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Messzlre utazott,
hogy vlsszata|áUon

Mohamed Aida: nem afizikai erŐ fontos, hanem a mentális
alább annyi f{'dalmat okoz,

ffi An0AYATmÁ

Uancouveúen fuszeI a leIki

sebeit gttó$tft ott& januárban
Gdanskban inkiíbb már testi
sebek alodályozták Mohamed
Aidát' akinek bőven van tapasztalata amíl, milyen pozitíy
következményei lehetnek e$y
kisebb betegségnek A Érteken
kezdollő budanesti tőrvilágltupa magyar kiemeltje tudj4 a

lazffinéhanagyobbeÉnya

i,hogyazolimpia
i:i,i eszmej ene,

vagy valami

!',i,,,i: t,vee4méhez tar'

'*r;"

tozik-e, hogy

a sport
le8-

amennyi örömöt szerez, hiszen
nyilviánvalóan több esélyes versenyző utazik haza csalódottan,

mint ahány érmet szerez' Az
utóbbi húsz év egyik iegjobb tőrvívójiának' Mohamed Aid ának az
ötödik olimpiájián is megvolt rá az
esélye - két negyedik he$ utrán -,
hogy dobogós legyen' jól is úvott,
de a nyolcaddöntő hosszabbításiínak egyetlen rossz döntése véget vetett az álrnoknak, legalábbis
egyelőre.
A Törekvés vers eny zőie nem az
első' akitől azt halJjuk' messzire
keilett utaznia, hogy visszatalá_
jonönmagához.
,,Nagton el uoltam keseredue,
úgt éreztem, a legjobb, ha elmegtekKanadába,maskömyezetbe,

hogr kiszakadjak

a

mind.enna-

pokból * mondta a családanya,
aki Vancouverbe' férje ottho",.'.' nába is bazajar. - Két hÓnapot töltöttem kint, idő
kellett a lelki sebek
fJ gÓgtíttisára. Na-

':{!.t gon készültem
, . előtte Londonra,
:rí1s na$ton akar.t tam a sikert,
':1:'.

'.

es még jobban

f,ijt, hog egt

hajszá'lon
múlott a to-

uóbbjuttis,
a nyolc közé
kerülés."

Az
pia
r

olimegyik

legnagyobb
favoritját, a

dél-koreai Nam

Hjun Hit kellett
volrra feltj[mú]rria,

de nem sikeriilt. Decemberben aztén véat
rá a pást' s amikor elkezdődött a
szezon, újra előjött a régi érzet.
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,,Érzem magamban az izgalmat, hogt de jó, jön megint egt
uerseny * foll'tatta Mohamed

ltohamed
izgatottabb volt a
t

$zez0n
megint
küzdeni

Aida, aki az előző

hétvégén
Gdanskban nem jutott a legjobb

32 közé' igaz, ennek megvolt az
oka. _ Á kisltinyom kizcls uolt és
köhögött.
Nekem a kiutazás napj tiig nem u olt semmi b aj om, aztán
elkezden fáj ni a torkom, megbete gedtem, és asszll közben teljesen

kifulladtam. Azóta az edzesekből

k ubszauettem, igtekeztem gazdaságosabbti tenni cjket, inlqibb
a

technilcLín

finomítani, hogt a

legutóbbi hib ákat kiktkzöbtjli em.

Nem eróből akarom megoldani
afeladatokat a hénégén,hanem
mentcilis erőuel."

A versenyzőnek a űvása sem
iíllt még össze a múlt heti edzé_
seken, a refl exei nem úgy működtek, ahogy kell.
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,,Ilyenkor uisszatérünk az a\a'

pokhoz - mondta. - Az olimpia
előtt, amikor Icngtelorsaigban
edzrjtáboroztam, az ekó héten
mind,enki meguert, meft minden
akciót lendtiletből akartam befejezni. De alckor is beteg lettem,
lelassultam, és kénytelen uoltam

nyugodnbban uíuni, uisszatá'ni
ahhoz, ami korábban múködött.
Hkzen nemcsak az én erőmön

múIik' hanem alkalmazkodni

kell az ellenfelekhez. "

Paradox he\zet, hogy közben
avívás éppen a fizikai képességek
felé tolódott el, a gyorsaság, az
ető és az állóképesség egyre fontosabb. A parbajtőrcizők és a kardozók után ezért a tőr özők fizkal,
felkészítésétis KiIön szakember
iranfltja, Ramocsa Gábor.
sztil<ség uan

',Nyiluánualóan

ilyen típtlsúedalsekre, enélkül

nem meg/, ugnnakkor fontos az
egténi uélemény k, hog kinek mi
a hasznos _mondta a versenyző.
* Nekem mindig is dilemmtit oko-

zott, hogt nemcsak a gtorsasdg
hanem a lazaság és a puhaság is
lehet erény a paston. Volt, hogt
reggeltóI estig futonam, aztán a

pasnn is

utigttíra fogtam, amit
nem kellen uolna. Míndent tit kell
ültetni a uíutísra,itt a ritmwutiluis nagtonfontos."

Péntektől újra bemutathat_
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