
Pitlanatnyi brny
Az egyéni viadal után csÜtiirtiikt l
a csapatversenyekkel Íotytat dott

a vMk Lengyelországban zajl
Eur pa-bajnoksága. N i kard- és
férfi t rcsapatunknak is sikeriilt
egy helyet el rébb lépnie az elm lt
év teljesítményéhez képest, kar-
doz ink ezrittal a hatodik, t r z -
ink a nyolcadik helyen végeztek.

f, csapatviadalok nyit napján

Anem sziiletett meglepetés, sem

n i kard-, sem pedig férfi t rváloga-

tottunk nem volt érdekelve az érem-

guR pn-sAJt{oxsÁ6, totult
Férfiah t&. Csapat. llydca fiint : Magyarorszá.;-Fehéroroszország 45:27

Németh +9, D sa +5, Miátyás +4)' Negyedd nt& Olaszország-Magyarország
45:30 (Dosa +1, Hémeth * o, Matyás _10). Az 5-8. helprt NérnetÉiág-Ma-
qyarorszáq 45i32 (losa *1' Ném tr 

j 
s, Máyás - 9). A 7. helyÉil: Ukr:aj-

ná*Maqya'íomág 45:34 (Németh:+2;]B,é J3;Mátyl*j'{0};B n.1 l,&o li!,;:,;

vág*Otavország 45:42. Ernpa-bajnok: 0roszorsz{; (Artur Ahmathuzin,
Írtokszei Cseremiszinov, TimuiSzafin, DmitriiRigh}' 2. ([szorczág, 3.

Nagy_Britannb, 8 MEvarorsa{${aafuh1tso1{i i;iBrEelDániÉÍ'Mátyás,Eátinti
Néme*r Andnísl

esélyesnek, az e[s k r után mégis

l5:3-ra a magyar csapat vezetett.

A brav rosan vív fiatalok h ssz
ideig alig kaptak tust,

és végÜt magabiztosan
hrlzták be a találkoz t.

Az átomvívás az o[a-

szok etleni negyeddrint

Íetéigtar|ott-aD sa
Dániel vezérelte ma-
gyar válogatott 22:22-ig

tartotta a lépést neves ellenfeléve[,

a folytatásban aztán érvényestilt a
papírforma.

Az egyéni Verseny ezí]stérmesét,
Márton Annát is á soraiban tud n i

kardcsapatunk is egy tatálkoz t tu-

dott nyerni. A negyeddtint ben kez-

d egyiittes a tengyelekt I kikapott,

az 5-8. hetyért vívott párharcban

azonban magabiztosan gy ziitt Spa-

nyolország e[[en. Az iitiidik hetyért

rendezett meccs kétharmadáig re-

mekiitvívtak a tányok - tíz tussal is

-, a végjáték azonban nem

hettek. Versenyz inknek
[enthet, hogy kizár tag a rangsorban

et ttÜk átt , olimpiai résztvev kt l

csatákban, ugyanakkor mindkét,

rendkívÜl fiatat vív kb t átl gárda

hetytáttt a nagyok kiiz tt.

Férfi t rtjz ink kette-
mes meg[epetéssel indí-
tottákanapot,aBalogh
BoldizsánaI kiegésztiI ,
két éwet ezel tt junior

Eur pa-bajnoki ezlist-
érmes D sa Dániet,

Mátyás Bálint' Németh
Andrá's alkotta hármas remekelt a

nyolcadd nt ben' A fehéroroszok

ellen nem a mieink számítottak

iiffi lkád" ll míl .Lengypld'ffi á tvtagi mf,su ifr] ffi t3?,j {tászt
+l'l Mánor.J' iáhnM. n'.G.e*rrl ftl$Ü',hclyéffi li|agyar

s.iá$ (sá|arni}il ra Lászl ucq;,Máton:funál Záhoffi ,fu"'tt}
kaptak ki. P. A.


