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A hétvégén Göndöllőn rendezték a kadet korú kardozó következő nemzetközi versenyét. A
versenyen az NTE 1866 vívó szakosztályának vívói is pástra léptek: Dobó István, Vernyel Sára,
Flumbrot Sára, Kungli Borbála.

Férfi kardban 203 vívó indult. Dobó a selejtezőket jól vette, elfő fordulóból „full” győzelemmel, a
másodikból 5 győzelem 1 vereséggel jutott kiemeltként a 64-es főtáblára. A táblán amerikai
ellenfelét legyőzte a 32-be jutásért. A 16-ért szintén amerikai jött, akitől kikapott. A 32- től
vigaszágas lebonyolítás volt, így Dobónak még maradt esélye. A vigasz ágon magyar ellenfelét
simán verte, ezzel bejutott a 24-be. A 16-ért újra amerikai következett, akit szoros csatában
15-13-ra legyőzött. A döntőbe jutásért Dobó István orosz ellenfelétől 1 tussal alulmaradt, ezzel
Dobó István, mint legeredményesebb magyar, a
15. hely
et szerezte meg a férfi kardozóknál.

A lányoknál Vernyel, Kungli és Flumbort is jól vette az első ört és tovább jutottak. A második
csoportfordulóból egyedül Kungli Borbálának sikerült továbbverekednie magát. Kungli a 64- be
jutásért török ellenfelét magabiztosan verte. Kunglinak a 32-be jutás nem sikerült, német
ellenfele jobbnak bizonyult. Kungli Borbála az 53. helyen végzett.

Csapatküzdelmek:

Női kardozóink az egyesület színeiben indultak. 30 csapat indult. A belga és török csapatot
legyőzve kerültek a legjobb 8 csapat közé. A 8 között a kanizsai lányok a lengyelektől kikaptak,
ezzel az 5 helyet szerezték meg.

Dobó István a magyar válogatott színeiben lépett pástra a csapatversenyen. 41 férfi csapat
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indult. A magyar válogatott előbb egy hazai klubcsapattal – BSE- kezdett, akit megvertek. A 8ba kerülésért a görögöket győzték le. A 4- be jutás a Dobó vezette magyar válogatottnak sajnos
nem sikerült, az oroszoktól szenvedtek vereséget 1 tussal, ezzel a Dobó, Mészáros, Darkó,
Bogár- Szabó alkotta magyar csapat az 5 helyen végzett.

„ Az Európa Körversenyen elért eredménnyel elégedett vagyok, hiszen Dobó István
magabiztosan vívott, és úgymond meg tudta ismételni lengyelországi sikerét. Legjobb magyar
lett ebben a népes mezőnyben, ezzel ismét értékes pontokat gyűjtött és jelenleg a kadet
korosztályos ranglistát ugyan csak 2 ponttal, de Ő vezeti. Tehát pozitívan kell ezzel az
eredménnyel mérlegelni, hiszen a döntő ugyan most elmaradt, de sikerült átvennünk az
összesített hazai ranglistán az első helyet. A lányoknál a csapateredmény kiváló, egyéniben
még javítaniuk kell. A férfi kardozóknak csapatban most nem volt szerencséjük, mivel 1 tussal
kaptak ki. Úgy látszik Istvánnak ezen a hétvégén, 1 tuson múltak a döntő pillanatok. De
természetesen boldogok vagyunk- Piecs Adrienn.”

Nagykanizsa, 2013-10-07

Piecs Adrienn

szakosztályvezető
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