
vívÁs ffiffi&ffiffi$ pffi$ffi-wffiffisffiffiw- sffiffiffifu

Számouunktlzlg!
Ét"$rr

AVB.BRO]IZ

@
D

UDVARHELYI
oÁron

szÖvetség] kapitány

'ÖrÜtÜnka kilence-
dikkV tának, riási

dolognaktartom,
hogy sikerrel vívta
megMártonAnna

a kvalifikáci s soro-
zatot, hiven még

csakhuszonegy
éves, igaz, hogy a

fiatalkora ellenére
rendkÍvÜt céttu-

datos' tehetséges
versenyz .Eseté-
ben nyitlan sokat
nyomott a latban,

hogy a moszkvai
vitágbainolsá-

gon bronzérmet
szezett, ám a tobbi

versenyen is ki-

egyensÚlyozottan,
j tteljesÍtetti'

Kovács Erikau

Most már számoljunk el tizig!
Pénteken eljutottunk kilencig,
itt már ne álljunk meg!

Számunkra nagyon is ked-
vezoen alakult a szouli Grand
Prix-viadal els napja - és gy
oriilhettiink a magyar vív -
sport kilencedik ri i kvÓtqá-
nak, hogy Márton Anna pástra
sem lépett.

Azt már a Verseny el tt is
tudtuk, hogy a magyar lánynak
(és persze nektink) az azeri Sa-
bina Mikinára kell figyelntink,
világbainoki bronzérmes kar_
doz nkra ugyanis akkor várt
volna p tkvalifikáci s viadal,
ha Mikina megnyeri a szouli
GP-t, Márton pedig nem jut a
legjobb 16-ba. Mivel kiemelt-
ként Márton Anna csak szom-
baton lép pástra, pénteken
más dolga nem akadt, mint
hogy a lelát r l figyelie a kÍiz-
delmeket.

És azt, hogy az olasz Mor-
mila Chiani |egy, zi a 64 kÓzé
jutásért Mikinát!

Ezek után Márton csinálhat
bármit Sztiulban, a kv tája
biztosan zspbben van - kva-
litásait, mentalitását ismerve
gyaníthat , hogy a felszaba-
dult versenyzés nem kevés
világranglistapontot hoz majd
neki (másként:"sokáig illlva
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6RAND PRtX-VrnSrnY, SZOUr-
Kad. FérÍÍak. A csoportmérk zéseken: Szitágyi Áron kiemett, Decsi Tamás 6 gy zetem/0
ver'bség'Gémesi Csanád 610, ltiász Nikolász 5/1 (a tegjobb 64:kÜzé iutot1ak)' szatrnéríAnd.
rás 4/l (továbbjutott). A legiobb 64 kiizé iutásért: Szatmári-Quintero (venezuetai) l5:9.
N k A csoportmérk zésekenl Márton Anna kiemett, Várhetyi Kata 4 gy zetem/2 Vereség,
Garam N ra 3/2 (t9Yá9biup!_f{):l#2I Lucal/4 (kiesett). A legiobts:6i.$l(aizé iutásért:
Garam-Kravacka(uklán)]si]l'pundikJukrán)-Várhelyil5:B Yll:]

KVOTAT$ZERZETT Márton Anna a Verseny elso napján
Úgy, hogy pástra Sem tépett a dél-koreaifovárosban

marad), de erre sziiksége is
Ienne, hiszen az olimpián a
rangsor alapján készítik el az
ágakat.

Szombaton egyébként nem
egyedtili magyarként léphet
pástra a 64_es táblán, hiszen a
pénteki csopoptmétk zések és
selejtez k után Garam NÓra is
versenyben maradt a hcilgyek
133 vív t számláI mez, nyé-
ben.

An knéltehát j tt, és j lj tt
az olasz segÍtség, megkoszrin-
nénk' ha ez aférfiak kcizÖtt is
így lenne...

A sakkozás és a matematika
el tt eltjbb a pénteki torténé-
sek: Decsi Tamás és Génresi
Csanád mindegyik csoport-
meccsét megnyerte, egyet-
egyet veszített lliász Nikolász
és Szatmári András' Mivel
ut bbit az adott és kapott tu-
sok aránya hátrébb rangsorol-
ta' éppen lemaradt a csoport-
mérktízések után kialakulÓ
tábla els , azonnali továbbju-
tást jelent 16 helyércíI, így rá
még várt egy 15-os assz ,' de
Szab Bence tanítvánva hozta

MAGYAR vívÓ már biztosan
uta2hat a ri i nyári látékokra

a k telez t..Mindez azt jelen-
ti, hggy a legjobb 64 kciz tt
szombaton t magyar léphet
pástra Sztiultran, merthogy a
négy firihoz a kiemelt Szilágyi
Áron is csatlakozik.

A nektink segíteni tud ola-
szok, mégpedig Diego occhi-
uzzí és Luca Curatoli is maga-
biztosan lépett a 64-es táblára
pénteken, ez me1 azétt j hir,
mert k ketten sokat tehetnek
azért, |l'ogy Vincent Anstett
kiszoruljon a ranglista els l4
helyér l _ha ez így lesz, akkor
a francia már csak a 14 kv tás
helyen feliil a kontinenseknek
járÓ két-két kvalifikáciÓs he-
Iyek egyíkén juthatna ki RiÓ-
ba, kilcikve onnan honfitársát,
Nicolas Rousset-t. És ide lép-
hetne el valamelyik magyar.
Legk zelebb Decsi Tamás álI
ehhez, Szatmári Andrásnak is
cisszej het a kv ta, s t hatal-
mas brav rral még Iliász Ni-
kolásznak is.

A két olasz és a két francia
mellett azért n;'ég figyelniink
kell a fehérorosz Aliakszandr
Bujkevicsre és a román AIin
Badeára is, vagyis csak rész-
ben van a magyar firik kezé-
ben a saját sorsuk, de ha már
eljutottunk kilencig, ne álljunk
Teg : li

Most már számoljunk et tÍ-
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