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Mi újat lehet női tőrcsapa-
tunkról, Knapek Edináról, Mo-
hamed Aidáról' Varga Katalin-
ró1 és Varga Gabrielláról írni?
]ó kérdés, amint az is, Kreiss
Gábor, az ősszel kinevezett
vezetőedző mit tudott újítani
a felkészülésükön, ' megany-
nyi kemény év, sok győzelem,
majd sok csalódás után?

,,Sokat udltoztatni mdr nem
lehet rajtuk, de rengeteget uide-
iztunk a lehetséges ellenfelek-
ről, és ha csak egy szdzalékkal
jobbak leszünk, mdr nagyon jó.
Ezenkíuül megkértük Ramocsa
Gábort, hogy erőnléti edzőként
foglalkozzék a csapattal. No'
uember óta ez is a felkészülés
része, ő fizioterapeutaként is
dolgozik uelünk, ruindenki-
hez egyénileg alkalmazkodik,
nagyon tetszik a munkdja" -
mondja avezetőedző.

Van más váLtozás is. Már
nem feltétlenül Mohamed
Aida a csapatversenyek be-
fejező embere, s ettől kicsit
megkönnyebbült. Vívásban ez
a legnagyobb fízikai és mentá-
Iis felkészültséget igénylő fel-
adat, felelősség mindenkivel
szemben, de egyben gyönyörú
kihívás is. Mohamed persze
alkalmas erre most is, de neki

és társainak kellenek az u1 in-
gerek. Varga Gabriellának és
Knapek Edinának is bőven
megvan a tudása ahhoz, hogy
megoldja a feladaíot _ aIé-
nyeg' hogy önmagukat kellően
feltüzeljék.
, A júniusi EurÓpa_bajnok-
ság bronzmeccsén is megbe-
szélték, hogy ki űvja az utolsó
asszót, Mohamed Aida akkor
maga jelentkezett.

,,Ha akarja, neki kell adni ezt
a feladatot. Úgy harcolt, mint
az oroszlán".'idézte fel a zág-
rábi eseményeket Ifteiss Gábor.
Mohamed az egész társulatbri-
liáns teljesítményére tette fel a
koronát, a csapat a világbajno-
ki címvédó oroszok legyőzósé-
vel az utóbbi évek legnagyobb
sikerét érte el, valamint öt év
után érmet szerzett'

Nem tudjuk, meddig látjuk
ezeket a hölgyeket a páston, de
augusztusban a Sy.rna- csarnok-
ban még biztosan ott lesznek.

,,Szómukra a budapesti ui-
lágbaj noksdg maj dnem olyan,
mint az olimpia. Még egy ma-
gtarországí uilóguerseny alig-
ha fér bele a pdlyafutásukba"
_ mondja a szakvezető.

Csupa mosoly a csapat,
csupa remény, de kegyetlenül
nehéz feladat vár rá. A világ-
ranglista 11. helyezettjeként a

lengyelekkel vary az amerikai-
akkal kezd a nyolcaddöntőben
_ már itt mindenkinek oda kell
tennie magát. Győzelem ese_
tén a negyeddöntőben elke-
rülnék az olaszokat és az oro-
szokat, vagyis London, illewe
Peking bajnokait' a franciák és
a dél-koreaiak valamivel köny-
nyebb ellenfelek lennének.

Ú;anu urawros éremszer-
zéssel a magyar hölgyek felten-
nék a koronát pályafutásukra.
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