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KOVACS ERIKA

J767 út nvíleovenes vo[t.

h Amit Má"rton Anna ,,műve[t''

L. ,orun, Europa-oalnoxsag erso

napján, ahogyan egészen a finátéig

menete[t, arra tényleg csak a nyílegye_

nes kiÍejezés használható. Vitágbajno-

ki bronzérmes kardozónk egész napos

teljesítményére eZZeI párhuzamosan a

parádés jelző az egyik tegtatátóbb.

Gárdos Gábor tanítványa Veretlenü[

hopta a csoportmeccseket, és úgy ju-

tott a döntőbe, hogy egyetlen ellenfe[e

sem jutott el tíz találataig, miközben

ő már-már könnyedén vítte be a 15

tust. A negyeddöntőben a világrang-

lista közvetten élmezőnyéhez tartozó

orosz Jana Jegorjant úgy verte meg

8:7 után 15:9-re, hogy a vívásában a
legnagyobb mesterek sem találtak
volna kifogást, azIán az etődöntőben

újra iskolázott - a francia Charlotte
Lembachnak lövése sem volt, mit kell
a magyar e[[en csinálni'

Kis J<özbeszúrás: aztl
se fetedjÜk, hogy Gárdos

másik tanítványa, Garam

Nóra élete teqjobbját

nyújtotta hétfőn Torun-

ban, számára a negyed-

döntő jelentette a vég-
állomást, és a vi[ágranglista vezetője,

a világ- és az Európa-bajnoki cím vé-
dője, az orosz Szofija Vetikaja áttította

meg - de csak nehezen (l 3:1 5)...

Máftonhoz visszatérve: vártuk a

remek folytatást a fináléban, na de

oda a másik ágrót épp a Garam Nórát

búcsúztató klasszis, Velikaja érkezett

meg! Úgy tűnt, Márton nem ijedt meg

a nagynevű ettenfetétőt, de a 3:0-ás
vezetése után a megállapításunkat

kicsit meg ke[lett változtatnunk. Gár-

dos ebben meg is erősített minket, ő

is úgy érezte, tanítványa túlságosan

is tisztelte ellenfelét - kapott néhány

etkerÜthető tust, és az orosz sajnos

hamarabb elért a 15-höz,

Mártoii Anna tehát ezüstér-

met szerzett,

,,Íjriilijk ennek oz ezüst-
éremnek, jó |elvezetőver-
seny volt ez oz olimpio
eíótt - értékett a nap végén

Márton Anna. - Az elődön-
tős osszómon eqyőkolón nem vóI-

tozgtnék, a finóIén viszont igen. De
nindenbőI tonulok. Csak gz bosz-
szont, hogy o döntőben nem hoztqm
ozt o víwist, qmit oz elődöntőben.'.
Velikaja rutinos versenyző, sok ak-
ciója von, azokgt jóI tudjo vlíItogotni,

nem'egyszerű őt kiisnerni. őt még
sohosem győztem Ie, óm egy biztos:
nem szobod így kióllnon o legjobbok
ellen, nem szobod ilyen könnyíí tu-

sokot engedéIyeznem nekik, és nem
szobo d e n ny it kockÍztatno m. "

Mindennél is fontosabb [ehet, hogy

Márton a világranglistán előrelépett'

mégpedig a negyedik (!) helyre, ami
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azt jelenti, hogy az olimpián a tegjob-

bakkal csak sokára találkozik - ha

minden a reményeink szerint a[aku[,

akkor a döntőbe jutásért jöhet a mos-
tani fi ná[é visszavágója!
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