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Kl gondoltauolna?
oonrőrc MEilETELT a 38 éves Nerncsik Zsolt, ám ott
Szatmári András jobbnak bizonyuI't Athén ezÜs*tffiesénét
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nyen nnrc? Mégna4amnak e {í;- il*&L I U8yan hulLám! l8y
feltettemezt akérdést, de aztm r .i jil!,ffiffi I most isvott az
run, elinduljak-e az olszÁga, 
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F '.í- | assz soÍán' de fet
bajnolcságon.Merthogt.biztosalzffiWH,i..-...]'iiW|tudtamáttni.Öru-
éreztem,eztkelltennem.Megkér-mffinffiw&..'.i.ffi|tok,hogyvissza-
temaMag/arVíu sz uetsége', ffi,''g*';' ,|ire |vágtamZsottnak
hog egéni indul ként uegten W'iiÍ,,ft'xl"{.{#''**;,'., ffiffiffi |azértazedzés
figelembe-hogmégisatrk-ffi....ii$i.fiÉiffib;.|i-*....;'"''ffism|soránetveszített
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ton, az már egt mdsik tijrténet."

Mégpedig Nemcsik Zsolt, a
38 éves olimpiai eziistérmes
kardvív jtiv beni t rténete. A
2004-es athéni játékok második
helyezettje ugyanis Svájcban élt
eddig, és "ez még íg k lesz htí- il

Iuh uagi' cz olszngos M/lo&: e8yiket épp n sza n&i An ás filjtatás' guggolás' fejcs vá'l& az edz&ert Nemcgih az olszágos No meg a sápszámtÍ ki'z''n_
sáeDnLa] indulásonnPrf1fu sry lBr****. s&i#s4F}_i3l'n{- réq.q!!:]4lBoEág finár#b1 sz3tí]á:l sé& merlhos az alhénj ezijs'
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Szabados-D sa l5:l2. Diirrt ; Szábados-Balogh l5:9.ob:
Sábádos 6árbor (Épít k SC, i: Malco gonca]ves, szetet
{stfilr.2.EáloshEgldiffir{UnE.) fr rlá ' t{*tu}l:,
vés ) és Mészaros Tamás ( UTE), 5. Beriozkin (Csomorkány)'
6. Mátyas (]i'rekves)' Párbait r. El diint : Rédti-Buta
l5:4, Somfai-Sikl si l5:l2. Diint : Somfai-RédtÍl51l. ob:
somfaiiPétar,lBtl$ÍiélDan ilE8y..T,affi }l*,,.,,
Redti Andnl (Bataton),3. Buta levente (Vasas SC) és

d nt be jutÓ kardoz esetében A rutinos Nemcsik és a fiatal
viszont nagyon is vrárjuk a foly- Szatmári assz ja. Ki gondolta
tatást a páston _ hogy Szatmiiri volna ezt a nap eiején'..?
András a fináléig menetelhet Ahogyarr, láwa el bbi szom-
szombaton, a vív k országos bati magabiztos vívását, arra
bajnokságán, ttrlajdonképpen sem tippelt{irrk, hogy a finiílé
viárhat volt, még akkor is, ha a elején Szatmári szépen meglép
sportág sajátosságaib l ad dÓ_ id sebb ellenfelét l _ egyér-
an soha senki ellen sem mehet telmti, hogy mindez ditnt nek
biztosra senki. bízonyrrlt. Merthogy Szatmiíri,

sikÍ&i GéÍg ÍÍtBa{atb*),5' Bányái:tvásá$5c),,6' Pádáí] .

