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ÉpprnELÉ6ezÜstjÜk és bronzuk van m
Versenyzoknek, de mi hiányzik azara

tanlyi mÉlyprrn utiín |mrr irrfutt ki a:
ofinp in) az idÉnrwánblffi fuapa
l{t' G'ild PÍh-t ny Ít, YbszakiEdÜtt
magit a $lfuril8lista'lecloMiait
flaÍmh d áEs' mit sÍn totika
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Az elmtiit t év alapjan férfi par_
bajt rben a magyaÍ viilogatott a
világ legjobbja, világbajnoki címe
viszont nincs. Eb-gy zelmek,
-eztist k, -bronzok, világbajnoki
eziistok, brorrzok, világkupaér_
mek minden mennyiségben.
Csapatunk kétszer ls - 2009ben és 201l-ben _ nagyon k zel jart ahhoz, hogy a vb-drintt megnyerje a legnagyobb
ellenfél' Franciaország ellen. Az
olimpiákat is sorrá riyer franci
ék az ta nem tiinnek verhetetIennek, az ritodik helye csrisztak vissza a világranglistán, míg
amieinkid tlenid k tatartjiák

husm llem évesen rlin !'ss!$t .
E#énih' yilrág*rpdrmet nnrt' egy

tns hiier dobo&

eÉza
Az igari csap*embo íEgttste*tie kF
pes rmsm ÍefiilmÚlni eareni utiesitme

nyét' ha a aapatÉtt víu Jiiu
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Hrszor*rat éyqm asalaf tesÍlahlabl
tasiq Yi[ry 'ÉÍseÍrrrencak u ebrrÚu
két foht kudrctett nxintgyÜÍted. A

20ll-es uniwniade mognyerése volt az
els ÍEgy h rtetra zsusznak bedzett

v Esenn

felueszi a címeres mezt, akarjon
n'yerni, pálydt téUesztetÍaz az
edz , aki mtis céh nizkiferfi p ridei világkupa_viadalokon kísér- bajt rben. De puttonyt sem aka-

dolgozunk, hogt 'fél szauakb l is
rnegértj k eg mrísr_ mondja Udrrarhelyi Gábor, aki avb k zeledtével mintha egyre szíikszavribb
lenne. - EgÉrtelmti, ha ualaki

vfurett azEb-n.
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meg a vi|ágversenyeken.
A ri i olimpirára tekintettel az

a céljainkr l, olyan régen egiitt

n

IMRE

tjsszetételében ís a változatlanság szimb luma: Imre Géza és
Boczk Gábor meIlett a harmadik ember szerepét hol Somfai
Péter, hol Rédli András kapta

fel, az eredmény viáltozatlan: érmek * eziistok és bronzok _ egy_
miís utiin.
,,Nem kell sokat beszelgetniink

lván é5 íUltsáI l0iszti n 20lt&

as visszalonuliisa utiín egyva:mfu
b rc il! a nagFÍ tsapatba" az i#n

dobog s helytiket. F'z a gátda

letezni kezdett Udvarhe$i Gábor vezet edz , rij arcok tiintek

É

rok afitik hátárarakni ígergetéssel Ha becsiiletesen felkész liink,

nincs tragédia, ha most sem lesz

meg a siker."

ember szerint a szellemisége.
A mrjltunkb 1, részben a sport-

kultuÍránkb l ortikolt tekintélyes

vív tudái mellett

a

Viá]ogatottna

évekkel ezel tt miár meghallották
az id k szavát, el térbe kerti]t a
fizikai felkészítésis, ezért Preisz-

,

ler Gábor, a KSI cselgiáncsedz je

rendre kemény flzikai munkát
vezényel a tiársaságnak. Tapolciín, Tatiá'n és Heidenheimben

er s ellenfele( magyaro(

j

A

vb-d nt

el

ig

tt.

mindenesetre

jarhat az rit, hiszen az olimpiai címvédfranciiák és az Ebl

címvédsvájciak a másik ágra'
keriiltek Az elemzések, egymás

koz

'

né-

metek ktiz<itt edz dik tovább a
négyes az augusztusi budapesti
világbajnokság

A magyar csapat erénye a szak-

tfl.

tti beszélgetések után, a sok
eztistot és bronzot kdvetcÍen itthon az arany is meglehet.

ltt a háts embereink il partiképesek, ami nagy segÍtséga hÚzoembereknek, ninis náev kÜtÖnbseg a csapáton betÜt a vív k kozott. De na
inír kettÉn hÚznak, mííkod képésa isapat' ha pedig tmre Gézának és

j t megy, senki sem veri meg ket' Nem vs
tetlen, hogy mindig ott vannak a' legjobbak kÓzdtt. Ugyanakkor a négy
kozé kerÚtést sem adják ingyen, Á legnagyobb ettenfetek ktizrit a fnnciákisen ár sek voltak, nairr vivoit vettt[, betetort á ni.ir,ap - talán
rneggyengÜttek, bár most is kiszámÍthatattanok. A svájciak futi ttek,
Boczk Gtíbornak egyverre

kiegyéniÚlÍozott egyÜttest alkotnak, komotyan kett venni ket' egy_két

tusonmÚlhatminden. ''
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