Sy-a-ügy abudupesti vb
A vívók nem mennek be a Papp Ldszló-sportaréndba
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r|a ekintettel a helyszínre, a Had-

I

csarnokban rendezik, így a vívók a

birkózókkal és a cselgáncsozókkal
ellentétben _ előbbiek szeptemberben ugyancsak vb-t, utóbbiak
április végénEb-t rendeznek _

ttirténeti Múzeum ra, Szilág1ti
Áronkezébe akár egy török uilágbeli szablyát is nyomhattak volna,
ám a Magyar Vívószövetség tegnapi, hűvös eleganciájú sajtótájékoztatójrín nem volt helye semmiftle
mókázásnak. Budapesten éppen
zajlik a kadett-Eb, így az összejövetelre meghívták az európai sztivetség vezetését,és a közönség soraiban makulátlan tilt<izékben kitettek két sort a legutóbbi hazai

nem mennekbe a Papp László Bu-

rendezésű, 1991-es vb hazai hősei,

Az apropó
ugyanis kettős volt: Magyarország
huszonkét év elteltével újra világbajnokságnak ad otthont, augusztus 5. és 12. között, addig is azonban a jövő hét végén a Gerevich_
Kovács-Kárpáti férfi kard Grand

férnek el a lelátókon, és ez éppen
megfelelőnek tűnik. (Megjegyzendő, hogy a 2010-es párizsi vb-t a
franciáknak eszük ágában sem
volt a 16 ezres Bercy-csarnokba
vinni, megtette a Grand Palais kiállítócsarnok is, ahova a nyolc nap
alatt 55 ezer néző látogatott ki.)
A sajtótájékoztatón Simicskó
Istvdn bejelentette, hogy a kor-

Prix-re érkezik hozzánk a szakág

mány

valamint a magyar kardvívás korábbi és legutóbbi, minimum vi-

lágbajnok nagyjai.

dapest Sportarénába. A magyarázat ttibb pilléren nyugszik. Egyrészt anyáron nehéz lenne me$ölteni nézőkkel, a kisebb Syma kibérlése kevesebbe kerül, és itt a
kerekes székesek versenyeit is lebonyolíthatják a 29 páston. Ha a

vb az arénában lenne, akkor

a
kerekes székeseket a selejtezőkre a
Körcsarnokba kellett volna ktilttiz-

tetni.

A

Symába amúgy ötezren

vb megrendezését 180 milforinttal támogatja. A sportért
a

színe-java.

lió

Hosszas huzavona után eldőlt,
hogy a világbajnokságot a Syma

felelős államtitkár emlékeztetett
arra, hogy a magyar sport 168

olimpiai aranyérméből 35-öt a vívók szereztek, s a kormány számára fontos, hogy az ország a sport
területén megőrizze a nagyhatalmi
státusát, mi több, tovább is erősítse azt. A londoni olimpián ezügyben Szilágyi Áron kétségkívtilsokat tett azzd,, hogy megnyerte a
férfi kard egyénit, s ugyan csapatunk nem jutott ki a játékokra'
idén kivríló rajtot vett aVilágkupá-

kon: Madridban aÍany-, Pado-

vában eztistérmes lett. A Vasas ví.

vója pedig egyéniben mindkét
helyszínen bronzérmet szerzett.
Jövő hét végén a budapesti Grand

Prix-n csak egyéni versenyt rendeznek, s szép gesztus, hogy köszöntik a fegyvernem huszonnégy
élő hazai olimpiai és világbajnokát. Ám idén Szilágyi szeme előttis
értelemszerűen leginkább a vb lebeg: ,,Londonban rengeteg magyar
szurkoló előtt vívhattam,láttam a

zászlókat, hallottam a biztatást,
ami fantasztikus élményvolt. Éppen azért kérem a sportbarátokat,
ki'' _

hogy a vb-re is jöjjenek
mondta a mikrofonba.

A

szablyá-

kat pedig aki akarta; megtekinthette a tárolókban.

