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ilézdakluetítőt!
Az oLlMPlA'l BAJ]{0KKAL forgatott rektámfi[m népszertl,
mert a lénye g az, hogy becsomagotják a sportágat
ArdayAttilaD dapesti világbajnokság kiírása,

és a sportág ugyanazzal a prob-
lémáva] kÍizdött akkor is, rtrint
most: hogy e|nagyarázza, mí a
ktilönbség a fegyvernemek kö-
zött. Az emberek nem értik, mi
za1lk a páston, holott sziízhúsz
négyzetrrréter LED-falunk van
a kiveútésekhez, ami óriási
felület'
r Hányan látják mind-
ezt a helyszírren?

.4pol-r,3, a napokra,
'?rriöÍaRen Szitágyi
Á.ron vív, vagyis au' ]

gusztus hetedikére '' ':
és tizedikére miír
nincs sok jegy,
több mint négy-
.ezren szurkol-

kezdett felkúsz- ';i
ni a jegyeladás: ha 'i

a se]ejtezők utáÍri
hat napra húszezren
kíviíncsiak lesznek,
nagyon elégedettek le-
szünk.

Vékássy Bálint szeÍint a sok
szÜnetÍe ki kell találni va.
hmit a közönség szónkoz-
tatásán
FoTÓ: HAVRAN ZoLTÁN

!"Fonnan iött a {lágbai1o-
s'kampány- és reklámfi lm
alhpötlete' hogy a játéldl-
mekben látott vívóieleneteket
öiszekapcsoljat szilagyi Aron
úvásával?
Kettős gondolat vezetett, hogyan
lehet elérni az embereket, és ho-
gyan lehet eIadni a spoftágat -
mondta Vékássy Bálint, a világ-
bajnokság szervezőbizottsága
elnöke. _ A flatalokhoz kell szól.
ni, ami persze minden sportágra
igaz, még ha nem is lesz minden-
kiből olimpiai bajnok' A sportot
sporttal eladni mar nehéz, bét
szívem szerint mást mondanék.
Remek üvóképeket csak vívó-
rajongók értékelnének, a kérdés
az, hogy ki tudunk-e lépni a saját
búvköriinkbő1.
rAvb utánis eladható marad a
vívósport?
A nemzetközi szövetségnek na-
gyon sokat kell fejlődnie. A leg'
több Sporttal hasonló a helyzet,
csak a sajátvilágukban élrrek' ka-
jak-kenuban leröüdítik a távot,
öttusában a lövészetet össze-
vonjiík a futással' pedig a lényeg
nem ez, hanem az, hogy becso-
magoljuk a sportágat. Vagyis a
fejekben rendet kell tenni!
rNem a szabályokon kell első-
sorban változtatni?

A másodjk-harmadik vona]beli
olimpiai sportágak ezzeI szen-
vednek, pedig érdemesebb azon
gondolkozni, hogyan lesz ebbőI
termék. 'Vannak a vívásban ís
jó szemléletú einberek, és biár a
nemzetkil Zí szövetsé gnél a több -

ség más korosztiályba tartozik,
szérintem ők is megszerették a
rekliímfilmet. Csak pozitív fo-
gadtatást kapott, í$r aszertezet
a sajátjának tekinti, elterjesztette
Amerikában is.
rÉlőben mire számíthatnak a
nézők a Syma-csarnokban, a
víváson kíviil?
Az asszókat jellemző templomi
csend, amikor éppen vír,'nak,

rendben van, de közben ren-
geteg a szünet' például amikor
a üdeozsűri értelmezi az ak-
ciókat. Itt kell áttórést elérni a
közönség szórakoztatására, ezt
kíséreljük meg.
r A nézőknek miért nem vetítik
ki, amit avideozsiiri lát?
Lelassítva ki lesz vetítve.A po-
reci korosztályos világbajnoksá-
gon felvetettem, esetleg hasznos
lenne, ha nem csak a tovább-
jutási tablókat látnánk a kivetí-
tőkön, hiszen a dtjntők alatt ez
már nem érdekes. Két helyen a
tévéközvetítést lehet majd látni,
másík kettőn azokat a felvétele-
ket, amelyeket a videozsűri lát.
Kezembe került az 1959-es bu-


