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mondta, meglehet sen fÍsult fuirsastigot vett át, de az ut bbi idben az
edzéseken mdr lát mosolygj arcokat, csillog szemeket. Lipcséb l hazafelé a buszon mennyire csillogtak
a szemek? - kérdeztrik a kétszeres
olimpiai ezíistérmes, világ- és Eu-

r

pa-bajnok Kovtics lvdnt l, aki a
pekingi játékok után zárta le versenyz i prílyafutását.

n

-

i

Gondolhatja, hiszen a magyar

párbajt rcsapat 2007 ta se

vb-n, se Eb-n, de még csak Világkupán sem vívott dtint t. Az utols
komoly eredménytinket 2007 nya'
rán a genti Eb-n szerzett eztistérmtink jelentette. Sz val, most na-

j

ttiink haza. Megjegyezném, az egyéni versenyen sem
volt gond a csapat hangulatával,
bár ott nem szerepeltiink fényesen.
Tizenkét liíny utazott ki, akik sikongawa buzdítottiíkegymást, és a
gyon vidáman

kiesettek sem indultak haza, ott
maradtakvégig. Ámikor átvettem a
viílogatottat, igyekeztem tudatosítani, hogy nem azríltal kertilnek

el

-

rébb, ha a másik bukását várjrík, és

- Az olimpia után megint elkezd<itt egy nagyon hosszri háborrí,

els csatiín vagyunk
tril. Tagadhatatlanul extra jríI sikertilt az indulás, az Eb-ig azonban
még van három Vk-versenyÍink, és
a vi{laszt elnapolniim a harmadik
utiínra. Mindenesetre ha csak az
idei ranglistát nézziik' akkor val jáés még csak az

csak rígy érhetiink el eredményt, ha

ban a kilencedikek vagiunk rigy,

egytitt, egymásért ktizdÍink.

hogy mi csak egy versenyen indultunk, a tribbiek pedig kett n. S ebb l srilhet ki szép eredmény.
_ Kevésbé yifuim téma, hogt tu-

Tegle a szíyére a kezét. Mit
gondolt, a világranglkta 18. hefén

zíik két hete a Magtar Vívtjszijvercég sajt trijékoztat jrin azt
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helyér l a tizedikre lépett el re

Szigorrlan véve nem állíthatjuk' hogy vívríinknríljobban nem is
sikeriilhetett volna Kovács lván debtitrílása a n i párbajt rszakág vezetíiedz i posztján, szakvezet ként els csapatversenyén,
hiszen ahhoz egyiittestinknek a mríLlt hét végénmeg kellett volna nyernie a lipcsei Világkupát. No persze azok után, hogy legut bb hat éve járt ilyen magasságban, lemaradt az olimpiár l,
és most a világranglista 18. helyezettjeként rugasz'kodott neki,
az eztistérem is ttibb mint figyelemre méltríeredmény.
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ttesmeddig jutlipcsében?
Abban
bíztam, hogy a legjobb
négyig. Azért ez sokismeretlenes
egyenlet volt, mert tudtuk, hozziínk
hasonl<jan mások is építika csapa-

tukat.

A

domdsom szerint a ttibbi vezet edzohtjz hasonl an még nints szerz dése, csak szerz déstetyezetek sztiIettek, és epel

-

finneket a papírforma

re

fzetést sem kap.

Ez így van, de bizalommal
viseltetek a magyal sziivetség

alapján meg kellett vernrink, ám ezzel még csak a tizenhatban voltunk'

iránt. Csampa Zsolt elnok

ír arra

Jrittek az amerikaiak, akik harma-

kért bennÍinket, hrizzunk

meglepetésre az olimpián is bronzérmesek lettek. Nehéz mérk zés
volt, de igyekeztem azzal is tíizelni a

fér, hogy olykor tiirelmesnek és
belát nak kell lenni. Az állami tá-

dikok a világranglistán, nem kis

lányokat, hogy versen1z koromban az a csapat, amelyikben benne
voltam, soha nem kapott ki az amerikaiakt l. Ésa végénSzdsz Emese

fordított.

Az ukránokat

nagyon
megverttik, majd a négy kozijtt
oroszokat is legy zfrik' ami riási
fegyvertény. A legjobbj,lkat Reu és z

u

Juliés Budai Dorinaisigy megverte, hogy az utols assz ra lecserélték, ami szerintem hiba volt t lrils
bajuk' Ahogy
iím ez legyen
mondani szokás,-evés ktizben jtin
meg az étvágy, és a dcint ben szeretttink volna nyerni az olimpiai
bajnok kÍnaiak ellen is, és kevésen
mríIt, hogy nem sikeriilt.

az

egy

irányba' és ebbe ná|amaz is bele-

l(ovács lván is rnllja evés ko/cen jon meg az
_ Szdsz Emese az ijt mérk zésen
neweneg) tahíIattal ttjbbet adott,
mint kapott, ami egészen dabbene-

tes mutat . Emlékszik egáItaldn
hasonl ra?
- l magamis szeretekstatisztikríkat készíteni, ám igyekszem nem
elveszni a számokban, amelyek

id

nként csal krík. Fontos, hogy kinek milyen szerepet kell bet<iltenie
az adott mérk zésen, mert akad,
akinek csak az a feladata, hogy tartsa az eredményt' Az nem kérdés,

éwágy

mogatás még nem érkezett meg a
szrivetségbe.
_ Még eg kényes kérdés
gére. El djével, az addig aférfi- és a

a
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hogy Emese nagyon j lvívott, befejez emberként kétszer is hátrríny-

b l fordított, iím a másik három

lány is dicséretet érdemel, Juli és
Dorina mellett a még junior korrí
Vámai Vivien is, kétszer iíllt be,
egyszer téthelyzetben, és szépen

helytiíllt, bátran vívott.
ldgranglistdn a csapat el relépett a tizedik helye. A nydron
ldgbajnokBudapesten rendezik
stigot, el tte lesz Eb b, ezeken mit
várhatunk?

A

a

i vonalat is irányít Kulcsár
Gy z vel a pekingi j tékok utdn a
sportnapilapban verbdlis pengevdltdx folytatott a szakmai munkár l. A néglszeres olimpiai bajnok Szdsz és Budai edz je. ] l kin

j

nnek egymással?
- A kinevezésemet kcivet en eldolgom volt, hogy beszéljek az
edz kkel. Gy
elmondta, hogy a

s

z

viílogatott munkájába nem kíviín
belesz lni, háttérbe vonrrl, iím ez
nem a személyem ellen sz l. Ennyiben maradtunk.