(BVsc). NfrGKard.El d rt :Várhelyi Á.-Lászl ]5:9'
Márton-Garam l5:7 Diint : Márton-Várhelyi A. l5:6. ob:
liártgn Ahha: (l!fT,K e: E'átdoi.6áborl' 2, váihélyi Anna
(EvS ); 3.i[ásdr|[lJia. (1JTE)]é5.6áÍarnNsrn, {:MTK};5;,:
Kel*xÉtlyi:{tstlff}l6lZahony,i(Kárplíti).,Tl.Elií d itt' l
Mohamed:Vbrga K.152, Kreiss-Jevenvky l5:9. Diint :

Kreiss-Mohamed 13J2. Ob: Kreiss Fanni (UTE, e; Kreiss
6ábotl,2,Moharned,ÁÍtja,(ÜTÉl;.3; Jeszenszltri Szillia . , , ,

tittt'éaláros) l&,Va'gaKatatin{tsl*SE) ;5'Bat_ÜEh 0' (B}JSE};

6. KondÍicz (BHsr). paoait0r. rt dairrt : Bohus-Gonka
t5'.! sl MitLí{É ,$írnái:l E ilo;D tttft : Mi hály:tsohus lt5! 9. obi,
lilÍhálÍ l tá { BlilsEiFMD; el $era Effi EsÚi l'.2i.Bohus
Réka (AVA), 3. Csonka Vataia (Vasas 5C) és Várnai Vivien
(lBlilsE}llrRÉvÉsz:{BVs[),6l Poso\/szliy{V SC}, ,, :,,,,,

Így volt ez azon a bizonyos, amellett, hogy fiatal, s amellett,
Nemcsik Zsolt ríltal fentebb em- hogy tehetséges, néha bizony
lített három, edzésen vívott asz- forr fejii is, ezt pedig az ellenfe-
sz során is _ eláruljuk, mert a lek konnyen ellene fordíthatjiák.
vesztes fél'ltozzájárvltetftlez: az Ez tta]' is volt legalább két nagy
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Úitaélték a sike]eket
HARMADSZOR rendezték meg a kiegészíto eseményt,
melyen megÜnnepették a sportág tegjobbjait
Az egyéni versenyek színvona-
las kísér rendeménye, egyten
a sportág iinnepe volt az immiír
harmadik alkalommal meg-
rendezett Magyar vívás napja.
Amellett, hogy egyetlen program
keretében, egy tisszeftigg ver-
senyfolyamban vívták a fináiét a
hat fegyvemem dcint sei, a ha-
zai vív sport megtinnepelte az
esztend legjobbjait, valamint

kerek évfordul s sziiletésnapos
legendáit.

Díjazasra marpedig b ven volt
alkalom, miután az idén a fel-
n tt, ajunior, akadét és aveteriín
korosaáyban is kiemelked en
szerepeltek a magy.ar vív k a kti-
ltinbciz világversenyeken.A ver-
seryz k -kosztintésiikk<jzben_
néhány pillanatra rijra átélhették
az ídei év sikereit' amelyek k ziil

kiemelkedett Imre Géza parbaj-
t regyéni világbajnoki címe.

,,Az elm lt éuekben nem szere-
peltem igaran j l az orsaigos baj -

nolcságokon, korán b cstiztam,
ígt nem uoltam érdekelue a dijntcj -

ben _ ezzel egtiitt furcsa érzés uolt
kíu lrtjl figelni a k zdelmeket

; mondta Imre Géza alrl' nemré-
giben mandulamiitéten esett át,

ezértvolt csupiín civil megfigye-
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ImrcÍÉza {iobbnl nandulamiítétie miatt nenYíUtatott FoTÓ: Ns-ARcHiV

l je az idei bajnokságrrak. - Neru
lehetett touább halogatni a mti-
tétet, de nem solcára jra edzesbe
llhatok. Saj ruÍlorn, hogt uerseny -

z kent ki kpllett hagnom az ob-t,
ugnnakkor j érzes egt, a teljes
uíu csalaclnt .feluonultat esemé-

nyen régen latott ismertjsijkkel ta-
lalkozni. A uilágbajnoki cím az éu
és a páIyafutdsom cs cspontja is,
mégsem uagtok maradéktalanul
elégedex, szerett nk uolna a csa'
pattal mlir i,dén k zelebb keriilni
ariÓiolimpiához." P.A


