Imre Gézanem teszi le a fegyvert
A vildgbajnoki címvéd,őférf-pdrbajtőrcsapatunk a riói olimpitÍra is ijsszetillhat
v

hogy a jtlv évi világversenyeken
kérdésesséválik a részvételem. De
,gy érzem, amostani aktívpihen
sztikséges számomra ahhoz, hogy
az el ttem áll olimpiai ciklus leg_
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f, érfi -párbajt rcsapa tunk B czL' k Gdbor, Imre Géza, Rédli
o

fontosabb id szakában legyek-a
legjobb formában'' - mondja a
Honvéd versenyz je, aki maga is
vív mester' nem mellékesen pedig az MVSZ eln<ikségi tagja.

Andrds, Szényi Péter Ósszetételbenaz esztend egyik legnagyobb

magyar sportsikerét érte eI azzal,

hogy augusztusban aranyérmes

lett a budapesti vív -világbajnokságon; s most elhárult egy jelen-

Udvarhelyi Gábor mindeneset-

re máris |eszogezte, hogy a

t

s akadály azeIl, hogy a négyes
fogat 2016-ban a Rio de Janeir -i
olimpiát is megnyerje' Tudniillik
az egytittes korelntike, a 38 éves
Inire Géza hosszas toprengés után
arra jutott, hogy pályafutását kitolja a kovetkez tkarikás játékokig. ,,Nagyon nehéznapokat éltem át az elm It szezonban. Sokszor éreztem azt, amit korábban
nem: fájtak a versenyek, fizikailag

és lelkileg egyaránt. Talán huszon t év után ez érthet is.

Ugyanakkor a budapesti világbajnokság felejthetetlen hangulata, a

nagyszer k ztisségtink és az

aranyérem mindezt, ha nem is feledtette, de elnyomta. Csodálatos,

visszaadhatatlan élménytny jtott, és megadta azt a hitet, hogy

van esélyem a firikkal olimpiai

jv

-

ben is minden támogatást megkap
t le, és orulazelhatározásának'

lmre Géza Ri ban

is

nnepelne

aranyérmet nyerni!'' _ indokolta
Imre a dcintését a magYaÍ szovetség honlapján.
Egníttal azt is elmondta, hogy
idén már csak a decemberi országos bajnokságon lép pástra - tehát a hét végi dupla válogat t is
kihagyja Tatán -, a jov évi ver-

senyprogramját illet

en

pedig

még nincs határozott elképzelése.
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A ri i

terveit illet en azonban
egyeztetett edz jével, DancshdzyN a gy T am d s s al, tov ább á U dv arh e Iyi Gdbor válogatott keretedz vel
és Csampa Zsotrttal, a Magyar Vív sz<ivetség (MVSZ) elntikével is.
,,Ebben a korban már t bb pihenésre, hosszabb regenerál dásra
van sztikség testben és fejben egyaránt. Tudom, ez azzal járhat,

Imre Géza csapatban háromszoros világ- és titszorcis Eur pabajnok, van egyéni Eb-aranya is,
az olimpiákr l pedig két érmet
riz. A 2004-es athéni játékokon
csapateziist<it, 1996-ban Atlantában pedig egyéni bronzot szerzett.
A tengerentrílon az els olimpiáján
az el dont ben az a kttbai Ivan
Trevejo gy zte le, aki most a budapesti vb-n a francia csapattal lett
bronzérmes - még 2002-ben lelépett a szigetorsziígb l -, és három
éwel id sebb nála. S hogy a házunk táján maradjunk, a háromszoros vb-I. Kulcsdr Krisztidn tavaly 4I évesen nyerte azels egyéni magyarbajnoki címét.Így aztán
még Imre Géza e| tt is ott

a

jov

.

