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Szeptember hónappal az NTE 1866 vívó szakosztálya is megkezdte a versenyszezonját a
2017- 2018- as versenyévadban.
Több hazai és nemzetközi versenyen léptek pástra a kanizsai kardozók, melyeken értékes
helyezéseket értek el.
Eredmények:
Plovdiv- junior férfi kard VK
Milassin Mór (képen) Plovdivban lépett pástra, junior férfi kard Világkupán.
138 indulóból Mór a nyolcad döntőig jutott és az előkelő, értékes 14. helyet szerezte meg.
Mór csoportjában 4 győzelem és 1 vereséggel kezdett. A táblán: Legjobb 64 közé jutás:
Milassin- Strijk (holland): 15-8. Legjobb 32 közé jutás: Milassin- Craze (brit): 15-12. Legjobb 16
közé jutás: Milassin- Zhao (amerikai): 15-8. Legjobb 8 közé jutás: Milassin- Lokhanov (orosz):
8-15.
Gödöllő- kadet európai körverseny
Mádé Réka (képen) a gödöllői kadet európai körversenyen lépett pástra.
169 indulóból Réka az értékes 22. helyet szerezte meg.
Réka csoportjában jól kezdett, 1 vereséget szenvedett, a többit nyerte. A táblán: A legjobb 64
közé jutásért ukrán vívót vert. Legjobb 32 közé jutás: Mádé- Bondar (ukrán): 15-13. Egyeneság,
legjobb 24 közé jutás: Mádé- Csurasova (orosz): 15-7. Legjobb 12 közé jutás: Mádé- Karelova
(orosz): 6-15. Vígaszág, legjobb 16 közé jutás: Mádé- Giovannelli (olasz): 10-15.
Szigetszentmiklós- kadet férfi kardválogató
Horváth Barna (képen) Szigetszentmiklóson kadet férfi kard válogatón lépett pástra.
58 indulóból Barni a negyeddöntőig jutott, és a 7. helyen végzett.
Barni csoportjában veretlenül kezdett, összes asszóját megnyerte, ezzel erőnyerőként bekerült
a legjobb 32 közé. A táblán: Legjobb 16 közé jutás: Horváth- Vigh Benedek (vasas): 15-4.
Legjobb 8 közé jutás: Horváth- Horváth Gergő (vasas): 15-11. Legjobb 4 közé jutás: HorváthRabb Krisztián (vasas): 6-15.
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„ Mindhárom vívó jó úton jár, én úgy gondolom. Barni és Réka a kadet korosztályban válogatott
kerettag, így a hazai versenyek mellett nemzetközi versenyekre is jogosultak. Legközelebb
Szófiában fognak versenyezni az európai körverseny következő állomásán, bízok benne szép
sikerrel.
Mór, korcsoportot váltott és a juniorok közt kell bizonyítania, ami nem lesz könnyű. Ez a plovdivi
verseny jól sikerült, hisz a junioroknál még sosem került legjobb 16 közé, és a végén is a tavalyi
világbajnok állította meg. Mór jelenleg tagja a junior és a felnőtt válogatott keretnek. Az évünk
mondhatni nagyon sűrű és érzelem dús, hisz bokaszalag szakadás után tudott egyéni EB
bronzot és Eb csapat aranyat nyerni. Utána vakbélműtétje volt, pár héttel ezelőtt pedig
agyrázkódása, így ezt a Világkupa 14. helyet mindenképp pozitívan értékeltük mindketten. Mór
legközelebb a lengyelországi Sosnowiec-ben lép pástra, szintén junior VK-n.”- Piecs Adrienn
(szakedző).
Nagykanizsa, 2017. október 10.
Piecs Adrienn (szakosztályvezető)
Módosítás dátuma: 2017. november 07. kedd, 17:33
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