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sátábÓl es a tudásabÓl is sokat ad át a válogatÖttnáki'
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Né$y éve nem

látott sikereket

fénfi kandcsapatunk
a viláÉkupa-viadalokon
egyel netairzshelyevan a
én el

diint

Asikercsakegylép-
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ben, a

embeft, hogytobbre
legyen képes. Mert hon-

kísérletezés

nantudjuk, hol ahatár,
ha nem probá|juk meg

az e$észsé$es lé$kiin

átlépni?

me$teremtésébenna$y
szerepe van l{avannete

zsefnek,akitavaly-

-

hazaktilt z ttspanyolorszá$-

egr rom n uagy eg/ francia
uíu r l mindíg tudod, ho1y

b l. KubaisziiIetésÍi olimpiai

eziisténmesiink {j taktikát és
iszemléletet hozott.
Nagyon passzol Navarrete

J

mit csinál, a mi edzcji gárdánk

sokkal színesebb. Az egyes

-

zsefttez a beceneve, Pepe: benne Van a vidámsága' életkedve,
ami a tanítviínyaira is átragad,

bár a jelenlegi kardválogatottat
amrigy is csupa olyan ember
alkotja, aki szereti az életet' A

tobbségiik alig

természetesen
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Pepének
hÍvják a 47 éves szakembert' A
keretedzésen uralkod k zvetlen légk r

j
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l{avarrete,J zsef
a motiváci rÓl

szembemenveanagyedz i
kivándonlási hullámmal

i

csŐfok, arra készteti az

viszont folytat dik a hétvéÉi
athéni vk-versenyen. Az
eredményesséBben és

J

,.,- .!

tesz mindenkinek,

nektink is, akik kívtilr l figye'

fot zunk.
A kubai sztiletésii vív mester, aki kardcsapatunk tagjaItink, jegyzeteliink,

ként olimpiai eztistérmet nyert
Atlantában, rittor szerepet váIlalt, hiszen az elmrilt évek nagy

vív edz i kivándorlási hulláma

után

hazajott'
,,ot éuig dolgoztam Madridban, meghosszabbították uolna
a szerzrjdésemet két éuuel, de

uisszahíutak

az rjsszel

GtjdÓl-

lcjre.
u

Már kétszázijtuen igazolt

er seny zriuel

tk

foglalkoznak, kiiz-

három feln ttuálogcltottal,

és sztikségiik uolt profi edzt)re
_ mondja a keretedzés után,

hiszen fontos, hogy

Lréning

k zben egészen a vív knak

szentelje magát. - Éppenakkoriban híuott fel Somlai Béla
uezet edzcj, hogy lenne-e keduem mellette dolgozni a magyay'
kardcsapatná'l. Nem sokat kellatt

onnÁnllrnÁnnn
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csapatban, minél gyorsabban
hozzá akarjuk szoktatni a
feln ttmezrinyh z, mert a fel-

n ttek sokkal

agresszíuebben

uíunak, éhes oroszlánok."
Az edzésen Szatrrlári a legfi-
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letében nálunk mindenki más
technikát tanul, uariálni tudjuk az iskolákat, az ellenfél pedig nem tudja azonnal, hogyan
kell uíuni, ha egy magyarral ll
szemben - véIi Navarrete I zsef. - Abban, hogy hdrombil
htirom érmet nyert nk az idén,
szerepe uan annak is, hogr elemezz k az assz kat, de nem

csak mi, edzrik mondjuk meg,
nosy mit ltítunk. Nem gy állunk hozzti, hogy mi uagyunk a
szakértcjk. hanem meg akarjuk
ismerni, hogran gondolkodnak
a uíu ink, mondják

el

k is a ué-

leménytiket, így egészséges uita

alakul ki."
Azt a legjobb vív edz knek
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Asikercsakegylép-
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csŐfok, arra készteti az

embert, ho$ytöbbre
legyen képes. Merthonnan tudjuk, hol a határ,
ha nem prÓbá|juk me$
átlépni?
Navarrete József
a motiVációrÓl

egy román u&gy egy francia

uíuiról mindig tudod,

ho1y

mit csindl, a mi edzői gÍrdónk

sokkal színesebb. Az

egyesüIetében ndlunk mindenki más

technikát tanul, uariólni tud'
juk az iskolákat, az ellenfél pe-
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közben egészen a vívóknak
szentelje magát. _ Éppen akkoriban híuott fel Somlai Béla
uezetőedző, hogy lenne-e keduem mellette dolgozni a ftLagyar
kardcsapatnál. Nem sokat kelIett

gondolkodnom, hol lennék

szíuesebben, ha nem itthon, a
uólogatottnáI."

