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Versen yzów,ieszneK a magyarok
legnagyobb e[[enfe[ei a fizikailag is kemény csatákban

AÍdayAttIla D

A kerekes 'székes maratonihoz

hasonlóan a kerekes székes víis kezdí elrryerní méltó helyét a világversenyeken, ezért
is szerepelhet néhrínyéve az
épek vílágbajnokságiín. Teljes
értékűsportág: ha egy ép beül
a székbe, ő sem csiniílja náluk
vás

ü-

jobban.

Legkiválóbb

vívóedzőínk

egy része éppen ezt a feladatot

viílla]ta, így lett Feczer Viktor
segítségévelIft ajnyak Zsuzsanna világbajnok 2011-ben, vagy
Beliczay Siíndor felkészítésével
osváth Richárd paralimpiai
bronzérmes 2ol2-ben. Az edzői
gamitúra idén Hegedús Ferencolimpiai ezüstérmes párbajtőrözőnkkel gazdagodott, aki a
saját bőrén (derekián' törzsén,
fején) tapasztalja, milyen az
öttusa-váIogatott után kerekes
székesekkel fo glalkozni.
cel,

,,Amikor asszózni

kezdtünk,

l(ninyákZsuzsannaésFetzelViktolközösmunkáia20ll-benYIlágbainokirímetercdményuett

FoTÓ: HAVRANzoLTÁN

elóször azt hittem, majd kézzel

megoldom, de fizikailag na- ra eI tudsz hajotni, hogy el sem va]aki bemozdul idő előtt_ ezért így jutott tovább Krajnyrák Zsugyon kemény egt ilyen meccs, érnek."
először siírga lapot, másodszor_ zsanna' távoI-keleti ellenfele a
a törzset, a felsótestet nagyon Erre azért 1:0-s vezetésnélne ra pirosat osztanak, ami szintén saját lendtiüetét megtartva gramegdolgoztatja _ mondja a játsszon senki, hiszen a passzi- egyenlő a kapott tussal. Az ilyen tuliilt neki' rnegölelve a mieink
tatabányai edző. '_ Ugyanúgy vitásért itt is figyelmeztetés jár, ítéletetsokan meglepő fegyel- vezéregyéniségét.
tudsz játszani a táuolsággal büntetésként pedig tust is ítél-mezettséggel,vesziktudomásul. A magyar-kínai' magyaÍmintazé"peknélrel,uilegannyi- het a zsűri' Akiírcsak azért,ha Amikoraparalimpiiín l4:14-nél hongkongi meccsek aranyról
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tunk ery ép vívó is mesiÍi8yétne.
A kínáiá
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bár ritkán jönnek Európába, egy
vitágkupávat, az Ázsia-bajnok-

:.siÍggá[ ét, n,M:tÉs.
:

ihdli'
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s,,,

gyűitenek annyi pontot, hosy az
::,'élfi Éz'ő.n$e,táít0'áá!!fi ká'Vitrű$]i:
ranglistán'

dönthetnek

a

Syma-csamok-

ban augusztusban. A varsói világkupán Krajnyík Zsuzsannát
|egyőző hongkonginak sajátos
fe

gyvere a mentalitása.

"Olyan

idegzete uan, amilyet

még nem tapasztaltam _

mond-

ja Hegedűs Ferenc. _ Az asszó

előtt közömbösen felméri a tóuolságot, aztón hihetetlenüI fel-

pörög."
Krajnyrík viszont mindig ezer
fokon ég, akár tőrt' akár párbajtőrt vesz akezébe, Dani Gyöng4n' ezzeI szemben gyöngéd mosollyal adja a tusokat. Érdemes
megismerni őket.

