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Végletekig fokozódó izgalmak. '

Ökölbe szoruló kezek a pást
mel]ett és a lelátókon is.

Egy olyan mérkőzés véghajrájá-
ban, amely számunkra nem kez-
dődött jól. Nagyon nem...

A Szilágyi Áron, Szatmári And-
,f., rás, Decsi Tamás, Iliász Nikolász
f'1:, összeállításban pástra lépő magyal

Nll viílogatott ellen a döntőbe jutásért

fi úvott csatában ugyanis nagyon

fj, bekezdett az amerikai együttes a

$i z*a''ai Csaba férfi kard csapat

t! világkupaversenyen a budapesti

íi: MoM Sportköztban _ az első négy

Kovács Erika x

majd a legvégén, miutiín 32:40-néI
bekdtött' elkezdett kapaszkod-
ni. Zseniiális tudásáÍól mindenki
meggyőződhetett, így érttink el a
4I:43-hoz.

Akkor a főbíró egyiittes ta]álatot
ítélt' Szilágyi viszont itgy érezte,
övé a tus. A pást mellett rí]1ó ma'
gyaÍ csapat egyöntetűen hason]ó

"F;;, assző után az állás 5:20 volt.

$, e ,,m,ar mindenki lemondott
íi mindenről'' tipikus esete volt a

ili meccs innentől, csakhogy a fiúk -
ill kti'lönösen Szilágyi Aron _ egészen

il másként gondolkodtak: olimpi-
!' ai bajnokunk előbb a mérkőzés

1 közepén visszahozta a reményt,
ii. hiszen I2:25-rő| 23:30-at csinii-lt,

A napot szinte eufóriában vé-
gigélő Decsi Tamás a csapat össze-
szokottságát, no meg az EgyestiLlt

A1lamok elleni mérkőzés döntő
pillanatát, a fentiekben már rész-
letezett fura bíró döntést emelte ki:

,*Lzert tegük hozzd, az amerikai
csapat nem rossz. Ennelc ellenére
nag/on sajruilom, hogr ehszott a
döntő. A fiúkkal kifejezetten jó csa-
patot alkotunk, képesek uagtunk
egmásért küzdeni, nem lehetünk
ehégedetlenek, hkzen mégiscsab
b r o n zé r m et s zer e zti.ink.''

Nem véletlenül szÓlt a vastaps a
teremben a németek elleni bronz-
mérkőzés után, biír akadt, akit l

kicsit épp a budapesti helyszín za-
vart meg. ,,Nincs ezen mit tagadni,
a hazai prilya engem megnyomott
kl.ssé_ va]lotta be lliász Nikolász.

- Az amerikaiak etlen jobban uíu-

! a m, mint n német ek el len' ut obbi -

ak stílusa sem igazán felcüdt most
nekem."

A lényeg peÍsze az' hogy kard-
csapaturk vasámap ísnréI bizorryí-
tott. Akadtak persze holtpontok, a ':

fiúk azonban mégiscsak megmu- J4

tattiák, milyen vívásra képesek 
.'.{

' A madridi vk-győzelem, és a i[1

júniusi Eb-bronz utiin újra aobo- il}

góra állhattak. Tényleg nagy kar' iii
hogy a riói olimpián éppen férfi- ,iíii

kardban nem rendeznek csapat-

iÁnÁxot csinn,rÉnnxlnü cslnrylúeKupl-üÉisrrrYl B u DAPEST
t{Íottáddiintő_:,Mágvlarorizág-lrán /+5:32 (Szatrnári +7, Szilá8yi +3, DecsiT +l).

