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AteÍUek sneÍlnt
KlEltjlELTxÉrur Szilágyi Áron, a Sel'ejtezőbőL Szatmári AndráS,
Decsi Tamás és ltiász NikpJászjutott a64-es táblára
Kovács Erika rr

Minden úgy történt, ahogyan el-
tervezte.

Pontosabban, ahogyan elter-
vezték.

Decsi Tamás pénteki lapunk-
ban úgy nyilatkozott, hogy a
csoportmeccseken minél jobb
teljesítmén],t kell nyújtania' és
persze megvernie mindenkit ah-
hoz, hogy legyen esélye bekerülni
a csopoÍtmeccsek utiín felálított
Iangsor első tizenhat heIyezettje
közé, hlszen ez azt jelentené' ho gy

biztosította helyet a szombati 64-
es táblán.

Nos, megcsinálta.
Pontosabban megcsináltiik.
Merthogy Decsi Tamás me]lett

mindez SzatmáriAndrásnak is si-
került, így ők ketten az esti, immár
élesben Íblyo küzdelmeket csak a
pást meilől, némiképp megn),'u-
godva és mosolygósan követték.
Egy darabig.

,Acél ez uolt, s bár éreztem, hogt
ertinlétileg uan hiányoss(lgom _ ez
uárható uolt a hét eleji betegségem
miatt _, igtekeztem minél ha-
marabb lezórni az ötös asszókat
_ mondta el a csoportkör után
Decsi Tamás. _ Az utolsó asszóm
uolt a legnehezebb, az ellenfelem
4:3-ra is uezetett, és át is Íutott a

Jbjemen, hog ha itt kikapok, nem
mehetek haza piheruti. Szerencsé-
re fordítottam, de kellex is, hiszen
épp a betegségem miatt fontos,
hogt nem lcellett pénteken touóbbi
asszikat uíunom.''

Decsi Tamás a csoportmeccsek
után a 14. helyet tudhatta ma-
gáénak _ Szatmái András még
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,,Az utolsó asz-
szómban 3:l-re
vezetett az ellen-
fe[em, tudtam, ha
nem nyerek, este
is vívnom ke[l. Az
a bai, hogy erre
gondoltam, s nem
arra, amire mindig
kell: a következő
tusra. De valahogy
erőbőtmé8iscsak
sikerÜlt behÚznom
ezt az asszót is.

Az e[ső ötben
egyébként jól

és könnyedén
vívtam.''
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vltAGIrupÁ-vEPsEt{Y' onlEAtls
t{ők. Egyéni (l84 induló}. A csoportmérkőzÉseken: Miirton Anna kiemelt, Kelecsényi

Mírabella 4 gyűzelemá vereség' Váthelyi Anna 4/7,l'ér;zl'ó ilm 4l2' Péntek Brigitta 313,

Várhetyi l{ata 3/3' Mikutik JÚtia 2/4 {tovóbbjutottak}, Katona Renáta ll5; 6erarn Nón 0/6,

KiivérCsenge 016 (kiestek};Álegjobb96 közéitÉátéÉ:Váthelyl K.-Rodríguez (venezuelai)

l5:5, Várhetyi A.-Mikulik l5:9, Keleaényi-0stojska (tengyet) l5t2, Emura (japán)-Pentek
'l5t2, Croiset (francia}'Lásztri'l5ll3' Á le$nbb 6{ kütÉ iutáséttl Ketocsónyi:Estrada
(spanyot} }5Í3, Banítez (venezuélai}*Várhe1yi K. i5:Í4i Voronina (ukrán}l-Várhefyi A; l5lü,
Seombaton a legiobb ó4 között Márfon-Au {hongkonci)' Keieesényi-Lembach{Írancia)
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BUDAPEST
Csoportmérkőzések' Szitágyi Áron kiemett, szatmárÍ András 6 győzetem/0 vere-
ség, Decsi Tamás 610, €émesl,sahád 5/}; P.Uy Kíistót 5/J',RaVaszEtelé,5ll' Íliász
Nikolász 5/1, Gémesi Bence 4/2, Habony Viktor 3/3, VörÖs Bálint 3/3, Bancsics
Máté 3/3' 6émesi Huba 3/3., Csába1Márion Bénc*,3/3, Ko,lsuth BálÍnt 3l3' Kovéis
lstván 2/4, Fuy,Sebestyén214; Peih Mildós 

'4 
{továbbjutottak} -,UrbánÁgárn ,l

2/4, sin8er Martin l/5, Nagy Martin l/5, Gatgóczy Tamái l/5'sztáma Vitmo5 l/5,
Mészáros Balázs 1/5, MészÉros Aron,l/5;,Baliíis:BotdizsiírÜ/,6 (kiéstek) . , , ,l,
A I60 közé iutásért: Puy S.-Etszisszi (egyiptomi) l5J4, Kovács l.-Efti-
nrie (román),15ll2,A9öközéiutásért:.Banc5lcs-Kiszet (Íéhétorosz}l!;ll, l '

fsaba:Wittiams {amerikai) l5lll' l!lÍész-.Iarn.[sÜng;lin,{hongkong.|) 1518'

6émasi c5'*Ballorca (Íranciallsil2' Kossuth:Ámr,{eg'iptomi},ls:it' simamUra

{iapán}-Habionyl5Í3'Pundik,{uktán}*FéchM:15ll9'siun,V€l(kínai}*Vairös,.
l5:9, futossifakis (kanadai)-Gémesi B.15:l4,5tankard (brit)-Puy K.l5l3, Kim
Dzsun Ho (dét-koreai)-Puy 5. l5l4, Kim Kje Hvan (dét-koreai)-Gémesi H. l5:08,
Blstamante taÍgentin}-RáVasz,l5lll3iBadeá (román1;11on6r','.''u;5.:A 64,közé
iutásért: ltiász-Szacshanyin (fehérorosz) l5:7, HÜbner (német)-Báncsics l5:5,

lancu,tromán)-Gémesi€s,t5;l4' KÍm Bz5ün|lo-c5aba}5:8, Lambsrt t*6nciái* .

Kossuth l5:7
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őt is iekörözte, hiszen bar mind-
ketten taroltak, vagyis legyőztek
mindenkit saját csoportjukban,
utóbbi kevesebb tust kapott, így
holwersenyben a negyedik he-
Iyen végzett.

Szatmiárihoz és Decsihez, ka-
landosabb úton ugyan, de csatla_
kozott még Iliász Nikolász is.


