
Lehetett volna iobb ls...
Mind n i párbait rtiz ink, mind férfi kardozoink kikaptak az el diint ben

i r.' *n 1- o*"n.* *.u,_ a toruni Eur pa-bajnokság zár napián' aztán a bronzmeccsen mindkét
Nyt';.^-__ _... -.-- csapatunk a román egyi.ittes ellen lépett pástra - mindkétszer AZ errcrpÉl
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fei ezte be a le n gye lo r száEa ko nti n e nsvia dalt.
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utols napja, hiszen a Szász Emese,

Budai Dorina, Révész Julianna tjssze-

tétet párbajt rcsapatunk a nyolc kiizé
jutásért simán jutott trit a németeken,

a Szitágyi Áron, Szatmári András, Decsi

Tamás tjsszeá[[ításri kardvá[ogatottunk

pedig második kiemeltként pihenhetett

a nyotcaddtint ben.

És még ezek után is volt okunk a
mosolygásra, merthogy k vetkeztek a

negyeddtint k - Szász Emeséék pedig

a vitágranglista harmadik hetyen átt

oroszokon léptek át. Na nem olyan

ktinnyedén, hiszen a vége 27:2 lett,

ám a mérk zés folyamán a lányok

végig j t és Íegyelmezetten vMak, (try

Íordulhatott et , hogy Szász Emese a

tegvégén háromtusos el nnyel ktlthe-

tett be, vagyis a feladata az vo[t, hogy

az el nyb l rizzen meg valamennyit a

végére' Megtette.

A férfiak ezzel párhuzamosan a fe-
héroroszok ellen készÜl dhettek Szi-
tágyi és Szatmári káprázatosan vívott,

így aztán viszonylag nyugodtan figyel-
hetttik ezt az assz t.

N i párba|t riiz ink a diint be ju-

Egi eÍiict'
,' ,ggy bronl :

Egy ezijst- és egy bronzéremmet

zárta a magyar csapal a toruni

Eur pa-bajnokságot - Lengyel-

oiszágbán, áz orosiok dominál_

tak, a megszerezhet tizenkét

aranyb I hatot hazavittek. A

magyar válogatott a tavatyi Éb-n

Szitágyi Áronnak ktisz nhet en

eE11 ets , Szász Emese,,Boc r,kÉ

Gábor, Mohamed Aida, Úalamint

a Íéffi kardcsapat révén egy-egy

harmadik hetyezés1 gyÜtt't1

vagyls a s:omhaton vé,get'ér Eb

kapcsán azt biztosan kijetenthet-
jÜk, hogy zártunk már jobb ver-

senyt is, ám ez még nem jelenti,

hog1t olyan, nagyon bÚslakodni

ket[ene.

fu tény, hogy az utols napon

mind férfi kard-, mind n i párbaj-

t rcsapatunk kcizel ált az érem_

hez - végÜt mindkét kvartett á

negyedik hetpn végzett. Udvar-

hetyi Gábor v vetségi kapitányt

en l, vagyis a szombati két ne-

gyedik hetyr t kérdeztÜk. ,,Az,

hogy mindkét csapat bejutott a
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tásért a kés bbi gy ztes észtek e[[en

léptek pástra, és ezzel e[ is mondtuk,

miként alakult számunkra ez a cs rte.

Ugyan a meccs ktizepén egyszer Ve-

zettek a mieink, a vége elég sima lett

(30:39).

Ekkor még nagyon nem

keseregtiink, elvégre eb-

ben a párharcban az észtek

számítottak az esélyesebb-

nek, aztán viszont már volt

okunk a szomorkodásra.'.

