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Előnybőlhátrány

rcl lroULT, rosszul fotytatódott a

magyar férfi kardcsapat szereplése

Hogy az olimpia bajnok Szilágyi

Áron nem lesz tagja a magyar
csapatnak a tbiliszi világkupaverseny záró napján, tudtuk'
hiszen bokasértjLléssel kiiad' s
edzője' Decsi András miír az el-

utazás előtt eliírulta, nem kockiíztatrrak.

Így aztén vasárnap a Decsi
Tamás, Gémesi Csanád, Iliász
Nikolász, Szatrniiri András ösz-

szetételű csapat lépett pástra elsőként a nyolcaddöntőben. A
csata ugyan szoros kimenetelú
vo]t, iim Szatrnárirrak köszönhetően a mieink végig uraltrík;
akiircsak a németek e1leni negyeddöntőt - az utolsó parosításig... Az addig kivrilóan vívó
Szatmiári 40:33-niá] köthetett be
Nicolas Limbach ellen, hogy az-

tán zsinórban kapjon kilenc (!)
tust, és kapaszkodhasson a továbbjutásért. Hiába' mert innen

Limbach már nem engedte ki

akezébőI a győzelmet. S hogy a
napunk végképpelromoljon' az
amerikaiak megverték az oroszokat' így utÓbbiakkal meccseltÍink
eI,őszor az\_B. helÉrt- ahelyett,

hogy az amerikaiakkal vfttuk

volna az elődöntőt...
A sima vereség utiin a 7. he_
Iyért az olimpiai bajnok dél-ko-

reaiak viírtak a magyar flúkra, s
akárcsak az oroszok elleni öszszecsapás, ez is egyértelmű volt
_ nem a mieink
1avfua.Így aztut
a parádésan indulÓ napon nemhogy érmet nem szerzett a férfi
kardcsapat, meg kellett elégednie a nyolcadik hellyel. K. E.

csapatvers€ny.
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