
Sérülten is bronzérmes 

A Szentes által a budapesti Papp László Sportarénában rendezett kyokushin 
karate-világbajnokságon a mieink két-két arany- és bronzérmet szereztek. Utóbbi 
medálból a szegedi Zatykó Zitának (+65 kg) is jutott egy, küzdelemben. 

A szegedi Ichiro Dojo versenyzıje, Kardos Imre 
tanítványa, Zatykó Zita (+65 kg), mint arról már hírt 
adtunk, bronzérmet szerzett a budapesti kyokushin 
karate-világbajnokságon. A nyolc közé jutásért a svájci 
Buchert verte, míg a négy közé kerülésért honfitársát, 
Szabó Anikót. Az elıdöntıbe rajta kívül három orosz 
harcos jutott: a késıbbi gyıztes Maria Panova, az 
ezüstös Maria Afanaszjeva és Anasztazia Simacseva. A 
fináléba nem tudta beverekedni magát – ebben 
szerepet játszhatott, hogy szombaton bokasérülést 
szenvedett –, Panova búcsúztatta. A 3. helyért jobbnak 
bizonyult a lófarkas orosznál, Simacsevánál. A 29 éves 
sportoló civiléletérıl csak annyit volt hajlandó elárulni, köztisztviselıként dolgozik. 
 
- Rögtön az elsı meccsen, a svájci lány ellen megsérültem, duplájára dagadt a bal 
bokám, és a következı három ellenféllel szemben már így küzdöttem meg. De erre 
számítottam, és összeszorítva a fogam, tőrve a fájdalmat igyekeztem a legtöbbet 
kihozni magamból. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2118643



  

 
- Az elıdöntıben a harmadik két perc döntött csak orosz riválisom javára, akkor az öt 
bíró három–kettı arányban látta jobbnak. Azóta is eszembe jut: ha egy kis energiát 
még mozgósítok, a finálé és a világbajnoki cím is meglehetett volna. Az 
aranycsatában ugyanis Panova pillanatok alatt kiütötte Afanaszjevát. De a bronznak 
is örülök. Decemberig pihenek, majd készülök a jövı évi spanyolországi Európa-
bajnokságra – mondta Zita. 
 
Két magyar, Szepesi Csenge (65 kg) és Rózsa Gábor (70 kg) aranyérmes lett a vébén, 
míg Zatykón kívül Petı Krisztián (70 kg) szerzett bronzot.  

Zatykó Zita (jobbról) a dobogóra küzdötte magát. 
Fotó: MTI
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