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MáttonRióban?
SZAMUNKRA JoL AlÁKuLT a vi ad a [,

kÖzelebb azotimpiához a magyar tány
Azért ez íg5r furcsa szituáció volt.

Ahogy azt lapunk vasiima-
pi szi4mában megírtuk, ahhoz,
hogy Márton Anna riÓi kvó-
tája még biztosabbá va]jon'
a St. Niklasban zajlő világku-
pa_viadal csapatversenyén a
Iengyeleknek kvalifikációt kel-
lett szerezniiik. Nos, a legjobb
nyohc közé jutással ezt meg is
tették * oda viszont a magyaÍo-

kon keresztijLl Vezetett az útjuk.
És ez így tényleg furcsa volt.

Gardos Gábor, a Váogatott
edzőie a padra iiltette Miárton
Annát, a lengyelek meg nyertek,
és csapatuk ott lesz a riói o]im-
pián. És most már szinte bizto-
san ott lesz Márton is - van még
ugyan matematikai esély, hogy
az MTK vívója pótkvalifikációra
kényszertiLljön, de minimalis. A

vltÁgKUpAvERstNY' KAnq' FÉRÉ!AI(, C5AP,AT, VARSó
Nydcaddörrtő: MagyarorszaE_Spanyotorvag 45:36 (Szatmári +5, Szitá8yi +2,

Begii +2}. Negyeddöntő: Németország::Magyanrszág 45:42 tszitáty! +dltiász
+l, Décsi *4' szatmári *4). Az ..he$éÉ:,Dé{_Kotea;Ma8y.arcrszag 4Í39
(Szilágyi +9, Szatmári -3, ltiász -l2). A 7. helyért Magyarorság-Fmnciaonág
45:27 (ltiász +11, Szitiígyi +6, Szatmári +l). Döntő: EgyesÜ[t Államok-oroszor-
$zá845:43.véEpredrnény:1'Egyesult,Átlamok,2,oroszonzág; 3. Mmetorszag,
.-7 [lagyarország{I}ecstTamás' ltí3sz,Nlkotii5e';Szatmári András; szitágyi Aron)
vlLAGKuPAvERsEl{Y, KARD' NoK csAPAT, sT, N l KlÁs
l,lyolcaddörrtó úngyetország-Magyarország 45:34. A 9-l6, helyért Ma-
gyárország-Venezueta 45;24. 9-l2, helyért Magyarország-Dét-Kóre a 45:4|,

9. helyÉrt Németorság-Magyarország 45:43. Dönt(t orovország_Francia-
ország 45:33. Végeredmény t oroszorvég, 2' Franciaország, 3. Ukrajna, ...l0.

Mágyarorság (Ke[ecsényÍ Mlrabella, László,tuta,'MártonÁnna' Záhonyí Fetra)

Máilon Ánnának <sak minimális esélye
Yan, hogy pótkvaliÍikátióta kényszelÜl

március végén, SzöuJban rende-
zendő viada]on eldől minden: a
bonyolult szabályrendszer mi-
att jelen helyzetben 'lrjl:k a szá-
munkra legfontosabbat, vagyis
azt, hogy azon a GP-üadalon
Márton iusson be a legiobb 16-
ba, és akkor nem lesz gond.

A Kelecsényi Mirabella, Lász-
ló Luca, Márton Anna, Zéhonyt
Petra összetételű csapat a tizedik
helyen vé gzett St' Niklasban.

A férnak varsói csapawerse-
nyénaz előző vk-viada] aranyér-
mese, a Szilágyí Áron, Szatmiári
András, lliász Nikolász' Decsi
Tamás összetételben feliálló ma-
gyar válogatott hetedik lett. K. E.


