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Nem volt mag,tar a leg1obb 16 k zÖtt, és sajnos kider lt, a bronzérmes kardcsapatnak nincs tartaléka

Férfikardcsapatunk Szilágyi
Áron el va tzsolt formájával
megmentette a bronzérmet a
budapésti' világkupán. Az
offipiÍr:i.'.p'ulifikáci miatt
fontosabb egyéni versenyben
viszont már a 32 k z tt b -

csriztak a magyarok. Annak
pedig, hincs jele, Szilágyiék
után ki tartja majd világszin-
ten azt a szakágat, amelynek a
magyar sport a legttibb olim-
píai gy' zelmet ktisztinhetí.
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(- yonytiríí sorozat szakadt meg

Lr a Gerevich-Kovács-Ká rpáti-
kardvilágkupán. Az ut bbi négY ,

szezonban mindig nyert érmet
Szilágli Áron, enhttal viszont a 32

ktiztltt bricstizott egyéniben, a dél-
koreai 0h Szan Kukellen. A szom-
bat azért lett igazán szomor ,

mert így ís a legjobb, magyar lett
holtversenyben Szatmdri Andrds-
sal, vagyis a tizenhat kozé nem ju-

tott be más sem. Pedig a ri i olim-
pián csak egyéní versenyt tarta-
nak majd, így májusig ebben a

számban folyik igazán nagy kaz-
delem a világranglistapontokért.

A vasárnapi csapatversenyen
Decsi,IJidsz, Szilágyi és Szatmári si-
mán legy zte lránt és 01asz orszá-
got. e vilagbajnoki címvéd ola-
szokra most 45:30-as verést mért a
magyar egyQttes, els sorban Szat-

márí két 5:0_s assz jával. Az ellen-
félnél nem vívott az olimpiai buj-
nok Aldo Montano és"az olimpiai
éitistérm es Diego Occhi.uzzi:

Ideális vetéIytársnak tíínt az
el d nt ben az amerikai gárda,

szatnáÍi Andnás, lliász Níkolász Decsi Tamás és Somlai Béla szalégvezet csak 9ilágyi Árcn paÉdés csapatvírrásának ortilhetett FOIÓ: NAGY BÉLA

akci ikra _ mondta olimpiai
címvéd nk,' aki szeptember ta
ilj edz vel kész{il. - Beéptilt a ví-
vásomba a Vonalvívás, amikor a

kinyríjtott kar meghosszabbított
pengéjével adhatok tusokat, f leg
szrír mozdulatokkal, de más-
képp is lehet innen folytatni.
Decsi András iskolája f lega tak-

tíkára éptil, nekem viszonifigyel-
nem kell aria, hogy a Somlai Béla
bácsit l korábban tanult techni-
kát is alkalma uzam.
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csakhogy a társas ágkezdésként ti-
zenot tusos háttányt hozott cissze.

Szilágyi 32:4a-r l kezdte az utols
meccset, és eljutott 43:44-ig, de
nem tovább.

A vide zássalelnyríjtott bronz-
meccsen' bánt an kicsi érdekl -
dés mellett 40:37 qe vezettek a né-
metek. Szilágyinak innen nem volt
gond a fordítás'''a','fusérletí céllal
6etett Kindler ellen, az Eur pa-
bajnokí címvéd németeknél
ugyanis t bbek kcizritt az egyéni

világbajnok Nicolas Limbach hi-
ányzott.

A magyar csapat cisszetételének
jelenleg viszont nin.' alternht ívája,
csak Gémesi Csanddjcihet még sz -

ba. A huszonkét éves Szatmáti mci-

gcitt hatalma s az íír, távolr l sem
[átszik, kik tartják majd világszin-
ten a magyar férfikardvívást cit-hat

év m Iva. A tehetség még állít lag
megvan a fiatalabbaknál, de a

mostani felkészítési m dszerekkel
eztmár nem hozzákkí bel ltik.

Persze Szi\ágyi Áront talán
még sokáig t<i tetrét tenni a kira-
katba, ha az elm lt két egyéni vi-
lágkupája nem is sikertilt.

- Rengeteget tanultam ebb l a
hétvégéb l, például azt, hogy
merni kell vívni, hiszen ez a ma-
gyar vívás erénye, nem elég csak
fizikailag felvenni a ktizdelmet.
De t:,gy sem szabad hazzááLlni,
mint az amerikaiak ellen, amikor
azt hitttik, majdcsak ráj vtink ví-
vás kcizbén, hogyan reagáIjunk az


