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Dlplomaelőtt
n nlo ollmPlÁnn ronmÁlóom a tehetséges
csapat, de már most bárkit Le1yózhet

olimpiára. Rio de Ianeiróban
ugyanis, szemben a londoni
iátékokkal, újra műsoron lesz
a csapatverseny, sőt négy éwel
később is minden esélye meg-
van rá. A női kard ülágszerte
egyre népszertíbb, Amerikától
a Távol-Keletig részben e fegy-
vernemnek is köszönhető a
vívás egyre magasabb nézett-
sége.

A S}ryna-csarnokban néző
bőven lesz, és erős magyar
női csapat is az augusztusi ü-
lágbajnokságon. A'társaság a
hatodik helyre küzdötte már
fel magát a világranglistán,
miutián vb-szintű mezőnyben
nyert ezüstérmet a chicagói
világkupán' A teljesítménye
viszont hutlámzik, miután fi-
atatokról, ráadásul nőkrőI van
sző: az Európa-bajnokságon ki-
kapott Lengyelorszá gtől, Azer-
bajdzsántól és Németországtól'
de azétt valamennyivel nagy
meccset hozott ossze.

Ugyanakkor ha Benkó Réka
és Márton $nna egyszerre tud
jól vími, vagy a harmadik em-
ber is jó átlagot hoz, mindenki
legyőzhető. Nyitányként pedig
a vb-n üssza lehet vágni az
azerieknek, ugyanis jó eséllyel
velük kell kezdeni. Abefejező
emberiinkben mindenesetre

á hid'gw.óf.s al i.ÍlY tom gs.
ra, teleiinbizalommal, amelyet a sikrci
üáp!flnat Írgosztiilyos szinten Íet'
teglret ÉlE a viláe npg mindig iunio'
de miir a fdnőtsk kozott i5 nyol( közé

keilift az Eurtipatainokságon'
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Egyvívócsapat nem két ember-
ből áll, de nem is négyből' a női
kardcsapat például konkrétan
tizbőI. Gárdos Gábor vezető-
edzőnek meggyőződése, hogy
mindenkit érdemes ott tartani
a tiiz krjrül, hogyvalamennyien
érezzék, a jövőben bárkí beke-
rülhet a négyesbe.

Ennek megfelelően egy na-
gyobb társaság utazott el a
ramsaui, kétezer méteres ma-
gaslati edzőtáborba. A csapat
egy részének ezt önköltségből
kellett finanszíroznia, de meg-
tette.

,,Ott annyi progr&m udrt a
kinyokra, hogy egy percig sem
tudtak unatkozni a szobájuk-
ban _ mondja a vezetőedz,ő a
csapatépítésrőI. _ Megnéztük
a Dachstein'gleccsert, füssó'
hídon jórtunk, tengerszemhez
túrdztunk. Csak az nem tud-
ja, milyen ez, aki nem jórt ott.

Néhónyan azt mondjók, futni
mindenhol lehet. Pedig ott egé-

szen mós."
Az osztriík Alpok varázslatos

környezete kellett is a kemény
fizikai munkáItoz, ame|yet az
egykori válogatott atléta, Ajkler
Zita biztosított. A csapat pedig
tényleg éptil, elsősorban az

AÍrdlett, hogy kit'áló vM és álhnÜ
egyÉni magyar bainolq egyetemet v*-
zett sokoldalrl hiilgr gflnek nBÍje-
línn nÉha alaFsan alrÁÉrtéhli magát'
ahogy az a mryar t irsadalornban miír
szinte notmális. Ha hisz magiíban' és

áténi, hogy e8y Yfliigvenenyen indulni
nem teheÍ, hmem fuöm, a legnagylb'
bak kózÉ kedilhet.

A mögöttÜnk tévő szezont mirr
denki tisztá tappat kezdhette.

Benko Rbká zseniális vívó' a férfi-'

ak közott is rregiíllná a helyét. Ha

komotyan odafigyet, hírmit elér-

het. Márton Anna tizenBolc éve-

sen kincs a magyar vívas számára,
e kéiversenvzr' ktlré eputacsapai'
Ez a fegwqnem fdnőtté vált a vi-

tágon, vannak már nőikard-nem-

zet€k is: Nátunk ataposan át k€t!

tekinteni, noey a fiatalok kÓztil

kinek érdemes lehetőséget adni,

nert a iiátabás előrry, adottsáe,
anpttyet nem szabad visszaélni.

aak azért; mert rr'alakifiatat, még

neÍn szabad kieÍÍEtni. ÉiszeríÍ ver-

senyeztetés ke1l nátunk a jorffi en,

etdörrteni, hogy irildbb' a iuniorok
lragy a fetnőttek kizött indítsunk-

e valakit, ndrogy ket szék között a
pad ataessen.

:

bízhatunk ,,Ezen a poszton
uíuni nagyoh nehéz feladat,
de Benkó Réká'nak szórnyakat
ad - emeIi ki Giárdos Gábor.

- Ha hórom tus hátrányban
uagtunk, máris kieglenlít, mi=
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Az €lfuö Évek Után nngbs volt a csa'
paiba kedilese' amit s* uersenyréssel

éil el: annyi pntot gyŰitött E hazai
nn8listín, hogy az élen vé8zett' l{agyon

wy szukseg van a ÍÍEsru $apütban a
harmadk És a mlyedk emb€Íle' €u k€l-

ló motiyiídlit adhathekl
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tlfu annak Heiá' ll{üald -ryoÍgy szö-

rstsés kapitery Íelfedezte hnne,
horysapatgnkkÉnt hasznos ldret, a
tnzzrítíllrísa, a le{kesed8e mindig se8ír-
het' Alis nőtte ki a iunlotort, amelybrrr

lBléni vb"€ziistig is mn, fontos lerme

fddnie a felnőtt'ÍEzöIryhiiz-

eltjtt uisszaülnék a helyemre.

Jöuőre már könnyebb felada-
ta lesz, nlert szeTencsésebb' ha
két embert tudok uariálni ezen
poszton, ezért Mórton Anntit is
kipr ób dI om b epj ezó ként. "
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