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Az els feln ttvilágverseny mindenkinek rok emlék, pláne ha
sokat várt rá. A jelenlegi magyar

vív válogatottban Gémesi Csa-
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nád várt rá a legtobbet, aztán a
jriniusi zágrábi Eur pa-bajnokságon sor kertilt rá.
,,Nagy fegyuertény, hogy ott le-

GémesiCsanád

edz

Annak ideién én
is hasonl korban
kerÜltem be a
válogatottba, mint

hettem, minden percét éIueztem,
mellé ez stérmet is nyert nk a

csapattal- mondja a godolltíi

versenyz . _ Ha egyéniben nem
is sikertjlt a nyolq k zé kertil-

Ganád,elmÚltam
huszon téves.

nijm, sokat jeleit, hogy a legjobb

magyar lehettem, Iegyciztem
Wagnert,

Nincs lekésve

egy

semmir

s ellenfelet, a német
aki harmadik a uilág-

nagyon er

ranglistán."
A másodikok sorsa, hogy rovid
id re rányomja bélyegéta hangulatra az elveszített d nt , de
másnapt l egyre inkább értékelik
az eztist t. Most is így tortént. Az
pedig a jov miatt fontos, hogy a
kardoz k kigondolják, mi kell ahhoz, hogy ne csak j rneccset vívjanak az olaszokkal, hanem meg
is verjék tíket. Az idén a padovai
világkupa után a zágr-ábi Eb dont jében is k voltak a jobbak, de
nem sokkal (45:43, illetve 45:40).
,Az egyetlen csapat, amelyet
ebben a szezonban még nem uerttink meg, de meguan a taktikdnk
ellene - mondja Navarrete J zsef

tanítványa. _ Picit fegyelmezettebbnek kell lenn nk, de t bb fi-

uel k

uers_enyezni."

Színpadiasságuk pedig szemet

szilr , idegesít lehet _ de csak a
rutintalanversenyz nek.
,,Hozzászoktunk, minden uersenyen ilyenek. Látják, hogy k -

[,

mégtízéviga
tegjobbak kozott
vívhat, remélem,
mostgyÚjtja
be a rakétákat.

Márfiatal
versenyz ként

illtlffi"

BÉmesi Ganád tudia' hogy

tehetett látnia

d nstiltségben

"1'1.,,,.... a
nehéz Íeluenni

dehaafegyelmezettségettulpissiíggalisiitv mitudiuk'me8Íoghat

k

képességeit, akkor
FoTÓ: SZABÓ tutxrÓs

zel uagyunk hozz juk, így dgyre tozatos: egy hét Budapest, egy
jobban tartanak t ltjnk" _ véli hét Tapolca' egy hét Tata, egy hét

Gémesi.

Belgium, majd egy hét rijra a

f
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A budapesti világbajnokságon városban. Az esszenciát viszont
lenne a legszebb mindezért visz- az er s edz partnerek jelentik. A
szavágni. A csapattagok e hétttíl belgiumi edz táborban a néme-

vb tekkel és a fehéroroszokkal lehet
még fényesebb legyen. A felké- csiszolni a tudást. (Szilágyi Áron
sziilés a helyszínek alapján vál- az olimpiai gy zelme el tt is a
már

azon dolgoznak, hogy a

németekkel késztilt.)

Mivel Gémesi Csanád két éve

házas, a magánélete szempontjáb l sem mindegy, hogy a válogatott stabil tagja lett.

neszt, turpisságot, uagányságot is

bele kell uinntink a uíuásunkba.
Dtjrzs ltek, gyhogy ebben nehéz

je
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,,Világkup

utaztam, most uiszont mind

hosy

fetn ttvitágversenyen szerepelhessen,
ki is élvezte a zágrábi kontinensviada[

minden percét

.kra korábban

is
a

nyolcra elmehettem - mond ja. - A
feleségemt l ez áldozatokat k uetel, heteken keresztiil egyed l marad, a sikerekben is benne uzn."

Schubert Laci

bácsitanítványa
volt. Atletikus,
gyors, ésami
nagyon fontos,

szorgalmasés
intetligens. Tavaty

tafogtatkozom
veté, megitepett,

hogy ityen hamar

el

relépett,

márstabilana
tizenhat kozott
van. Nagyon
kicsin mÚ[ott,

hogyazEur pabajnokágona
nyolc kÓzé jusson,
ha jo napja tesz
a vébén, ez is

sikerÜlnifog.
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