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férfi párbajt rilz knél a teljes

ri i magyar csapat feljutott a

soportkiirb l az Eur pa-baj-

nokság egyéni versenyének 4-es f -
tábtájára. A Boczk Gábor, lmre Géza,

Rédti András, Somfai Péter alkotta

négyesb l lmrének volt

leghosszabb a verseny-

nap. Világbajnokunk a

negyeddrint ig menetett,

az éremért vÍvott assz -

ban is sokáig biztosan

vezetett az ukrán Bohdan

ttt* pl.8_A$!l0xsÁc,,T0huff.

Nikisin elten, 11:l1-es á[[ásná[ azon-

ban egy vitatott tus kiziikkentette, ami

végtit dobog s hetyébe keriilt.

,,Ez dz o helyezés, umi semmire

sem j ' AviI gronglistas pontsz mí-
t sbon még nen fizet j I, érmet sem

adngk érte, és nég tiríilni sen lehet

nekj - bosszankodott lmre. - Á/ep
éten, hogy ew olyan

nogyszer vÍv , mint Ni-
kisin, nifit sportszeríít
len, és aa sem, hogy a
zs rieztmiéftnemveszi
észre. VoIt uzért értékes
része a napnak 
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a hgrminckeftes tdbla els két assz -

!ában kÍlejezetten j I ment o vívds,'|

A n i t rtjz k egyéni versenyé-

ben nyolcadikként zár Mohamed

Aida teljesített tegjobban. A hatodik

olimpiájára készÜ[ klasszis az Eb{
megel z en bevallotta: az elmritt h -
napokban rutinb t pr bátt vívni, ami

nem volt sikeres taktika, és az rjssz-
pontosÍtással is akadtak gondjai^

Ezrjttal azonban tudatosan ké- 
"szÜ[t, és a versenynap jelen-

t s részében koncentráltan

vívott. A tegjobb nyotc

ktizé jutásért rendezett

assz ban fantasztikus 1

vívással b cstizta|ta a

vitágbajnoki címvéd orosz
lnna Gyeriglazovát. Nem véletlen l
lehetett hallani a találkoz végezté-
vel a pást mell l vívása a legszebb

id ket idézte.

,A negyeddiint re ment lison
nem tudtom r hangol dni, kop-
kodtam, tiirelmetlen voltdm. An-
nak viszont iiriiliik, hogy sikeriilt
Iegy zniSm o vildg egyik legjobbj t,

rdrl! sul gy, hogy tudotostusokat

'''ai cm, és élveztem a vív st. Azzg!
o j érzéssel utgzom Ri bo, hogy
bizonyítottdm: b rkit legy zhetek!
Fx rtékelt Mohamed Aidffi sm-

,rii

]i}í

;'"'í ' l;rri: S
ii:! iÉ

Rírbajt r, Íérfiak A csoponmérk zéselcn: RédtiAndrás gpzelem/0 r'rereség'

lmre Géza 5/'l, Boczk GáMr Vl, Somfai Péter 3/3 (vatamennyien tovább1utottak).

A 32 k zé iutástrt lmr+_Mahringer (osztrák) 'l5:14, Boczk *Somfai 'l5:12,

Rédli-Csartovics (fdrérorosz) 9:8. A 1 ki'zé juÉgárt: lmre-Jerwr1ten (hottand)
'l5:12, Nikisin (ukr:anFBoak l0:9, Anpkin (oroszFRédti 10:7. NyolcaddiinÉ
lmre-Santarelli (otav) 1 5:9' ilágpdd nt : Nikisin-lmre ] 5: l 1. Diint : Boret
(fnnciaFHeinzer (wájci) 1 5: 1 2. Vigeredmérry. Eur pa-bajnolc Yannick Borel
(FnnciaorszrÉg), 2. Max Heinzer (Svájc), 3. BoMan Nikisjn (Ukr:aina) es Jean-Mi-
dret Lucenay (Franciaország), .. ' . lmre Géza (Magytrország), ... l 7. Rédti Andnis,

...2l. Boczk cábor, ..'53. Somfai PÉter

T r, n k. A csoportmérl zéscken: Kreiss Fanni 4gy zelem/l vereség, Mohamed

Aida 3/2, Knapek Edina 3/2, Lupkwics D ra 23 (va|amennyien továbbjutottak)' A
l kiizé jutrÉaert: Mohame#Szuer (német) 15:l0, Knapek-Moszkovszka (ukrán)

15:13, Kreiss-Knop (tengyd) t5:t/,, Sanajeva (oroszFfupkwics:15: . Nphaddih-
t : Mohamed*Gyeriglazova (orosz) 1 1 :1 0, Gotubytskyi (németFKnryek 9:7, Enigo
(olaszFKreÍss 15:5, Negyedd r't : Gotubytskyi-Mohamed t5$: D nt : Errigo

(otasz)--5anajeva (orov) 15:14 Végercdménp frlArianna Enigo (0lasmr-
ezág), 2. Aida Sanajeva (0roszorsaág), 3. Carotin Gotubytskyi (}'lemetorcziág) és

Larisza Korobejnyikova {0rmzorszfu), '..B. Mohárned Aida Nagyarorvág), .,.'l2'!L.'ií; K;;.b.íyiri'*ro'*'."'aí, '..s. M.háÁ.jÁda 0*'lágyarorvag)].,.'l2,
KreissFanni,,..1,KnapekEdina,...25.Lr4fiprffi$ra'- t' r: foffi6


