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6RANDBRIX:VERSEI{.Y;tlAVANt{A
Nők csoportméúőzések Lupko-
vics DÓra i győzetem/l vereség (a 64
ktaÉ jtttoit}; t(napelt Edina íá;Hop-.
ka-Varga Gabrietta 4/2, Kreiss Fanni
3R, Varga Katalin 2l3,Jewrvky
Szitvia 2/4 (twábbitttottak)' Gótya
Frq4inal/4 (kiesett). A 64lózé
irrtásért Knapek-Jevemzky 15;9'

Hopka-varga'eeiÉtiini(b1aaíl),I$+6,11!'
Kreiss-Szeniuta (ukrán) l5J2' Wan
{kanadai) -, Varsa 1512, A ít.ffié;, :,ll
',,]igté!éÉ:MoháÍnEd- lGmrEeté]i:

; : 
] ] (töÍök) :t5:l4i:Khapek*Mpah;li',

Knapek Edina egyszerre nevete"tt és sírt
a versenit kiivetően

&, .Nicnm{Íiahgia}!5l]T',fr1ail,;:.

;f HjunHi(dél-koreai)-Hop-
: :l', ka_Var,g4l2:7;Eyerig{a:Öel,. l;

{oÍosz)-KÍeiss 15:9;A116 ,:,:,

kiizé iÚtáséru NamljiÚrl|]i

ffi Íia!$, Éffi iltő n k. ""
, ], DósaDániet2/3 (további'&tt)'
* MeszaÍos lafi]as |/5' Maryas

BáliÉt Ü /5 (tdE5tek)' A,6ó
:, 

]l:: ::közéllutiitért: plsa-lJa,Táe
Kiu (dá-kormi)'l5l4

I ,'.;fl , :,{dét koreai).M0háttledljl0i*
.,,' Ros(amerikai)-Knapek'15:2.'
.' Avráglendmény:1. Arianna Er:

rigo (otasz), 2. Kiefer (anreiikai)"

'',,,,,iiNam Hiun l'{i (.dÉi*n'éÉi} ás.. . ];

:,,l'lakovl€va {orov}1;,;I91Mffirfia$.1
Aida. ...30' Knapek Edina,...'.Á4.

Lupkovics Dora ...50. Hopka-Varga
É.ibriétta',-'63, Kl€iss Fanni' ]' fi'ivaEá
Kátá! n ; i ;'84t Jeszénszky $zi[v|a'.'l93; i
Gó[ya Fruzsina.

Többet nem tehettek
KlHozTÁK A MAxlMuMoT a kvatifikáciÓS SorozatbÓt
tőrözóink, Mohamed Aida és Knapek Edina is kvÓtás
Ugyan a kvalifikáció hajrájában
szinte biztos olimpiai induló-
nak számító, és az esélyességet
a havannai Grand Prix-viadalon
riói repülőjegyre vráltÓ Moha-
med Aida is arra figyelmezte-
tett, a sorozat végéig ne vegyük
készpénznek a kvótáját, a másik
megszerezhető részvételi jog
begyújtése köriil kia]akult hely_
Zet okozott igazén izgalr::rat a
tőrözők utolsó kvalifikációs ver-
senyén' Ifuapek Edina és Hop-
ka-Varga Gabriella is eséllyel
p ély ázott az ugy aflazotr orsz ág'
nak adható második kvótára,
amelyet végiiü Ifuapek Ediniának
sikerti-lt megszereznie.

,,Sziilcség uolt egy kis
időre ahhoz, hogt el-
kezdjek kiengedni' és',
a 'bennem léuő ua- :,

cak érzést felutiltsd a .;

kuótaszerzés okozta','.
öröm- osztotta me8 

,;
érzéseit lapunkkal ,,

Ifuapek Edina' _ Á
Uerseny után csak az
egyik szemem neuetett, :

a másik sírt amiatt, ]

hogr Gabi nem tener l)
ott Rióban' Kicsit pi- 'f
rveregtünk. megbe-
széltük a dolgot, túl ]','.,.

uagyunk rajta. Végiil ',

is kezdettóL fogua tudtuk,
hogt mindhármunknak
nent sikerülhet."

A Honvéd tőrözője a64-es
táblán elsziínt, meggyőző.: ''
vívássa] nyert a francia Je- .'''

romine Mpah Njanga ellen,
a legjo_bb 16 közé jutáséÍt azon-

ban simán kikapott az amerikai
Nicole Rosstól. Igaz' lélektanilag
és a matematika szempontjából
egyarántaz első volt a kulcsfon_
tosságú assző. ,,A francia ellen
úgy léptem pástra, hogy azt az
asszót mindendron meg kell
nyernem. Azt hittem, a gtőzelem
és az a tény, hogy időközben a
közuetlen riuálisaim kiszólltak a
lcuótáért folyó uersenyból, majd

előre uisz, de ahelyett, hogt meg-
könny ebb ültem u olna, hatalmas
gö rcs lett b ennem. M egmo zdulni
ís aligbírtam, úgy éreztem, mint-
ha száz kiló pluszteher nehezed-
ne rám. Sajntilom, hogy nem si-
került jobb eredménnyel kuótót
szereznem, de a lényeg most az,
hogy meguan. AIig uárom, hogl
hazaérjek a csakidomhoz!" _ így
Knapek. P.A.


