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Arannyal kísérleteztek
Minden összeállítáSban erŐs a vilátbajnokságra készulo csapat
ztitóI küzdtjszellemet, bótor-

ffi ARDAY ATTlLÁ

Az Eb és vb-csapat a jövő

Néhiányszor már leírhattuk az

hónap elejére kialakul' a május
végi Buenos Aires-i világkupát
viszont nem szabad kihagyni.

elmúlt négy évben, hogy van
olyan csapatunk, mégpedig
a férfi párbajtőrözőké, amely
mindenhonnan éremmel tér
haza, ami a mai, táguló vívó-

Erre a legerősebb összeiíllítást tervezi a keretedző, hi_

világban nagy szó, különösen

szen Magyarország a címvédő,
ezért fontos, hogy megvédje a

Az idén három világkupa érme

világranglistapontokat'

a

legnépszerűbb szakágban.

gyarapította tovább a syiijteményt, amikor Vercellibe,

a

A lehetséges csapattagokkal
beszélgetve az augusztusi bu_
dapesti vb mindig szóba kerü
- hol kimondjiák, hol nem, hogy
világbajnokok akarnak lenni.
Az elmúlt négy év két vb-ezüst-

négy nemzet meghívásos

versenyére kísérletezni indult
Udvarhelyi Gábor csapata. Két
legnevesebb wvó1át' Boczkó
Gábort és Imre Gézát hag1na
itthon a viálogatott keretedző-

je, hogy még jobban lássa,
kikre számíthat a csapatépítésnél.A kísérletpedíg

',túl

jól"

sikerüIt, a Hanczükkel Márk'

Rédli András' Szényi Péter'
Budai Dániel alkotta négyes

veretlenül győzótt az olaszok,
a svájciak és a németek előtt.
Két-két alapembert ezúttal a

vetélytársak is kihagytak.
,,Nemcsak a budapesti uilágbajnokságra, hanem az olimpiára is keresem a csapatot, az
idén még e4yszer sem uíutunk
u gy anab b an az ö s s zeállí ttisban

_ mondta Udvarhelyi Gábor'

akinél ezúttal Hanczvikkel volt
l abefejező ember, Budai pedig
I acsere. -Kettcisfeladatunk uan
} az idei uersenyeken, egyrészt a
I kgjoaa összeállítás megtalálóí_-'_".- _"_- -_----"-"'-_' "-"*
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YerceIliben gyóztes csapat tagiai, Hanczvikkel Mánk' Budai DánieI'

Bédli András és Szényi Péter (balróIjobbra) egymáséü' de egymással

is

harcol a budapesti vb eIőtt

sa, mósrészt a uilógranglistón

az élbolyban kell maradnunk,
ezért a uilágkupákon jil kell
szerepelnünk. Egyelőre teljesen

nyílt a uerseny a csapatba kerülésért."

Nagyon szoros is, hiszen az
Eu rópa- bajnoki és világbajnoki összeállítást minden fegyvernemben részben a magyar
ranglista dönti el. Ahazai szövetség elnökségi döntése alap-

ján az első három helyezett
automatikusan tagja a csa-

patnak, a negyediket a keretedzők jelölhetik ki. AZ aktuiá]is
ranglista alapján Rédli András'
Boczkó Gábor és Szényi Péter
lenne helyezése alapján Ebés vb-résztvevő, a negyedik

Imre Géza már a választhatÓ
kategória, akárcsak a tizedik

Hanczükkel. Persze minden

vátozhat még a debreceni
dupla vá}ogatón és a májusi
párizsi világkupán.

a

,,Nekern igazodnom kell
szöuetség utilogatási elue-

ihez, de szerencsés helyzetben is uagyok, hiszen sokkal
több uíuó utazhat a uiltig-

kupákra, mint korábban,

a

menedzselés így meg uan

oldua

-

mondta Udvarhelyi

Gábor. - Elsósorban a csapat
érdekel, órgus szemekkel figyelek, hiszen itt mutatkozik
meg a nemzet ereje. Mindenki tanulhat az öregebbektól,

Boczkó Gábortól és Imre Gé-

je és két -bronza-továbbánégy

Európa-bajnoki érme - utiín
értelemszerűen ez a cél lebeg_
het mindenki szeme előtt.

,,A párbajtór

jellegéból

adódian borzasztóan nehéz

helyzetben leszünk, a uilágranglista első nyolc eqyüttesén kíuül is uannak nemzetek,
amelyek érmet nyerhetnek mondja a szakember, utalva
például Dél-Koreára. _ Nyolc

uiláguersenyen me8szerzett

érem utdn lehet botlani, a
nagy számok töruénye alap-

jdn ez is benne uan. Jósolni
nem szabad, az idei uikig-

kupókat mindig más csapat
nyerte meg eddig."

Sorrendben a svájciak' az
olaszok és a franciák. De olyan
csak egy volt, amelyik mindig a
dobogón végzett: a magyar. q

