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elkezdődikLondont

AÍdayAttila D

London csillogását sohasem
felejtjük' azokat a fényeket
sem, amelyek a vívópást kö-
rül ura]kodtak. A reflektoros
megvilágítás' a piros és zöld
üllogás ma már hozzátartozik
a legnagyobb vívóversenyek
hangulatiihoz. A világbajnok-
ság főtáblájrán, a Syrna-csarnok
nag}termét ugyanazok a fények
jellemzik majd, mint tavaly a
kelet-londoni ExCeL-csarnok
űvóversenyét.

Ahogy körbesétálunk a bel-
ső rendezés alatt álló Symá-
ban, helyenként angol beszé-
det hallunk, hiszen a főpástot
ugy anaz a cégépíti meg' amely
az olimpián is dolgozott' Tér-
ben is magasra emelkedik, aki
ide eljut' vagyis a világbaj-
nokságon a négy közé kerül;
a csarnok küzdőterét alapból
egy méterrel megemelték,
hogy a nézőkhijlz közelebb
hozzák, a főpást pedig még in-

mek egyre jobban beépül-
nek a programba, de maga a
sportág, főleg a kardvívás is
látványosabb lett, dél-koreai
és amerikai versenyzők nem-
egyszer a (uganyosságukat
kihasználva,'a levegőben úsz-
va adnak tust. Azért a magya-
rok'et se féltsük: Szilágyi Áron

iJ ?i: *: }Íffrs:'':,fu
mesi.Csanád dina- #mrKalanaK egyre
kevesebben tudnak
ellenállni, IIiász Nikolász
néha úgy forgatja a fegyvert
(szÓ szerint), hogy szemmel
is alig lehet-követni.

Szilágyi Áron, kiemeltként,
máris ott van a főtáblán'
ahogy párbajtórben Boczkó
Gábor' Szász Emese és tórben
MohamedAida is. A nagycsar-
nokban mindenképpen lát-
hatjuk majd a csapatainkat is,
amelyek közül legalább négy-
öt képes arra, hogy.érmet sze-
Íezzen.

nÉrrőrőL vÉcE A FÉLHomÁlvilAK,
esa idéző show

nen is kiemelkedik' Ktjrülveszi
négy másik pást, amelyeken a
főtábláról az elődöntőig lehet
jutni, vagyis a legjobb 64-bő1 a
legjobb négybe.

Alulról és felülről is épít-
keznek a teremben, hiszen
odafentről, a mennyezetről
acéIrácsokat lógatnak a pá9-
tok ftrlé' a rácsokra pedig ref-
lektorok tucatjait szerelték,
hogy a helyszínen lévők és a
tévénézők számára még jobb
hangulata legyen az esemény-
nek, miközben a lelátó sötét-
be borui.

Ren8eteget változott a vi-
lág és a vívás, a show-ele-

MAGYAR KIEMEIT rÖgtÖn a
főtábLán kezdi a világbajnokságot. a

tÖbbieknek viszont meg kett kÜzde-

niÜk azért, hogy a nagycsarnokban
vívhassanak, tobb mint négyezer

ember eLőtt'
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,,Sokkatjobban
várom a hazai
vébét, mint az
edd|gieket, és ez
nem azt jetenti,

hogy azokat ne
vártam voIna.
Bízom benne,
hogy minét
többen kijönnek
majd a Syma:
csarnokba,
és fergeteges
hangulatban
versenyez-
hetÜnk.''
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Itt, az A-teremben 4500-an
szurkolhatnak a lelátón, és a
legvonzóbb napokon lesznek
is ennyien. A döntők közüI
mindjárt az elsőre, a férfi kar-
dozókéra' illetve a női tőröző-
kére alig lehct majd bejutni,
de könnyen lehet' hogy a férfi
kardcsapatot vagy a férfi pár-
bajtőrcsapatot is telt házláÍja.
Sőt mivel az esti döntőkre kü_
lön jegyet kell váltani, ha úgy
alakul egy-egy nap, ahogy leg-
szebb álmainkban reméljük'
még délután is érdemes útra
kelni meglepetésemberein_
kért. Nekik először is a selej-
tezőn kell túljutniuk, amely're
a folyosó túloldalán Iévő kis-
teremben kerül sor, hétfőn és
kedden.

Magyar vívóversenyeken
az utóbbi években szokatlan
fegyelem uralkodik a csarnok-
ban már most is, hát még az
eseményen. Ez többek között
az időpontokra vonatkozik: az
egyes fordulókat legfeljebb öt
perccel lehet előrehozni ah'
hoz képest, amit az esemény
honlapján, illetve lapunk
sportműsorában olvashatnak.

Most még félhomályban
dolgoznak azon, hogy a pás-
tok és a reflektorok a helyi'ikre
kerüljenek' hétfőn viszont már
kigyúlnak a fények a selejte-
zőknek otthont adó kisterem-
ben.