Negyeddöntő: Magyarorsziíg-Otaszorvág 45:30 (Szatmári +l2, Szitágyi +2, Decii
*t)lÉtőoontő: rgyósutt Áltamox-Magyarország 45:43 (Szitágyi +8, Decsi t], ltiász
-z, slátrrrárí.8}' A3',hélyÉÍt Magyarorvág-NÉmeto1szág45:42 (S2ilqgyi +8., :

szatmáÍii3,lliá$z-g); Böütő: orgszoÍszág-E8yesÜtt Attamok 45:44,Végeled- , .

méí}$l: orÜszoÍ5áág,2.,Egyésiilt Á!!amok,3' Magyarország (DetsiÍamás' ltiász ,,
Nikotasz, Szatmári András, Szitágyi Áron)

&KÁDTAK HsLTpoFlToK, de összességében nagyszertjen
vlvott a Válogatott: Szitágyi Aronék bronzérmet Szereztek

an gondolkodott, jöhetett tehátaz
újran'ézés - majd a tus az amerika-
iaknak...

,,Felhdborítónak tartom a dón-
Íásf- kommentiálta az esetet utóbb
Szilágyi Áron. _ Tudom, hogt so-
kan mondjók, alair lejthercn is
volna a hazai ryilya' én uiszont úgt
fogalmazok: legten korrekt a bírrÍs-
kodt^! Kikérem magamnak, hogt
azt a first az ellenfel kapta. ..f

A remélt 42:43-bóI tehát 4'li44
lett, s biír a magyai klasszis még
ezutéln is hozott két rust, támadi
szellemben vívott, vagyis azok a
kezek továbbra is Ökölbe szorultak
a csamokban, ám DaI1I Hommer
végtiü csak lrezárÍa az asszót - nem
nekiink tetszően'

A természetesen kicsit szomo-
ninak ninő magyal csapat viszont
sokáig nem búslakodhatott, hi-
szen a bronzmeccsen az idén Eu-
rópa-bajnoki alanyat, tavaly pedig
világbajnoki győzelmet ünneplci
}.Iémetr:rszág következett. Féltet-
tük persze a fiúkat ezek után, úgv

plráne, hogy az első asszót köve-
tően a németek megindtrltak, s jó
ideig ríllandósítottak is hárompon -

tos előnyiiket. Csakhogy aztán me-
gint jött Szilá$'iÁron, aki kétszer is
hátrrínyból fordított _ második al-
ka]omma] épp az utolsó asszóban,
melyet B:2-re hozott.

,,A uasórnapi már előremuta-
tó uíutis uolt, hiszen nxeg mertem
csináIni mindazt a paston, amit
elterueztem, amit az edzéseken
gnkorolunk. A szombarihoz képest
sokkal bátrabb uoltam, ennék na-
gon örülök" - mondta az olimpiai
bajnok.

Persze társai is elégedetten zrár-

hattiák a napot, még akkor is, ha
voltak rosszul sikerült asszók ,"4z
olaszok elleni negrcddóntőben jól
ment a uíuas, tetszett, amit csinál-
tam, aztón kicsit leeresztettenx.
Uttina uiszont sikeriilt összeszed-
nem nxagam, s a bronzmeccsen
mÍir ismét akcldtak olyan megoldti-
sok, amelyekkel elégedett lehetek'' -
értekelt Szatmáii András.
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liiásÍ Ni*o.tiíg elgymás etlen vÍWtt'

BorÍiradetÍi,
W illetve két aqsZó _,ennyi jÚtott

a 64-es tábtára iutó négy magyaÍ-
nak szombatón, a Gerevich-Ko-
vács-Kárpati férfi egyéni kard vi_

lfukupaversenyen' Azt már péntek
este tudtuk, hogy egy hazai vÍvónak
csak egyetlen fettépése tev: a 32
közé jutasért Szatmiíri Andns és

l nÚtat eunni, ,tirulhetett, utóbbi
a kiesettek táboÉt gyarapította
Decsi Tamássat egyetember1 akÍt
á fnncia Botade Apithy bksÚzta-
tott. szitiígyi Áron az etső kanyart
remekÜt vette, a 16 kozé iutasát a
dél-koreai 0h Szan Guk meghiÚ-
sÍtotta, s Szatmiíri sem örÜthetett
sokaig ő a f rancia Vincent Anstett-
től kapott ki. A nap vegén mégis
Vott ok az öromre, hiszen az ered_

mények Úgy atakultak szombaton
Budapesten, hogy a kvatifikaciós
rangsorbán kvótát érő helyre ug-
rott DecsiTamás

