Rédli Andrásnak (balra) isjót tesz, hogy nem csak a vívásnak él
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Egy héttel Boczkó Gábor után
Rédli András vert meg három

franciát és nyert érmet vi-

lágkupán. Egy héttel Boczkó
Gábor utrán újabb párbajtőrözőről derÍjLl ki: a úvásiinak is
jót tesz, hogy családalapításra
késziil.

F Amikor legutóbb beszéltÜnk, az augusztusi
Újpest-Fradi előtt a washingtoni edzőtáborban
vette ftil a telefont. Ez
hog1tan itlik beIe a felkésziilésbe?

r:' Bostonban, New Yorkban,
Washingtonban rengeteg magyar é1, sok edzőnk, ők hívnak
bennünket - váaszolta Rédli

András, a Balaton vívója. _
Kint előre meghirdetik, hogy

jön az olimpiai ezüstérmes,

hétszeres Európa-baj-t_ok

BoczkÓ Gábor, aki sziritén
szokott ott iskolákat adni'

vagy a vb-ezüstérmes Rédli

lyesebb ellenfelektőI. Most
is erős ágra kerültem' Ulrich
Robeiri olimpiai bajnok, Iván

Trevejo ezüstérmes. A kulcs
azvolt, hogy rájuk erőltettem
az akaratomat. A franciiíknak
jobb a lábmunkájuk, finomabb a technikájuk' de nem
az ő mozgáskultúrájukhoz
igazodtam.

F. Hogyan tudott változtatni a feIfogásán?
ir Súlyos sérülésenvagyok

túl, bokaszalag-szakadásból

épültem fel, és a szárkapocscsontomból letört egi darab.
Ezenkívül jelentős terveim
vannak az életben, harminc
éves leszek idéÍr,nőstjLlni szeretnék, csa]ádot alapítani, két
fiút és egy lányt, ebben a sor-

rendben. Júniusban végzek

okleveles mérnök-mesterta-

nár szakon, dolgozni akarok
utána' Az a kiléncven-száz-

ezer forint, ami tanításból

kereshetek, nem valami sok,
de alátiámasztja az életünket.
Ktizben teljes mellszélességgél fol1tatom a vívást, úgy

étzem, bÖlcsebb és lazább

ki, de ha egyedül megyek, nagyon vágyom haza a v égén.

N Milyen az amerikai
vívóéIetí
i, Egy válogatón két-három-

százan elindulnak, vigaszágat
is tartanak, úgyhogy megvan
a kiválasztás. Bostonban nagy
vívóklub műkiidik' ötvenenhatvanan jönnek edzésre, el

sem férnek a teremben. Pár

nap a]att egy hullámhosszra
kerülünk a gyerekekkel, ha-

mar bejelölnek ismerősnek

a közösségi portálon, levelet
írnak, most is azonnal gratulriltak kintről.

b Nagyon várhatott rá'
hogy végre újra így menjen a vívás.
i-,

Az

eredmén1're vártam,

mert volt, hogy jól ment, legyőztem a pekingi és a lon-

! doni bajnokot, de gyakran

lí

"gy-"gy

tussal kikaptam esé-

lettem

a korábbi

merevség

után.

p Ésnyilván vissza akar
kerü!ni a csapatba.

O *oarutrt bronz nem ga'i.'
rancia semmire, a vívás nem
olyan, mint lesz a Fradi-Újpest, ami fix egyes niílam.
A végső célunk idén' hogy
Budapesten ülágbajnokok
legyíink' nekem pedig' hogy
bejussak

a

legjobb nyolc közé.

Három hét múIva Heiden-

heimben már benne leszek a
csapatban, éppen most hívtak
fel, hogy menjek fel a szövetség honlapjára, mert énvezetem már a magyar ranglistát.
A bal combizmom viszont
beszakadt, a héten kezelem
Iézerr el, fi zioterápiával, mindennel. De a legnanói érem
mindent megért nekem, akár
harom liter vért is kifolyattam
volna érte. m

