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Egy kicsit még mindig lazbart
égiink Szilágyi AÍon londoni olim-
piai gy zelrnét l' egykicsit pedig
már az augusztusi budapesti vív -
világbajnokságra kész{iliiLrrk - ez
így van rendjén. Félriton a kett
kÓzott ezen a hétvégén tartjiák a
Gerevich_Kovács_Kárpáti férfi

kard Grand Prix-t, amelpe az-

zal is csábíthat knéz, k, hogy ez
Szilágyi els hazai nemzetkcizi
versenye az olimpia ta de azzal
is, hogyez az utols rangos hazai
vív viadalavb elcitt.

A legfontosabb' hogy Szilá-
gyi olimpiai, világbajnoki szintíí
mez nyben versenyez. A Grand
Prix-n láthatjuk majd páston

HarG avb-szereplésért
is pástra lépnének itthon

azokat a vetélytarsakat is, talán
megint ellene, akiket a londoni
iátékok hajrájában legy zcitt.

Nevezetesen a német Max Har-
tungot, aki az olimpián a legne,
hezebb ellenfé]rrek bizon1,rrlt,

tizenhiírom tust adott a negyed-
dtjnt ben a magyarnak, aztán az
orosz Nyikolaj Kovaljovot; akit az
el dtintciben l5:7.re elintézetÍ a
Vasas versenyzcíje, valamint az
olasz Diego Occliuzzit, aki ellen
a felejthetetlen dont ben rijabb
r mvívást mutatott be: már

7:0-ra is vezetett, végtil l5:B-ra
nyert.

Az azÓta elért eredmények
alapian Szilágyi mintha va] barr
megmentette vokta ezzel a ma-
gyar vívást - persze számtalan
j páston kívi.iLli és versen1z i
dontés eredménye, hogy az idei
szezonban nem teLik el hétvége
magyal érem nélklil a világkupá'
kon és a még rangosabb (a világ-
ranglistiín még tdbbet szátrruti)

Grarrd Prix-versenyeken. Hol férfi
párbajt r<jztjink hol ntíi parbaj-
t roz ink, hol férfi kardoz ink
szereznek aranyat, ezristcit, bron-
zot, de ennél is fontosabb, hogy
magukra talátak csapataink is e
harom fegyvememben.

induloi
Budapesten ugyan csak egyéni

versenlt tartanak, a csapatba ke-
rÍilés szempontj áb I azonban' _ a

biztos befejez ember Szilágyit
lesziímítva _ minden magyaÍ-
nakfontos aj szereplés. A szo-
Vetség j, általános elvei szerint
ugyanis a nyiári Eur pa-bajnoki
és világbajnoh csapatr l minden
fegyvememben a hazar ranglista
dont, az els háromhelyezett au-
tomatikus résztvevo. Erre páyá-
zk a 2007-es világbajnok csapa-
tunk valamennyi tagja, koziiliik
a világranglistát vezet Szilágyi
helye nyilvan nincs veszéMen,
Decsi Tamásnak, Lontay Ba]ázs-

nak és Nemcsik Zsolurak viszont
nagyon megkell ktizdenie afiata-
labba}rkal. Az ifabbak az idén ed-
dig remektiLl vívtak a csapatban,
más kérdés, hogy egyéniben k
sem alkottak még maradand t, a
szrivetség elvei alapján pedig csak
az eredmények sziímíthatnak.

,,Fontos, hogy ne csak turista-
lalnt utazzanak uíu ink a uerse-

nyekre, meg kelljen mutatniuk,
hogt a csapatban uan a helyiik" -
mondta ezzel kapcsolatban Szlo-
venszky Lajos szakmai alelncjk.

A Gerevich_Kovács-Kárpáti
Grand Prix pedig j l fizet, ki ne

akama bekerti{ni abba a társaság-
ba, amely idén egy aranyat és egy
eziist t vívott ossze? El<íbb lliász
Nikolász' GaIl Csaba és Gémesi
Levente volt Szilágyi Áron társa,

majd Gallés Gémesi mellettLon-
tay Balazs kerillt a négyesbe, a be-
teg Iliász helyett.

,,Ebben az ídcjszakban a uílag'
kupdkat j rjuk, Madrid után Pa-
dou ban uolrunk, nagton egt tÍ

uagtunk, egiitt késziil nk' min-
dent a budapestí uilagbajnokág
jegÉben tesz nk" - mondta a
Grarrd Prix és a vb kozos sajt tá-
jékoztat jrán Szilágyi Aron.

Olimpiai bajnokunk Madrid-
ban és Padovábarr egyéniben is
olimpiai bajnoki címéhez mél-
t an szerepelt' mindkét helyen
bronzérmet nyert. Az el dcint -

ben a spanyol Femando Casares,
illetve az orosz Venjamin Reset-
nyikov gy zte le _ ezen a hétvé-
gén mindketten pástra lépnek
Budapesten. *

A GBA}ID PRIX PR(IGBAMJA
Szombat,9 ra:selejtez' AngyalfÖldi
SportkÖZpont
Vasárnap, 9 ra: 64-es tábla' Angyal-
foldi Sportkozpont
Va$árnap,15 ra: nyolcas diint 
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ilincsenek
véletlenek
ffi Szerencsém, hogy ezen a
hétvégén rendezziik a Gere-
vich_Kovács-Kiírpáti versenyt,
mert így beszélhetek Szilágyi
Aronr l. Voltunk egytitt is
viilogatofiak, akkor még ti-
zenéves volt, de korát megha-
zudtol an tudatosan készÍiLlt

a jciv re. Nem véletlen, hogy
miír huszonkét évesen arany-
esélyes volt London el tt, és az
sem,hogynyert. timpiaibaj-
nokkénté]ére iállt a csapa mk,
az 1fiak a vezérletével remek
eredménveket émek el mostá-
naban, báhatunkabban, hogy
a magyar kard hamarosan is-
mét régi fényében csillog. *


