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Párizsi bronzhétvége

Imte Géza egyéni versenyben

szeÍzeÍt bronzérme utiin vasiírnap a magyaÍ csapat is a dobogó
harmadik fokiíra ií]Ihatott a férfl
paTba)tőÍözők világkupaversenyén Piírizsban. A Boczkó Gábor'
Imre Géza, Rédli András' Somfai
Péter összeiá]Iítású magyar válogatott először lépett pástra az

elődöntőben csak szoros küzdelemben maradt alul a hazai páston vívó franciákkal szemben'
A viilogatott tagjai és vezetőí a
bronzmérkőzés után elmondták, verseny közben értesültek

Szőcs Bertalan haláláról'

s

a

olimpiai részvételt érő vancou-

kiváló vívómestel emléke előtt
tisztelegve Ví\,'ták vé8i8 a Versenlt.

veri világkupa-győzelem után, és
nagyszerű vívással szerzett újabb
vk-érmévela negyedik he\te lépett előre a világranglistán.
Az Imre vezérelte csapat értékes győzelmeket aratott, és az

riói indulóját, MohamedAidát és
Knapek Edinát nélkúlöző női tőr_
váIogatott pedig kilencedik lett
Tauberbischofsheimben. P.a.

A női párbajtőrcsapat a hatodik
helyen végzett Legnanóban, a két

lmrc 6éza egyénilen és aapatban is harmadik lett
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Kreiss -4, Pásztor -6). A 9-'l2. helyétt:
Magyarország*Ausztria 45:22 ( Lupkovics
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