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A londoni olimpia ta a magyar
vívás felszínen (plakátokon' fil-
rneken) (tg néz ki, mintha len-
ne Szilágyi Á.ron és lennének a
tijbbiek. A vaI ság, hiilt istennek,
más, a férfi kardcsapat esetében
is. Még csak nem is a f ncik.

,,Gémesi Csaruiddal eg/ csupa
szíu ember keriilt a csapatba, a
korelntik, ha ualaki cs gged, hdt-
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ba ueri _ mondja Somlai Béla ve-
zet, edzo, Szilágyi Áron trénere.

- A fr1 htiz erci a csapatuersenye-
ken Áron maradt, de a habinná-
b l ad d an sem cj a uezérbika.
Ha mond ualamit, ana azért
mindenki odafigyel."

A gárda f erénye a víV tudá_
son kívÍiLl, hogy er s kcizcisséget
a]kotnak a tagjai. Iliász Nikolász
és Gráll Csaba Szilágyival egytitt
nyert junior-világbajnokságot
nem is olyan régen, cémesi pe-
dig kakukktojásként bekertilve
hamar kulcsszerepet kapott. A
vezetoedzo rigy látja' a csapatot
alkot korábbi nagy vív k ne-
hezebben taftották a fegyelmet
a páston, az rij emberek viszont
ebb 1 is erén1t kovácsoltak, a
frissen tanu]takat beépítették
saját repertoárjukba. Alig viár-

tták, hogy bizonyítási lehet séget
kapjanak' meg akarjrák hií]á]ni a
bizalmat, és érzik, mennyi lehe-
t ség rál1el ttiik. Az idei tervszerÍi
munka pedig rcigtcin visszaiga-
zolást nyert két világkupaarany
és egy eziist utrán rijabb ezist az
Eur pa-bajnokságon.

,,Mindenki hozzáteszi a si-
kerhez a magáét, uan, aki a fe-
gtelmezetlen g r g uérét - utal
Somlai Béla Iliászra. _ Bizonyos
helyzetekben erre uan sztilcség,
hogt kihtizza a kátytib l a szeke-
ret, az Eb-n az ukránok ellen ti-
zenegt nullas sorozattal Íordított,
ami példtítlan. GálLCsabtít, ha
be llítjuk, ugnnígt tud segítení,
meguerte tijbbek kijzijtt .cu oro-
szok legiobb jtit. lakimenk r."

' Egyetlen csapat maradt, ame-
Iyet az idén még nem gy ztek Ie
legjobbjaink, olaszország, amely
a padovai világkupa és azágrábi
Eb dont jében is nyert. Ám az
olaszok nyakiin a kard, hiszen az
elmri]t évekkel szemben csakmi-
nimális a ktiLlonbség a két vetély-
trírs ktjz tt. Mi hirínyzik még?

,,Ha eddig nem tudrunk meg-
uerni ualakit, akkor nézziik meg,
m sok hogran teszik - halljuk
Somlai Bélát I. _Az oroszok nem

. rendeznek ueliik fut uersenyt, az
olaszok ugyanis szeretik, ha ut -

na lehet I dulní az ellenféInek.
Érdemes ezétt lesztikíteni a terij-
letet ueliik szemben, néha kisebb
lábmozgtissal megoldani a hely-
zetet, Áronnak ehhez me4uan a
technikija. AdéIi népek olyanok,
ha az elején megérzík a uérszagot,
nag/on nehéz ueliik, így az elsci
pillanatt l meg kell fogni ket."
' Az Eb-dontcíben ez Iliász Ni-

kolász dolga lett volna, ám egy

szllágyiAron FoTÓ: HAVRAN ZoLTÁN

ttel nyitott Luigi Samele ellen.
A ranglistán lejjebb rangsorolt
csapat ugyanis a második befe-
jez emberével (azért második
befe'1ez, , mert vívja az utol_
s eI tti prárbajt) kezd a feljebb
rangsorolt csapat befejezo em-
bere ellen, aki elvileg a leger -

sebb. Iliász viszont a kezdésnéI
ttibbszor beragad, gyhogy két
megoldás van: vagy elmozdítjrák
err l a posztr l, vagy osszeszedi
magát a rajtná.
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Meghatározo a csapatteliesít-
ményben, ha van legalább egy
eÍnber, aki Szitágyi Áron mellett
hÚzza a csapatot. ltt harcos,
kÜzd emberei vánnak m g t_

te, nem véletlen, hogy egyutt
nyertek junior]vitágbainoksá-

,,Eot'.VOli]e$trq:i$ icbb, j:urvok'.

], b lá:ttltáÍ$a$ág et ttikitthoíL .,
és egy kisebb torés a pátyafutá-
sUkban, de most beérnek. EÉyé-
niben is javulnak, ott vannak a
tegiobb harminckett , illetve a

, ffi obh.tlrenhát k * tt; A,suak', ]

bizottság egyetértett Somlai
Bétávat, hogy Szatmári Andrái
kapjon tehet séset éiyéniben,
hiszeh nágy tehetség, ové a

,.lÜv r 6áll,Csaba:viszÓnt,*utino-,,,
sabb' csapatban j t is vívott az

,, !dé:h':EÍ á. Ésapat égy,{itt. éíte .et

,,]Bi.tddigisilGrnket'iilerfl vg[t.ÉÍ;,,,
demes megbontani, ha á' éÉyik
fejré átl, a másik hÚzza tovább
a szekeret.

A csapat számára a rajt persze
Í\emaz olaszok elleni meccs lesz
az augusztusi vb-n, hiszen el -

szor a nyolcadd nt kcivetkezik
esetleg a franciák ellen. Athén és
Peking olimpiai bajnok egytittese
ellen sok sikerélményt gÉjti't-
tek miár a mieink, a franciák idén
látsz lag semmit sem értek eI, de
van még kÓztiik olimpiai bajnok,
t udnak meglepetést s zerezni.

A magyaroknak viszont mar
senkit l sem kell tartaniuk.
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