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Kivívo t tekintély

A matyarokat Újra tisztelik a páston és amellett
egy éwel korábban lemaradt a
Iondonikv tiir l.

$$lARDAYAnIÁ

Férfr kardcsapatunk idei világkupaaranyai, -érmei cinmagukban is f nyesek, hát még ahhoz
képest, hogy el tte három éven
el, dont ig sem sikertiLlt
e!'utni. De mit l (lett) ilyen er s
ez a csapat?
,,Mas csapatokndl is fiatalítanak, cserélrjdnek a tagok, meg-

át az

hat roz uersenyz k hag|ák
abba _ mondja Som-lai Béla keretedz . - Sikeréhes, sikerorient lt emberek kertiltek be ruilunk,
nem kudarcker l k, akik a maginéletben ís sszhangban uannak, nehéz helyzetben egtm sért harcolnak. Ennek eklatáns
pétdája a l gut bbi, moszkuaí
d ntri' Íg a befejezr| embernek
is k nnyebb a feladata, hiszen
uagy elrinnyel léphet a pastra,
uagt minimális hátránnyal, de
ilyesmi most nem is

t

rtént."

A Szilágyi Áron, Iliász Níkolász, Gémesi Csanád' Gáll

Csaba alkotta négyes a vb-címvéd oroszokat is legy zte, így

Madrid utiín Moszkvában is a
legjobbnak bízonyult. ott' ahol

,,Taualy az olimpiáért kímé-

letlen uolt a uersenyfutds, arnely-

sportdipIomácia isbelesz lt.
Eg-egy ttls ,dijntijtt sokszor, és
annak a j au ár a, akinek nagl obb
uolt a respeJctje, mas csapatokba
pedig mindenki beler ghatott véli a Szilágyi Áron edz jeként
be a

Szilágyit leszámíwa), ráadásul
egyéniben és csapatban legfeljebb négy-négy ember nevezhe-

to. Igaz, nem kell mindenképpen ugyanazt a négyest pástra
ktildeni.
,,TaIán még fel

sz

lbír lhat a

uetség álláspontja, és meghallgatj k a keretedzcjt is, így ki

lehet alakítani ualamiféIe kon-

is dolgoz Somlai BéIa. - Most
m r az ellenfelek sem riilnek,
ha a magyarokkal uíunak, na

szenzust - mondja Somlai Béla.
_ Ez egyéni sportág, nem biztos,
hogy az elsri hdrom csapatot al-

olímpiai bajnoki cím uédrije,
ami egtrészt tartást a.d, más-

Sokszor nem a nagy egténiségek,

meg nálunk szerepel az egténi

részt tekintélyt jelent, a zstiri is
értékeli.De ébernek kell maradnunk, nehogt éppen a budapesti
uilágbaj nokágra ismerj enek lci

minket."

kot, ha a karaktereik nem illenek Óssze. Kik a j csapattagok?

hanem kiegészít nek gondolt

emberek, uég l pedig a sztár felteheti aa i-re a pontot."
A jelenlegi magyar egytittes
kiil nlegessége, hogy tagjai lát-

ranglistaels háromhelyezettje
automatikusan szerepet kap,
tegalábbis a bazai szovetség

ványosan, feliilrn lják az idei
egyéni eredményeiket. Szilágyi
ez tta] i3 kivétel, hiszen rendre
odakeriil a dobog ra a világkupríkon, társai viszont legfeljebb

dontése értelmében (ez minden

a nyolcaddcint ig jutottak'

fegyvernemre érvényes).Csak-'

od{ig is csak ritkiín.

a

Az auguszpusi vb-n, akiírcsak
iriniusi zágrábi Eb-n, a magyar

hogy nem feltétleniil a fenti
vív k lesznek azok (legalábbis

a ranglistát ftilényesen vezet

és

,Áz cjnbizalom lényeges, de
az csak annak lehet, akinek uan
folytatja a kereteredménye

-

edz, ; - Akinek nincs, az lassan,

fokozatosah szerezheti meg,
Elcjsziir nem esik ki a selejtezr)
nap.ián, aztán q' harminckettcjbe, kestjbb a tizenhat k zé keriil,
így le;z egyre magabiztosabb. A
németeknéluagt az oroszoknál
ha ualaki kiesik egyéniben, másik három még eljuthat a nyolc
ktjzé, sz ual ilyen mez nyben a
nxag/ar csapat eredményei job-

bak, mint eluálhat , htjsiesnek
mondhat k." r*

