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Nem rendkívÍiü történet a ma-
gyar úvásban a női parbajtőrö-
zőké: mindent tudnak a fegyver-
rel, az elmúlt években mégis alig
láttunk ebből valamit, az ollrn-
piai kvótát sem sikertilt megsze-
reznie a csapatnak. Vátoztatrri
kellett, Kovács Iván; az ősszel
kinevezett vezetőeüő pedig viál-
toztatott is.

,,Gcizerőuel dolgozunk mi b, de
sokkaltöbb pihenőidót knpnak a
lrÍnyok, és sokkal nagtobbkang-
súlyt Íektetünk a speciólis fizikai
képességekre. Nem az edzőtábor-

ban keII megtanulni uíuni, ui-
szont ren4eteget beszélgetiink, ui-
deózunk, hogt elemezni rudjunk
mas stílusokat is. Mi is átdlltunk
egt újra' hiszen a tempÓuíuasban
nag/on elmaradtunk a nemzet-
közi mezőnytól'' - mondja Ko-
vács Iván, aki úgy látta' a han-
gulaton is van mit jaútani, mert
kevés volt a mosoly az arcokon.
Az új ingerek mellett aztán a ja-
r,uló eredményeknek köszönhe-
tőentöbb lett a4evetés, a csapat
vflá$<upadöntőben vívon, Euró-
pa_bajnold érnret szerzett _.,+fé1

évltzedutén. Az elmú]t fél évben
tíz helyet javított a világranglis-

tán, igy jelenleg a nyolcadik. És
lesz még sokkal jobb is, va]ó-
színtíleg mar a világbajnokság
utiín.

A jelerrlegi nyolcadik helyről
csak jó irrínyban mozdulhat el
a csapat, mert ez az a poziciő,
amely a lehető legnehezebb fel-
adat elé iíllítja a versenyzőinket.
Kovács lván úgy látja, az összes
feg1vemem közij' az ő együtte-
sére vár a legnagyobb kihívás:
a nyolcaddöntőben az Európa-
bajnoki címvédő észtek, majd to-
vábbjutás esetén, a negyeddön-
tőben az olimpiai bajnoki cím
védői' a kínaiak az ellenfelek.
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':Az etmÚtt évekbgn az'idősebb
generáció nagyon hiányzott, a

,'fiatatok pedig més nam értek
be. Most is etsősorban Szász
Emese vívásán mÚtik a siker,

de az is számít, mit tud Révész
Julianna hozzátenni, és a fia-
,talabbak mennyiÍe ni5nek ,fet

hozáiuk. A csapattagok biz-
:,tosarr szégyeltik. hogy tavatV

nem iutottak ki az otimpiára' ki

, akarÍrák iavítani.ai elő2ő é*et,
és Új seprŰ itt is iót seper Ve-

,,zetőedzőként. A,,Íizikai munka
terén iót dolgoztak a tányok' a

: kiegészítő edzésekre::nagybbb
hangsÚtyt fektettek'

,Áz észtektől legutóbb csak
néhóny tussal kaptunk ki' de
akkor nem uíutak jól a lányok,
négy-öt tussal jobbak uagtunk
náluk - mondja a vezetőedző,
aki a kínaiak erényeit és gyengé-
it is felvázolta: - Miuel rengete7
emberből uálogatnak, könnyeb-
ben taldlnak négt őstehetséget.
A maí tempóuíutÍst pedig jól és

türelmesen alkalmazzók. Az ak-
cióik uiszont behatároltak, nem
naqyon kreatíuak, mi éppen
ezert tudtuk már meguerni óket.
Mi uagyunk idén az egyetlen
csapat, amelynek ez sikerült az
egtenes ágon."

szÁszEMESE
(5 a viLágrangListán)

i
FSfu err{ffi#Bpfdd'S{r@

''6' 
ft mfulffii tilia.á tmÉg t $4

ii ardnÉfl Üür,* mhffi F*lil egÉÍ
hoíE lrtifu Hprázatos vtnása a csa@t
bÉÍeínlEzs€dEtE

BUDAI DORINA
(re )

ANTALEDIT{A
(125 )

AlE|sból hívta fegvetE: lbrefu i Mn
a srszon eleién' Rév6z pedlg hamat
lwmutatta, lníért Áz önlÉzalma a
tiiübielmPk gőt aftat' neki is köször
hetó' lrow a sapat nÚ mm csak Szász
Emesél*ílátl.

-sÉ:is ,

Á llnffi'lÍFáa drnilt öt &&E:L{M'
fim pfir*frttás uövé, A!f,ágEplbkü"
osztálygvenerryrúfievdt,aHrűteheis
rmzé|yusen uímtt miil, aztán mintha m-
lani vdslnlstBlipö]te tohaá talgnt*
Inátldhafi riffiíüftnn rgüe!ó

Az ő endnénysotát is nel* értdma-
ni: unlta a iuniornezönyt Eulópában,
züq&l Ltetyeddöntűr rclt r fdrűt-
tgk vtágbain*5&ifu, k6őH méBis
alig hallato_tt mgÉnúL Hulrorddt óves'

b&mit eléÍhetne meg. Raíta milllc


