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Dehogy Utáuák!

ősanrE GRATuúclóKAT KAPoTT

a vlvókto|, azob-győzelem

után az ol'impiai bronzérmes öttusázÓ
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A párbaitőr

csapatbalnoki
cím kis tÚlzással

szokványos babér
öttusakörökben, az egyéni
vívósiker már

ritkább.
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Ezek után le mer még men-

niaűvókközé úzr;ni:!

Ió kérdés'de természetesen le *válaszolta nevetve

Marosi Ádám, aki szombaton,,idegenként'' szerzett piírbajtőraranyat
a vívó ob-n. - Az edzés-

programunkat mindig
úgy próbáljuk összerakni,
hogy minél többet ta]álkozhassunk a vívókka]'
jól ismerem őket, úgy-

hogy ezután sem lesz
semmi baj. Szinte mindarrnyian granrláltak, és úgy
éreztem, őszintén, mert
nem lehet mondani, hogy
nagyon könnyí ágon jutottam volna el a győzelemig.
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Fábián László (l989)'

lágbainokokat megverve
lett aranyérmes. Ennek
fényébennem játszik el a
gondolattal, hogynem-
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zetközÍversenyekenis
elinduljon?
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megnyelte az országos bajnpk-

vrvoKarnerle

megsÜ-
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ságot, akkor egybőI be kell ten-

ni a nemzeti váogatottba' ami

Szöulban
nemcsak
ÖttUsaaranyat
nyert csapatban,
hanem tagia volt
a hatodik hetyen
végző párbajtőr-

egyfelőI jólesik, de úgy gondolom, ettől a szinttól még mindig

messze vagyok. Nagyon sokat
kell még bizonyítanom ahhoz,

hogy

a mindenkori szakeze-

tőben felvetődjön a nevem egy
világkupára induló csapat kapcsán. Ehhez sok-sok versenyen
nagyon kiegyensúlyozott telje-

válogatottnak is!
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győÍes azt nondia' amit pénteken és szomba'
ton láttak az embetel' az u igazi én|e - őszintén víYott'
kis tÚlrással meghalt,a pfuton FoTÓ: GRNÁK LÁSZLÓ
A boldog

VERT MEG

a dobogó tetejére

sítményt kellene nyújtanom, az
én szemem előtt viszont teljes
mértékbenaz rittusa lebeg. Nem
vagyok vivó, az öttusában szeretnék maradandót alkotni, még
több kiemelkedő eredményt elérni, ehhez igazítom a felkészülésemet is.

aÁz úszók körében is egyre
népszerííbba versenyezve
edzés' és láthatóan az öttusázólmak is sokat segít' ha az
adott sportág legjobbjaival
mérhetik össze tudásukat.
Azt szokták mondani, hogy a

legjobb edzés a verseny, amivel
maximiálisan egyetértek, hiszen
sokszor olyan szituációkba kerüliink, amelyeket tréningen nem
tudnánk szimulálrri. Másrészt
egy országos bajnokságnak óriási a ptesztszse, és mi sem ál1hatunk úgy oda' hogy tét nélkti{i
edzésnek fogjuk fel.

lAz iittusa többi számának
bajnokságán meddig iutna?

Minél több vívó- és lovasversenyen igyeksztiLnk elindulni,

hogy tovább

fejlődhesstink.

AZt Viszont látni keil' hogy egy
technikai sportágban valamivel
könnyebb az ember dolga, mar
csak a fizikai felkésziiltségtinkből
adódÓan

is. Kozma Dominikkel

például, nem l tudnék i versenyre
kelrri, hiszen ő naponta tizenöt kilométeÍt úszik, és'mellette
nem foglalkozik mással. A világ
arrrryira elment ebbe az iriányba'
hogy egy úszóval vagy atlétával
szembén esélyem sem lenne. A

űvó ob-t viszont fizikailag

na-

gyonjólbírtam.
r Példaként álh at ez a győze lem a többi öttusázóelőtt?
Pénteken és szombaton is nagyon őszintén ví\,tam. Amit akkor láttak az emberek, az vagyok
én, az az én igazi mentalitásom,

mondhatom, hogy kiűvtam
magamból a lelkem, egy kicsit
tényleg meghaltam a páston.
Remélem, hogy ezzel a többi

nehéz ágon elvergődő, nemzetkÖzi

öttusáZónak

vívókarrierrol nem álmodÓ Marosi

mutatni.

is jó példát tudtam

