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r Mondhatjuk, hogynem ön
volt a toronymagas esélyes?
Igen, de sikerült megnyernem
az aÍanyat, méghozzá l1gy,
hogy a döntőben a világbaj_
nok Paolo Pizzőt gy,őztem Ie

- mondta azEztedes becenév-
re is hallgató Rédli András' a
szombaton véget ért strasbo-
urgi Európa-bajnokságon pár-
bajtőr egyéniben aranyérmet
szetz,ővívó.
r Nemcsak le győzte, lehen-
gerelte.
Pizzo stílusa fekszik nekem,
így a döntő - gondolom, a 15:B

is ezt mutatja - sima volt. Iga-
zából mindig az eleje a nehe-
zebb, a legjobb hawannégyben
éÍeztem meg, hogy na most
beindult minden. Jól tudtam
koncentrálni, éÍeztem a tem-
pót, tudtam viá]tani, ha kellett'
komplex volt a napom.Igaz, a
2007-es universíadén tapasztalt
tökéletesség érzése nem fogott
el - akkor szinte minden arany-
nyáviílt' amíhez nyúltam. Most
azt éÍeztem, hogy asszóróI asz-
szóra jövök fel, folyamatosan
felfelé ível a teljesítménygör-
bém. Küzdelmes, hosszú nap
volt, de jól bírtam fizikailag és
fejben is. Ez az év nagy va]tozá-
sokat hozott az életemben,há-
rom világkupán is bejutottam a
nyolcas döntőbe, Heidenheim_
ben ezüstérmes lettem, és most
már egyre inkább kezdem el-
hinni' hogy képes vagyok nagy
ülágversenyt nyerni.
l Sokat olvashattunk már
arról' hogy avívás mellett
hivatásos katona Ís. Májusban
tette le az esküjét' és főhadna_
gyi rendfokozatban Szent-
endrén a katonal testnevelési

és közelharc_módszertani
részleg testnevelő iisztje. A
hivatás mennyi t tesz hozzá a
sportsikereÍhez?
Rengeteget. Sosem voltam
egy link alak, de űgy érzem, a
katonaság által fegyelmezet_
tebb, talán felnőttebb lettem.
Az alapkiképzés hárorn hó-
napja erősen jellemformáló
tevékenység, ha tehetném,
ezt a három hónapot minden-
képpen kötelezővé tenném
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EurÓpa-bajnoki dÖntőben, fekÜdt
neki e[[enfele, Pizzo stílusa

a fiatalok számárei. Rám na_
gyon is pozitív hatással volt,
például az edzések közötti
Ídőt iS érteImesen, munkával,
mozgással töltöm el. Az Euró_
pa-bajnokság előtt volt olyan
vívóedzésem, amelyre tizenöt
kilométeres menetgyakorlat
után érkeztem... Szóval azt
nem mondom, hogy túlzottan
rápihentem volna erre a kontÍ-
nensüadalra.
l Bgyhónap sincs már hátra
a kazanyi világbainokság
rajtjáig. Másként tölti e|ezta
felkésziilési időszakot?
Ta]ián csak annyiban, hogy
többet pihenek a felkésziiLlés
végén.Ezt a hónapot ugyqnúgy
az edz,őteremben és a lakta-
nyában töltöm eI, segítségemre
lesznek a felkészüIésben a ka-

tonai testnevelést oktató tiírsa_
im, akikkel a közelharcot gya-
korolom majd. Megint lesznek
bokszedzéseím is, amelyek jó
hatással vannak a lábmunkám_
ra' A felkészülésem első része
inkább fizikai jellegű lesz, majd
jön a vívás' a végén pedig a
tingli-tangli, de utóbbira tény-
leg szükség van ahhoz, hogy
az emberből jókor, a megfelelő
időben jöjjön ki az eredmény'
I Ha Kazanyra gondol, mi jut
elsőként eszébe.
Hogy még nincs egyéni üIág-
bajnoki címem, és hogy tényleg
remek szezonom van. De nem
teszek magamra felesleges ter-
het, úgy utazom el Kazanyba is,
hogy nem eredményben, érem-
ben, hanem jó teljesítményben
gondolkozom.


