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l de-odd- Íepked nek ma|d
vÉorcurnzzÁK A vltÁaor a megváttozott rendszerben, alig
lehet regenerát dni, rgy a Versenyz. kétetét is át kett szervezni

mondja lehetséges ellenfeleir l
2013 legeredményesebb ma_
gyar vrvola, bzasz bmese.

A Vasas versenyz je 'a hazu
bajnokságon nem címvéd , az
idei Eur pa-bajnokságr l vi-
szont egyéni és qsapatérmet is
tnzahozott, majd a btrdapesti
világbajnokságon bronz rmet
nyert egyéniben. Taval1raz olim-
pia, idén a h+zu világverseny

jelentett hatalmas hajt er t, két
ilyen fontos év utiín azonban
'nem lehet konnyÍi er t meríteni
, akove&ez idéry're.

'Áz olimpia ut n senki sem
tartott hosszti sz netet, akkora
motiuticí t jelentett a buda-
pesti uildgbajnokstig - folytat-
ja Szász Emese. _ A 2014-es
szezon uiszont nem olimpiai
kualifiktici s idtÍszak, még le-
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Bár a viilogat kon már sokan
keziikbe vették a fegyvert, a ma_
gyar vívás igazi szezonkezdete
a péntekt l vasrírnapig tart
magyar bajnokság. Hagyomá-
nyosan egyfajta tinnepe is ez a
sportágnak, profik s amat r k,
mai és régi klasszisok kiizdenek
egy mez nyben, vagyis aki te-
heti, ott lesz a Gerevich A]adrár
Nemzeti Sportcsarnok pástján.
A párbajt r k zismerten nép-
szerÚi, a csapatversenyeken
alÍghanem Mincza-Néba]d Il-
dik t és Vrárkonyi Marinát is
láthatjuk.

,,Ö s szekapj ák magukat, ilyen -
kor elfugja rjket is a uersenyláz,
nem lehetféluállr l uenni senkit.
Am g is mamutrnezrjny lesz,
és inindenki nag/on késztil" _

het pr bdlgatni, alakítgatni a
csapatot, hogy aleg t képesebb
Iegyen. Lazs lni uiszont nem le-
het, merÍ másfél éu m lua már
RiÓért harcolunk, itt lesz egik
percr lam sÍkra.''

Bonyolítja a teend ket, hogy
a nemzetkozi sz vetség jelen-
t sen átrendezte a veIsenynap_
tfut, a 2015- s világkupaidén1t
mrír jriv szeptemberben el-
kezdik, hogy az augusztusi vb
után ne essen ki a teljes szre a
sportág a tiársadalom és a médiá
érdek] déséb l. Ez a rendszer
folyamatos kihívás eIé áil'itja a
legjobbakat, és nagyon kimerít
lehet.

,,Nem is tudom, hognn tu-
dunk regenerdl dni, mindenki-
nek át kell szerueznie az életét _
véti a piírbajt rijz . _ Pihenni is

fontos, de késztilni is, nehéz lesz

a kett t iisszehangolni. Az Eur -

pa-bajnoks g ut n eg/általán
nem lesz sztinet, a uilágbajnok-
stig után pedig még kérdéses,
mennyi szabadid: t kapunk..
Ráadlisul megint uégigutazzuk
a uilágot a uilágkupa-uiadalok
miatt, Rio mellett Buenos Ai-

resbe is megyiink, de ttjbbhetes
ki)l nbséggel, így nem lehet ijsz-
szekapcsolni a két utat. s t Dél-
Afrikában is tartanak uersenyt,
uagis ide-oda fogunk repkedni.
Ezeket a t uoli utakat uagy ué-
gigszenuedj k, vagy uégigalusz-
szuk a repiil n."
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