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Szabados test-

vérek fémjelezte Csata, majd
Építőkpárharcában mindig
vér folyik a páston, az ellenfe_
lek minden eszkőzt bevetnek a
gy őze|emért, szabálykönyvet,
testi fenyítést, de leginkább

persze a tőrt. Ezek a legláwányosabb csapatdöntőink.
A baj csak az, hogy éppen
annyi felnőtt férfi tőrözőnk van
Magyarországon, amennyit
ilyenkor a páston látunk_ szám
szerint hét. A nagy múltú'ülág_
bajnokokkal, olimpiai érmesekkel (Gyuricza Iózseftől Kamuti
kélkedő szakágnehéz anyagi és
szakmai helyzetéről mrir többszijr írtunk, sajnáltatás helyett
mindenki jobban jár' ha a pozitívumokat keressük' Szlovensz-

:NgsVápiá,é1.
sapjá.is,.,,

{

csapatbajnoki döntőt Magyar
otszágon, nem tudja, mibő
maradt ki. Az MTK és aktuáli

Jenőn át ÉrsekZsoltig) büsz-
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Aki nem látott mé8 férfi tőr

ky Iswán, a tava]y kinevezett
vezetőedző is ezt teszi.

,,Ha ualakir mindig csak
bdntanak, hogy te milyen

a/en4e uagy, mit uórjunk tóle?
veti fel a szakember. - Kordbban, 2006-ban mór dolgoz-

-

tam Szabados Gáborral
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uagy

Széki Bencéuel, élt bennük az
emlékkép, volt bennük bizalmam. Csípek, rúgok, harapok,

de megértették, hogt csinálni
kell. Kezdenek közelíteni ah-

hoz, amit elérhetnek, és bíznak
önmagukban."
Az önbizalo.mhoz eredmények kellenek, az eredményekhez pedig több edzésmunka.
Avezetőedző ezt harirar tudatosította, amikor munkához
látott. Bevezetésre kerültek a
délelőtti edzések, amelyeket a
főá1lással vagy a tanulással kellett összeegyeztetni, néhány
embernek sikerült is.
,,Eleinte lázadtak a délelőtti

technikai gyakorlisok. ellen,
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Ez a fegyvernem áttandóan az étetéértkÜzd. A vívósport usátyának
számít a tehetőségeit és áz eredrnényeit tekintve. Az idén sokat dotgoz_
tak a versenyzők, tatán önbizalmat is gyűjtöttek. Rutinból még tartják
magukat itthon a fiatalok etőtt, szakmailag nincsenek annyira [emamdva a nemzetközi mezőnytőt, inkább a mentális kÜtönbség vott nagy'
MrgöttÜk vott egy fiatalabb társasíg, de nem fejlődött igazán, majd
eltiínt, a ielenlegi kadették és a juniorok viszont usyéiók. Menedzsetni,
Versenyeztetni

t<elt

őket, minét többet vÍvjanak kÜtfÖtáán,

6ftainóbe]t (balnl

és Szabados 6iíbor (|obbral lmmffesélyesként

ezek flirasztóak, de hasznosak
- véli Szlovenszky István. - Áz
e gy ik ko o r dindc ió s gt akorlato t
Gdbor eltjszijr nem tudta uég-

rehajtani, pedig tizennyolc éue
uíu, de nyugtattam, hogy menni
fog. Csinólni kell, ilyen e1yszerii. Heti ötször két óra edzéssel
mdr nem lehet elórelépni, uagy
legalábbb na1yon nagy zseninek kell lenni hozzó.''
A javulást az eredmények is

üsszaigazolják a szakvezetőnek. Az első ülágkupán még

minden magyar kiesett a 128
kijzött' a következőn már volt
versenyzőnk a 64-ben, az azt

követőn pedig Gátai RÓbert

Yívhatmé8uukránot ellen

is
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32 közé a 174 fős mezőnyben.
Nagyot lendített a társaságon,

hogy végre külföldön edz,őtáborozhatott, ahol más ritmus_

banvírrnak az ellenfelek. Amint
fel tudták venni a tempót, Iájöttek, nincs mitől félniük.

A zágrábi Európa_bajnokságon sikerült nyolc közé kerülnie a csapatnak, legyőzte
az esélyesebb Ukrajnát' és jó
meccset vívott a kontinensbajnok németekkel. A világranglistán a 2 1. helyen áll a kvartett,
az augusztusi világbajnokságon ezért már a 16 közé kerülésértmeg kel'l harcolni, talán

éppen az ukránokkal. Most

és Szabados Gábor 'bekertilt a-_ már a_mieink a jobbak

