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Emese , aférfiaknát a Csapatba kerÜ[és miatt fontos a viadat
PircsAnikó

lnÁsl

rr

A szezon legrangosabb magyaror-

ilEZ0tY

versenyének ad otthont péntektől
vasárnapig Budapest. A WestEnd
párbajtőr Grand Prix a szakág utolsó egyéni olimpiai kvalifikációs
üadala, amelyen Szász Emese bővítheti a riÓi csapat névsorát, de a

((

szági viadalának, a sportág kiemelt

korábban már kvótát szerz,ő férfí

Grand Prix-

párbajtőrözők

számár a is citkari kás
tétje van az eseménynek.
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férfiak olimpiai kvalifikációja
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magyaÍ szempontból IezfuuLt azza],
hogy a csapat a legutóbbi, Vallcou-

ren-

deznek
egy-e8y
európai,

maximálisan engedélyezett háEnnek ellenére'' .'
romversemző.
J:1
a hétvégiviadal nekik Sem tét
nélktiü, egyrészt megőrizhetik,

amerikaiés
ázsiai helyszínen.
A budapesti

illewe javíthatjrák világran glis-

helyszín Vonzza a
legtöbb rásztvevőt: 5 kontinens

észt,,béai"
versenyÍjk dönt arról, ki lesz a hazai
ranglistán az első'. a poílciő birtokosrinak riói indu]ása _ az egyéni és a
csapatv€rseny tekintetében is _ automatikus. Jeterúeg Somfai Péter áll az
élen, az olimpiai szereplésért rajta kíviil még Imre, Boczkó Gábor és RédIi
tás helyezéstike t, rrrásr

senyre"

_mondta Imre Géza a Grand

Prix-viadal szerdai sajtőtájékozta-

-

Bízom benne, hogt sikerült
megfelelően felkészülnünk' és a matójó:n

gnr

62 országának

508 párbaitőr-

uerseny lesz."

A világbajnok pérbajtőroző hozzátette: megn}'ugfató érzésszámukra,
hogy
olimpiai részvételértfol}tatott halcot távolabbról nézhetik- már
ami a férfiak ktizdelmét illeti.,,l/agrzon
fig7eliink uisrcnt a nók Rióért folyÓ
küzdelmére, és szurkolunk Szasz Eme-

u

sének, hogl sikerüljön

megtartaniíl
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lmre Géza nagyon drukkol naid vasárnap Szisz Emesének

,kuóttít érő helyét" _ utalt, az előttiirk
ál1ó hétvége legnagyobb kihívrísára
lmre Géza.
Az olimpiai réSzvételértharcolÓ
Szász Emesének két nagy vetélyársa
van, a riói kvóta megszerzésé3rt ewa-

uersenyzők is érdekelue lesznek
a uasómap esti prograruban. A részt- ,
ueuők szárnóbÓl és neuéből is latszik,

hogt rettentóen nehéz, színuonalában a uikigbai noksággal egtenértékü

_ összesen
hármat

a részvételijogot, és ezáta] Rióban egyéniben is pásüa léphet a

egt sztuszanásnyi pihenr|nk uolt és
máris készüItünk a budapestí uer-

fegyvernemenként

,

.,.]:-ül'..'u,

veri világkupaversenyen kivífia

András ktizd.
,A uancouueri uiltíglcupa utdn csak

versenyből -

,,..,:,...

riárrt maga

mö8ött

keu taÍtania al,úág-

ranglistiín a svéd Emma Samuelssont
és a német Brina Heidemarrnt.
,,Úg érzem, egtben uan minden,
felkészüIten és kíutíncsianuárom a

uasdrnapot

-

mondta lapwknak

Szász Emese. _ Szeretnék hazai kö-

zönség előtt eredményesen szerepelni,

ehhez elsósorban magamra, a saját
uí uasom ra összponÍosítok' Nem sza-

,,
szÁszEMEsE

a remélt siker titkáróL

Nem szabad az e[[enfelek SZerep[éSéveIfoglalkoznom, sem pedig
eIbambuInom.

bad aa ellenfelek szerepléséuel foglal-

koznom, sem pedig elbambulnom,
koncentrdltan kell uégíguíunoma
uersenynapot."

Pénteken a férfiak' szombaton a

nők selejtezőjét rendezik a MoM

Sportban, ahol vasá'nap a 64-es táb]a kiizdelmeire keriiLl sor. A négyes
döntőket vasiírnap 19 órától bonyolítják le.

vívója tép pástra
péntéktőt vasár-,
napig a magyar
fővárosban.
A színvonaIas versenyre,garanciát
ad, hogy mindkét
nem mezőnyében elinduta

világrangtista
első tizenhat
hetyezettje.

