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MAGYARORSZÁG FÉRFIVÁLOGATOTTJA AUSZTRÁLIÁVAL, A NŐI EGYÜTTES PEDIG OLASZORSZÁGGAL TALÁLKOZIK A VILÁGBAJNOKSÁGON

Negyeddöntős kihívás vár a magyar pólósokra
Magyarország férfi vízilabda-válogatottja után a női
csapat is bejutott a dél-koreai
világbajnokság negyeddöntőjébe. Märcz Tamás legénysége Ausztrália, Bíró Attila
lányai pedig Olaszország ellen
folytatják, miközben immár az
úszók viadalai is elkezdődtek a
kvandzsui seregszemlén.
» KRÓNIKA

Belelendültek. Magyarország férﬁválogatottja után a nők is negyeddöntőbe jutottak

»

„Amikor
a kezünkben
van a meccs és
rajtunk múlik a
győzelem, akkor
azt nem szabad
elrontani az
ausztrálok ellen”
– vélekedett
Märcz Tamás.

verték tegnap 15-7-re, miközben a
görögök az Egyesült Államok legjobbjait 11-9-re győzték le, a németek
pedig az afrikaiakat búcsúztatták
25-5-tel. A negyeddöntőket kedden
Szerbia–Spanyolország, Horvátország–Németország, Magyarország–
Ausztrália és Olaszország–Görögország párosítás szerint rendezik. A
piros-fehér-zöld csapat romániai idő
szerint 11 órától csobban a medencében, Märcz Tamás szerint pedig az
ausztrálok nem lesznek könnyebb
ellenfél a montenegróaiknál. Emlékeztetett rá, hogy a világliga belgárdi
szuperdöntőjében más felállásban
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agyarország a dél-koreai világbajnokságon is
bizonyítja, hogy vízilabdasportban a legjobbak közé tartozik. Märcz Tamás férfiválogatottja,
mint ismeretes, már az utolsó csoportmérkőzés előtt bebiztosította
a negyeddöntőbe jutást érő elsőségét, ezért a Dél-Afrika ellen 235-re megnyert mérkőzésnek már
nem volt tétje. A horvátok is csoportgyőztesként jutottak a legjobb
nyolc közé, mint ahogyan az utolsó forduló után Szerbia és Olaszország is jegyet váltott a negyeddöntőbe. A második és harmadik
helyezetteknek viszont rájátszást
kellett tegnap vívniuk, amelynek eredményeként a magyarok
kisebb meglepetésre Ausztrália
ellen folytatják kedden. A „kengurusok” ugyanis a 9-9-es döntetlenre végződött rendes játékidő
után ötméteresekkel 4-2-re legyőzték Monte negrót, amely emiatt
már csak a 9-12. helyért küzdhet
Japán ellen. Utóbbit a magyarok
csoportjában második spanyolok

ugyan, de ötméteresekkel kikaptak
tőlük. „Az már most biztos, hogy nagyon kell vigyáznunk és figyelnünk
arra, hogy ha előnyre teszünk szert,
semmiképpen ne nyugodjunk meg
túlzottan, mert az ausztrálok legfőbb jellemzője, hogy sosem adják
fel. Még ha vezetünk is esetleg több
góllal, nem szabad megállni, négy
negyeden át kell koncentrálni, mert
az ausztrálok képesek erőt meríteni
és felállni szinte vesztett helyzetből
is. Amikor a kezünkben van a meccs,
és rajtunk múlik a győzelem, akkor
ezt nem szabad elrontani ellenük
– ez volt a legutóbbi találkozásunk

„Kivívták” a dicsőséget a budapesti páston
» V. NY. R.
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gy-egy magyar arany- és ezüst-,
valamint egy romániai bronzérem
szerepelt lapzártánkkor a budapesti
vívó-világbajnokság összesített éremtábláján. Az olimpiai kvalifikációs seregszemlén a dobogó legfelső fokára
kisebb meglepetésre a párbajtőröző
Siklósi Gergely állhatott fel. A mindössze 21 éves sportoló a fináléban az
orosz Szergej Bidát 10:13-ról fordítva
múlta felül, de útja során szembekerült egyebek mellett az olimpiai
bajnok koreai Park Sangyounggal is.
„Igazából nem is tudom, mi történt a
döntőben 10:13 után. Vívtam, élveztem a versenyt, miként egész nap, szerettem ezt a csodálatos közönséget, és
sikerült fordítanom. Különleges állapotban éreztem magam végig a nap
folyamán. Nagyszerű érzés volt ilyen
hangulatban versenyezni. Januárban,
amikor már nagyon fájt a csuklóm,
és a heidenheimi világkupán a csoportkörben kiestem, rájöttem, hogy
másként kell a víváshoz hozzáállnom.
Megműtötték a kezem, és azóta nem
hajszoltam görcsösen az eredményeket. Hiszem, hogy ez a váltás, no, meg
a sok munka segített a világbajnoki
címhez” – idézte az aranyérmest a
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„Rájöttem,
hogy másként
kell a víváshoz
hozzáállnom.
Megműtötték a
kezem, és azóta
nem hajszoltam
görcsösen az
eredményeket.
Hiszem, hogy
ez a váltás,
no, meg a sok
munka segített
a világbajnoki
címhez” – mondta a világbajnok
Siklósi Gergely.

