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AteÍUek sneÍlnt
KlEltjlELTxÉrur Szilágyi Áron, a Sel'ejtezőbőL Szatmári AndráS,

Decsi Tamás és ltiász NikpJászjutott a64-es táblára

Kovács Erika
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Minden úgy történt, ahogyan eltervezte.

Pontosabban, ahogyan eltervezték.

Decsi Tamás pénteki lapunk-

ban úgy nyilatkozott, hogy

a

csoportmeccseken minél jobb
teljesítmén],t kell nyújtania' és

került, így ők ketten az esti,
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persze megvernie mindenkit ahhoz, hogy legyen esélye bekerülni
a csopoÍtmeccsek utiín felálított
Iangsor első tizenhat heIyezettje
közé, hlszen ez azt jelentené' ho gy
biztosította helyet a szombati 64es táblán.
Nos, megcsinálta.
Pontosabban megcsináltiik.
Merthogy Decsi Tamás me]lett
mindez SzatmáriAndrásnak is si-
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a Ó4'es tábtára jutott

,,Az utolsó aszszómban 3:l-re
vezetett az ellenfe[em, tudtam, ha
nem nyerek, este
is vívnom ke[l. Az

'S

iur.t

a bai, hogy erre

immár

gondoltam, s nem
arra, amire mindig
kell: a következő
tusra. De valahogy

élesben Íblyo küzdelmeket csak a

pást meilől, némiképp megn),'ugodva és mosolygósan követték.
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Egy darabig.

,Acél ez uolt, s bár éreztem, hogt

_ ez

ertinlétileg uan hiányoss(lgom
uárható uolt a hét eleji betegségem
miatt _, igtekeztem minél hamarabb lezórni az ötös asszókat
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Jbjemen, hog ha itt kikapok, nem
mehetek haza piheruti. Szerencsére 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 magáénak _ Szatmái András még

de
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nragát,
fordÍtani tudott riYálisr ellm,
és Íe||utott a 64*stá!En
FoTÓ: KoNczGVÖRGY

sikerÜlt behÚznom
ezt az asszót is.
Az e[ső ötben
egyébkéntjól
és könnyedén
vívtam.''

i-

hiszen bar mindketten taroltak, vagyis legyőztek
őt is iekörözte,

mindenkit saját csoportjukban,
utóbbi kevesebb tust kapott, így
holwersenyben a negyedik heIyen végzett.

Szatmiárihoz és Decsihez, kalandosabb úton ugyan, de csatla_
kozott még Iliász Nikolász is.
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_ 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

erőbőtmé8iscsak
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