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Nagyszeríi hétvégét tudhatnak
maguk mögött kardvívóink, az év
utolsó jelentős nemzetközi viada-
Irán' amelyet a Harvard Egyetem
sportcsamokában rendeztek" a
magyaÍ Versenyzők nagyot léptek
az olimpia felé.

A bostoni Grand Prix-verse-
nyen Szilágyi Áron remek ví-
vással, klasszis ellenfeleket bú-
csúztatva szeÍzett ezüstérmet.
olimpiai, világ- és Európa-baj-
nokunk újabb ötkarikás rész-
vétele eddig sem volt kérdéses,
immár azonban a matematika
sem választhatja el Riótóll

,,Áron ugnn kikapott a dön-
tóben, ám a uersenynap folya'
mán uégig kiuáló teljesítményt
nyújtott, magabiztosan uíuott,
szép akciÓkkal ruenetelt előre
- összegezte tanítványa telje_
sítményét Decsi András, aki
a ta]álkozÓk sorából kiemeI-
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EREDME]{YES KURZUST tartottak vívóink a Harvard
Sportcsarnokában - három kardozónk átt kvótás helyen

te a nyolcaddöntőt, amelyen
Szilágyi hátrányból fordíwa is
nyerni tudott. - Montano el-
len ugyan ueszített a döntrjben,
mert az oLasznak is jó napja
uolt, de mindent összeuetue na-
gyon elégedett, sőt büszke is ua-
gyok Ár o n telj e s ítményére. "

Míg a Decsi Andrással az ősz
óta taItó közös munkája eddi-
gi legnagyobb sikerét iinneplő
Szilágyinak elsősorbarr erőde-
monstrációs céllal volt fontos ez
a GP _ meg azért, hogy az elmúlt
hónapokban tanu]t tbchnikai
elemeket kiélezett hel1zetben is
a]kalmazhassa -, Decsi Tamás
szfunfua a tét kvótát érő rang-
listás helyenek megtartása volt.
Élt is a lehetőséggel, a nyolcad_
döntőig menetelésével értékes
pontokat szetzett a kvalifikációs
sorozatban.

Decsi Tamáshoz hasonlóan
Márton Anna is olimpiai in-
dulásra jogosító pozíciójának

stabilizálásáért utazott a tenge-
rentúlra. A húszéves vivő azzal
a nem titkolt céIla] kezdte a sze-
zont, hogy minél többször vív-
hasson a legjobb nyolc között:
ehhez most nagyon közel iíllt,
lehengerlő magabiztossággal
versenyzett a nyolcaddöntőig'
és a nyolc közé jutásért vívott
asszóját is uralta az orosz Dina

Galiakbarova ellen, de a koráb-
bi csapaMlágbajnok fordítani
tudott' A mérkőzés után Már'
ton ingerülten vette tudomásul
a végeredményt, 9. helye miatt
talán bosszankodhat, amiatt
azonban aligha, hogy eredmé-
nyével az ő neve is egyre élén-
kebb tintával szerepel az olim-
piai csapat ut azólistáján.