magyar szövetség hivatalos honlapja. A házigazdák „számláján” ekkor
már szerepelt egy ezüstérem, amit a
kardvívó Szatmári András harcolt ki.
Ő ugyanakkor már kevésbé volt elégedett. Címvédőként indult, a koreai
Sanguk Oh múlta felül a döntőben.
„Nagyon szerettem volna nyerni egy
ilyen fantasztikus közönség előtt,
ilyen csodálatos környezetben. Voltak
periódusok, amikor nagyon jól ment
a vívás, és így kezdődött a döntő is. A
szünet után is ugyanazokkal az akciókkal próbálkoztam, de néhány centi
hiányzott, talán kicsit többet kellett
volna dolgoznom a tusokért. Azért ha
nyerek majd még egy érmet a csapattal, akkor biztosan elégedetten zárom
ezt a világbajnokságot” – mondta. Ez
meg is történt, hiszen tegnap a csapattal elődöntőbe jutottak, ahol Olaszországot legyőzve a döntős szereplést is
kiharcolták. A Dél-Korea elleni finálét
lapzártánk után rendezték.
Románia férfi kardvívócsapatának
is sikerült a negyeddöntőbe jutnia, de
ott a koreaiakkal szemben alulmaradt
az Alin Badea, Tiberiu Dolniceanu és
Florin Zalomir alkotta együttes, miközben egyéniben korábban Dolniceanu a 15. lett. A fegyvernemben a nők
között lett éremszerzője az országnak

a rutinos Bianca Pascu révén. A 31
éves brassói sportoló a legjobb négy
között a többszörös olimpiai, világés Európa-bajnoki érmes ukrán Olga
Harlantól kapott ki. „Korábban már
kétszer sikerült legyőznöm, de most
úgy tűnik, ő volt a jobb. Boldog vagyok, mert ez az eredmény jobb, mint
amit reméltem, de azért némi keserűség is maradt bennem, mert jó mecscset akartam vívni az elődöntőben”
– mondta Pascu.
A tőrvívás egyéniben sem Magyarországnak, sem pedig Romániának nem
hozott sikereket, de női párbajtőrben
is elmaradtak az érmek, miután egyénien Románia legjobbja, a „veterán”
Ana Maria Popescu Brânză a kilencedik lett, csapatban pedig kikaptak
Dél-Koreától a legjobb tizenhat között,
hogy utána a Kínától vereséget szenvedő magyarokat felülmúlva, a németeken átverekedve magukat, végül
a franciák elleni vereséggel a tizedik
helyen zárjanak.
A budapesti vívó-világbajnokság
egyéni küzdelmei már lezárultak, a
csapatviadal pedig keddig tart. Az első
döntőket lapzártánk után rendezték.
Ma női tőrvívásban és férfi párbajtőrben, holnap pedig női kardívásban és
férfi tőrvívásban osztanak érmeket.

legnagyobb tanulsága” – nyilatkozta
a szakember a Vlv.hu szaklapnak.
A Bíró Attila szövetségi kapitány
irányította női válogatott is negyeddöntőt játszhat, hétvégén ugyanis 176-ra legyőzte Új-Zélandot a legjobb
nyolc közé jutásért. A folytatásban
ma, romániai idő szerint 12.30-tól az
az olasz együttes lesz az ellenfele,
amelyik csoportgyőztesként jutott
tovább. Lesz még Egyesült Államok–
Görögország, Oroszország–Ausztrália és Spanyolország–Hollandia csata is az elődöntőbe jutásért.
A vizes sportok világbajnokságán eközben lezárultak a nyílt vízi
úszók küzdelmei, ahol a 25 km-es
táv férfimezőnyében Gyurta Gergely
sokáig vezetve végül egészségügyi
problémák miatt a 10. helyen ért
célba, az 5 km-en aranyérmes Rasovszky Kristóf pedig rosszulléte
miatt kénytelen volt feladni a viadalt. A magyar úszósport dicsőséglistája viszont várhatóan a napokban további érmekkel bővül, tegnap
ugyanis elkezdődtek a versenyek a
medencében, ahol Hosszú Katinka
200 méter vegyesen a legjobb idővel jutott a mai fináléba. 400 méter
gyorson Késely Ajna és Kapás Boglárka is döntőt úszhatott tegnap,
előbbi pedig országos csúccsal a negyedik, utóbbi pedig hatodik lett az
ausztrál Ariarne Titmus által megnyert futamban.
Ünneplésre tegnap okot adott a
Nemzetközi Úszószövetség (FINA)
azon döntése is, amelynek értelmében Magyarország 2017 után 2027ben ismét megrendezheti a vizes
sportágak világbajnokságát Budapesten. A 2025-ös seregszemle az
oroszországi Kazanyban lesz.

» RÖVIDEN
Fellebbez a doppingvétségen ért
Takács Tamara kajakozó
A nemzetközi Sportdöntőbíróságon (CAS) fellebbez doppingvétségért kapott eltiltása miatt
Takács Tamara világ- és Európa-bajnok magyarországi
kajakozó. A 22 éves versenyző
csütörtöki sajtótájékoztatóján
elmondta: a tiltott szert, az anabolikus szteroidok közé tartozó
sztanozololt a februárban, Tatán
elvégzett vizsgálat mutatta ki a
szervezetében. Az A és B próba is
pozitív lett. Az MTI beszámolója
szerint a sportoló ártatlannak
vallja magát, szerinte valakik
szándékosan juttatták a tiltott
szert a szervezetébe. „Biztos
vagyok abban, hogy szándékosan
mérgeztek meg. Jó lenne kideríteni, hogy ki mérgezi a sportolókat”
– jelentette ki, utalva a kajakozó
Dombvári Bence, a cselgáncsozó
Ungvári Attila és az ausztrál, de
szintén magyarországi felkészülése idején megbukott kajakos, Tate
Smith esetére. Takács Tamarára
négyéves eltiltást szabtak ki, de
bízik a fellebbezése sikerében.
Ügyvédje ma nyújtja be az iratokat a CAS-hoz, és reméli, hogy
még idén lezárulhat az ügy.