Férficsapatunk régóta nem

látott' gyönyörű

eredménysort

produkál eddig

a

vk-versenyeken, aranyat ezüst, ezüstöt
aranykövet. A legnagyobb siker
talán az, hogy mindenki jóI vív
a csapatban.

,,Itt mindenki

uilógbaj-

nok, uagy felnótt-, uagy kor-

osztólyos szinten, ismerik az
sok
lábmunkát uégzünk, hogy ne
csak középen uíujanak, hiszen

akciókat, ugyanakkor

tizennégy méter hosszú a pást.

Aki juniorként sikeres, azt hiheti, hogy ó mór ualaki, aztán
más bírókkal taldlkozik a felnőttmeztínyben, és gyakran
kikap _ mondja Navarrete. _Á
s.iker csak egy lépcsőfok, arra
készteti az embert, hogy többre legyen képes. Mert .honnan

tudjuk, hol a határ, ha nem
próbóljuk meg dtlépni? Szatmóri Andróst a hétuégiathéni uilágkupán kipribtíljuk a

dig nem tudja azonnal, hogyan
kell uíuni, ha egy magyarral áll
szemben _ véli Navarrete József. - Abban, hogy hóromból
hórom érmet nyertünk az idén,
szerepe uan annak is, hogy ele-

r mezzük az asszókat, de nem
f
=
meg,
- csak mi, edzók mondjuk
hogy mit ldtunk. Nem úgy állunk hozzá, hog mi uagtunk a
csapatban, minél gyorsabban szakérrók, hanem meg akarjuk
hozzá akarjuk szoktatni a ismerni, hogtan gondolkodnak
felnőttmezónyhöz, mert a fel- a uíuóink, mondjdk el ők is a ué-

nőttek sokkal agresszíuebben
uíunak, éhes oroszlánok.''
Az edz,ésen Szatmári a legfi-

atalabb versenyző, húszéves,
míg a rangidős a harmincéves
Decsi Tamás. Három éve vezette a világranglistát, London
előtt a válogatott vezéregyéniségénekszámított, most azért
küzd, hogy visszanyerje a formáját és a helyét a csapatban.
,,Aki kimarad, tudja, hogy
bármikor uisszakerülhet, Tamds hisz ebben. Amit elérnek

a

uíuók, azt önmaguknak
köszönhetik' mi nem dédelgetünk senkít" _ foIytatja az
edző, akinek egyik fő törekvése, hogy bízzanak magukban a
versenyzők. Ésmár nem csak

szavakkal lehet táplálni az
önbizalmukat, egyre jobban

építhetneksaját tapasztalataikra' például arra, amit április
elején a moszkvai edzőtáborban, a világbajnoki címvédő

oroSZ együttes otthonában
gyűjtöttek.

,,Bár jobban kiismerhetnek
ígt minket, uíuóink érezhették,
hogl nem tudnak többet náluk az oroszok. Míg egy orosz,

Ieményüket, így egészségesuita

alakul ki."
Azt a legjobb űvóedzőknek
nyilván nem volt nehéz meglát_
niuk' hogy az elmúIt három évben miért járt tévútona magyaÍ
kardcsapat, hogyan maradhatott le Londonról. De mit lehet

bozzáadni az olimpiai bajnok
Szilágyi Áron rlvásához?

,,A uíutísudltozik, fejlődik.

Áron mór felért a csúcsra,

de

olyan személyiség, akinek nagy

a

befogadóképessége, többet és
többet alcar. En a tapasztalato-

mat átadhatom neki, hiszen tíz
éuig a uilág legjobb nyolc uersenyzője ktjzött uoltam. Segít a
jókeduem, nagyobb terhelést is
lehet adni neki. Bármit szó nélkül eluégez, a többiek k ldtjók,
hogy a munkának köszönhető,

amit elér, pluszt ad, hogy az

olimp iai b aj nok köré ép íthetj ük
a csapatot" - mondja Navarrete
Iózsef.
Az ed'zés végénpedig e társaság együtt marad, megbeszélik' hol folytassák közösen
a délelőttöt' a keretedző pedig
örömmel mutat rájuk ez tényleg egy csapat. *