A magyar-olasz kard-

csata ugyanis egyáltalán nem azt hozta,

amit r:emélttink, s t, amit a mérk zés

nagpbb része mutatott. Csakhogy az

olaszok nemcsak a páston, hanem

amellett is,,mutatvánpztal(', etég sike-
resen megfélemtÍtették a giirtig zs rit,

és ez igazán a Szilágy1-0cchiuzzi csalá-
ban mutatkozott meg. A londoniolimpiai

diint visszavág |ára a magyar klasszis
20:9-es vezetési]nknét krjtiitt be, aztán

25:21-nét száttt ki... Kicsit (kicsit?) bele-

npltak a kedves bír k ebbe az assz ba,

de gond még ekkor sem vo[t, hiszen

Szatmári ismét hozta magát' lgaz ugyan,

hogy Decsi Tamásnak is meggyutt a baja

Diego 0cchiuzival (ekkona

már egyebként teváltották

az addig tényleg furán bí-

ráskod gtirdgtit..'), ám a

remény még éh - Szilqgyi

utols emberként egytusos

el nyr l indult, aaán avége

43:Á5 [ett.

,Profi verxnyz k vdgyunlT ilyen-
kor musztij kiz rni o kíils kijríilné-
nyeket, tiireksziink is r, m ozétt
ez nem olyon egysnr " - ismerte el

kés bb Decsi Tamás.

A ri i olimpikon szavai aztán vissza-

csengtek a bronzmeccsen is - n i pár-

bajt rtiz ink és férfi kardoz ink is a ro-

mánok ellen vívtak a harmadik helyért.

És mindkétszer a románok tir l-
hettek...

,Persze hogy rossz o csspot
hongulata, csol douok vogyunk,
szerettiink volno érmet nyerni
ezen az Eur pa-bojnokstÍgon is,
de ez ez tta! nem sikerijlt. Én a
csopdtverseny.en nem vívtum t I

j form bon, m az olimpia még
csok ezt n kiivetkezik, ott kell
igoz n jIteljesítenem" -mondta
Decsi Tamás.

Egye!értijnk ve[e, így aztán fi-
gyeljÜnk a pozitívumokra, pétdáut

arra, hogy a szerdai egyéni verseny
után Szitágyi Áron szombaton már
sokkal letisztultabban, jobban vi
vott, az pedig mindenképpen bizta-
t , hogy néhány nap után képes volt
elengedni az egyéni viada[t, azt,

hogy akkor ;,csak" a hatodik helyen
végzett.

És vegytik szre azt is, hogy a

szombati napon pástra tép har-
madik magyar olimpikon, Szász
Emese a toruni Eur pa-bajnokság-

b t tényteg er t meríthet, Kulcsár
Gy z tanítványának iinbizalmát
mindenképpen tovább n velheti,

hogy akárcsak az egyéni viadalon,
a csapatversenyek során is ott volt a

négyes d nt ben.
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Kriitina xuuik), 2. Fiarrciaország, 3' Románia,

!,,il{,ágyeroistáE,(BUdái Do|i nt' l(uh. Anna,, RéVés{, : .,
Ju[ianna, Szász Emese)

tríny_ok.,m$gvérltÉk,,.áz. . orÓs2Q.

kat, ei nagy braw1 így az esa,

román, francia, magyar négyes

alaku{t ki, és a másik három je_

len pillanatban meg jobb csapat.

E|ég deit 
. 
v*gnk, ve1iik;,,anngk

pedig,kiitiin,, iiilnh,hog)tr dai

BoiinaéiRévésiJulíánnafeln&t
stan i..t" r.tte. n nil tavarv

harmadikok I'ottak, most negye-

dikek lettek. Nagyon sajnátom,

hogy az olaszokt l kikaptak -
ráadásut jetent s et nnyét vezet-

tek Szilágyi Áronék ezen a mecs-

csen. Nem szoktam a zsririvel

foglatkozni, ez ttal sem nagpn
szeretnék, de azért,,, lnnen nem

tudtak felállni a fir]k mentálisan

a románok elleni bronzmeccsre.

Vivorrt az idén a világbajnoksiá-

gon ezÜstérmet szereáek, itt' az

Eb-n negyedikek tettek, áiért ez
nem olyan rossz teljesÍtmérry."


