerrrryi világversenyének
_ a kadétoktól a veteránokig
- ér_
mes versen1zőit és mestereiket.
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,1#,,rtetvÉge*,pá$t ]lÉnisai[t'9':'a teliel,élrnezűny' eg!{
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bátL:bi*tgsan]hiányzik r ái l ]tmré]Gé1
zát csak nézőként lathatiuk a Gerevich-csarnokban.
fu idei vitágbajnoksag pápaitőr egyéni versenyének
.
győztese mandulaműtrátbőt gyógyut, amelyet
a
hÍrek szerint
nem halogathatott tovább' ígv táió
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,,$íw.pt, e {eláldÓita'azl o'ÍszáÉoi báinb ksasot hogy
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Étső,rapj*ttél, tiju :ta!je$,értékfí, iErt'ésrnunkát
végezhessen. Lesznek viszont nagy visszatérő! a vÍvóhewegené! iapotcai szirqókuen áitnóz ált a hétsieÍü$:,viffi h".ajliokffi imfi iai] b roÍ'Eá| s Fátbajtőf p
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piislra tep á vivásiát nárom éve tetÉásvó, otimpiái
ezÚstérmei kárdÚíVó' Nemcsik Zsolt.

