Teher helyett inkább lehetős ég
Egéniben négt magtar kiemelt bsz a hétfőn kezdődő budapesti vívó-vb-n . Szildgiban nincs szorongds
A hétf n kezdÍÍd budapesti vívrí-világbajnokstíg nyugodt szíwel
telitalrílatnak min síthet reklámfilmjében Szilágyi Aron már elbántazellenfeleivel, s ezt várjuk t le és a válogatott t bbi tagját l
a Syma-csarnokban is. Itt a gonosz Rochefort gr f vagy emberhegy trríjai harcos nem ront a mienkre, de a 106 ország pengeforgat ja ktiztitt sem lesz egyszerií feladat talpon maradni.
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vásznon képzelem el a jov met,

hogy a

hanem a páston, és most már csak
erre koncentrálok.''
Bizony, kell is, mert a konkurencia er sségét mi sem mutatja

londoni olimpiára egyetlen csapatunk sem kvalifikrílta magát, Szildg1li

kell vrvnia, majd a romiínokktjvetkezhetnek, az el d nt ben pedig a
rangsorels ,Eb-gy ztes olaszok. A
Zágr ábban kellemes meglepetésre
bronZérmes n i t r z ink a nyolcaddrint ben a lengyelekkel, a negyeddtint ben a franciiíkkal kertilhetnek szembe. A matematika sajátossága, hogy Mohamedéknek a
világranglista 11. helyer l a két leg-

is, de hamiskás mosollya|hozzáte-

em kis traumát jelentett
rnugyur

nyolc kozé jutásért a franciiílikal

en rengeteg pozitív visszajelzést

kapott, az utcán ismeretlenekt l
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A vérát mlesztésen átesett férfikardcsapafu lk _ Nemcsik Zsolt és
D e csi T amás is partvonalon kívtilre
kertilt - a szezonban két Vk_t nyert
meg' egyszer második lett, és eziist<jt szerzett azágtábiEb-n is. A világranglistán ot dik, de már a

Áron azonban a kard egyéni

megnyeréséveleserny t tartott a
sportág f lé. S taJánaztsem tulzás
állítani, hogy gyakorlatilag életben
tartotta. Jobb' ha a Magyar Vív sztivetség vezet í abba bele sem

gondolnak, mennyi állami apa-

niízst kaptak volna a vb rendezésére - egyébként180 milli forintot

kaptak -, ha nincs érmtink Londonban, és kire építikfel a rek-

lámkampányt. .. Szilá#ra személyiségéb l is fakad an fel lehetett,
a Vasas vív ja23 évesen már igazi
példakép'megiíldva vérprofi mentalitással. ,,Bennem egyáltalán
nincs semmiféle szorongás amiatt,
mert itthon kell versenyeznem.
Éppen ellenkez leg, ezt lehet ségként élem meg. Bízom abban,
hogy nagyon sokan kilátogatnak
majd a Syma-csarnokba szurkolni

nektink, s biztos vagyok benne,
hogy eznekem pluszmotiváci t jelent, és ríj energiríkat szabadít fel
bennem'' _ szogezíle. Mint mondja, a vb reklámfilmjének forgatását
nagyon élvezte, a végterméket ille-

jobban, hogy a londoni játékok
ta rendezett nyolc Világkupán és

Eur 'pa-bajnokságon kilenc ktiltlnboz gy ztest avattak.
Szilágyi az athéníAlaopolisz-kupát nyerte meg, emellett begy jt tt egy eztist t és három bronzot
is, s csupán a Eb-n lépett sz gbe,
ott 18. lett. Ebb 1fakad 'an azoÍLban világranglistán,,csak'' máso-

er sebb csapatot, az olaszokat

Occhiuzzi mcigrltt, aI<Lt az olimpiai
drint ben lekaszabolt.
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a' zágr ábi

ha a papírformáthoua.
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Az

egyéni világranglístiíkon

még hiírom versenyz nk talrílhat
a legjobb tizenhat kÓztitt n i prírbajt rben Szdsz Emese az 5., Íérfi'

párbajt rbe n B oczk Gdb or

t rbenMohamedAidaa
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ígynekik sem kell hadakozniuk a programban az eLs két napra tett selejtez kben.
Syma-csarnokban
szerdát l péntekig rendezik megaz
16.,

A

egyéni versenyeket 64-es f táblákhétf ig pedig a csapatok lépnek pástra. A vb második
felében legnagyobb várakozással az
kalrszombatt<íI

és

az oroszokat eddig a fázisig sikeriilne elker{ilnitik. A 106 ország
reprezentánsait felvonultatrí mez nyben hasonl csodiílaa számífunk versenyz inkt l a páston, leszámítva Szilágyit' mert t le elég,

szlágyÁronn reményei

szerÍnt

hasonl m kvámak
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évek ta megbfuhat an éremszíllí Ivdn vezet edz olikal illetheti a
t férfi pubajt rozink szereplése brutiílis jelz vel. Sászéknak már a
nyolc kcizé jutásért az Eur pa-bajelé tekinthettink - az olimpírína
szakágban csak egyéni verseny volt
_, akik az Eb-n eztistérmesek let-

tek, és a világranglista harmadik

nok észtekkel kell vívniuk, majd a
papÍrforma alapjrín jtinnek az olimpiai bajnokkínaiak. Akik idén csak

helyezettjeként azért is opt{mistiín

egyszer kaptak ki, de akkor éppen a

nézhetnek el re, mert az Ew pabajnok svájciak' az tir<ik mumus
franciiík, valamint az olaszok amá-

sik ágon gy trik egymást.
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idén

Eb-bronzérmes n i párbajt rÍz ink sorsolását ugyanakkor Kovács

bor, Szabados Krist f, Széki Bence;párbajt r: Boczk Gábor, Imre Géza, Rédli András, Szényi Péter; kard: Gémesi Csanád, Iliász
Nikolász, Szilágyi Áron, Szatmári

András (csak egyéniben), Gáll
Csaba (csakcsapatban).
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r:

mieinkt 1, és ez megacé|ozhatja a
társaságot. Egytittestink idén két
Világkuprín is eztistérmes lett, a világranglista 18. helyer l a nyolcadikra jtitt fel, és itt sem akar lera-

Ituapek Edina, Mohamed Aida,
Varga Gabriella, Varga Katalin;
párbajt r: Antal Edina, Budai
Dorina, RévészJulianna, Szász
Emese; kard: Benk Réka, Már'
ton Anna, Varga D ra, Várhelyi

gadni.

Anna.