wütT
TemTÁsÜn

soilLilBÉLA
a válogatott
vezetőedzője

,,A gyenge

egyéni nap után
vasárnap végre
Úgy vÍvtak a fiÚk,
ahogyan vatójá-
ban tudnak. Kicsit
bosszantó, hogy
rövid időn belÜl
már másodszor
kaptunk ki az
amerikaiaktó['
Úgy gondoltam,
nyerÜnk ezen a
mérkőzésen, Nem
így történt. Vi-
szont a harmadik
hetyért a németek
ellen vívóinknak
'volt tartásuk, szép
győzelmet arattak
- nem mindig
szép vívással, de
a miénk mégis-
csak egy kÜzdő-
sport, nem mindig
a fej iátssza
a főszereipet.''

oE REvtcH-Koviícs_xÁn pÁn
rÉnrl rgrÉxl xlno vluÁoxu-

._9I. Kossuth Bátint,92. Bancsics

PAVERSETY, BUDAPEST
A l€obb 32 ka'zé irrtásért:
Szitágyi-Potossifákis ( kanadai )
I 5:9, Szatrnari-ltiasz 1 5:6. Apithy
(frarrcia)-Dec$ T.15:8. A leCiobb
l6 kiizÉirrtiásért:0h Szan Guk
(dét-koreai)_Szitágyi l5:l3, Arrstett
(francia)-Szatmári l5t2. Dijntő:
Alekszei iakimenko (orosz)-Kim
Dxung Hvan (dét-koreai) 1514'
V*ercdrnérry: l. Jakimenko, 2. KÍm
Dzsung Hvan' 3' lbragimw (orosz) és
Roussét (francia), ...l7. Szitágyi Áron,
...2l. Szatmári András'...40. Decsi Ta-
nÉs' '..49. ltiász Nikotász, ..J6' Gémesi
Csanád,...87. C<aba Márton Bence,

Máté, ...99' Ravav Etele,l00. Puy
Kristóf,..l07. Gémesi Bence,'..l20.
Gérresi Huba es Habony Viktor, ._132.
VÖrÖs Bátint, ...l4l. Péch MiktÓs, ...l56.
Puy Sebestyen, 167. Kovacs lstván,
...l69' Urbán Ádiírn'...l73. Meszáros
Ba|Éz<,...176. Galgóczy Tamiís,.''l89.
Singer Martin, lg0. Nagy Martin,
..'I98. Sztama Vitmos és [4eszáros
Áron, ..'206. Balázs Botdizsár

vLíGKUmvERsEt{Y, oRr"E AI{s
NőikaÍd. Esífui. A le#obb:l2
közé iutrásÉril MártorF-Au (hong-
kongi) l5:7. Lembach (francia)-
Xetecsényi 15t0' Döntő: Jegorian
(orov)-Hartan (ukrán) l5:8.
Végeredmény: l. Jegorjan, 2. Harlan,
3' Muhammad (amerikai) és Dzsun
(dét-koreai),.'.l8' Márton Ann4..'5l.
Ke1eaényi Mirábetla,,..J5; Várhelyi' ,, ,

Anna,...8l' Várhetyi Kata,...l05. Lász-
tó Luca, .''1l0. Péntek Brigitta,._136.
Mikutk JÚtia, '..156. Katona Renáta
...l70. 6aram Nón, .'.l77 KÖvér Gen-
ge. csapatveÍseny. Nyolraddöntő:
Kína-Magyarorsz ág 45:42. 9-16.
helyért Magyarorság-Kazahsztán
45;35. 9-l2. helyÉrt Magyaror
vfu-DonÍnika 45:32. A 9. helyért:
M ag}rarország-Azerbaj dzsín 45: 43'
Diintő: U kaj na-Oroszország
45:33' Végeredmény: l. Ukrajna,
2. oroszorszfu , 3. Franciaország,
...9. Magyaronzág (Katona Renáta,

ffi.l-u.u' 
va'ton Anna, Várhetyi


