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Lelkesebben, mint ualaha
AÍd.yAttlhD
Sok csodát látott mrír a piírbajtőr
világa. A kubai Ivan Trevejo, az
atlantai olimpia ezüstérmese egy
éve, 41 évesen francia színekben
tért vissza a pástra' jelenleg l0. a
világranglistán; Krrlcsiár IGisztián
első üsszavonulása utiin egyé-

ni világbajnok, a másodjk utiín
egyéni magyar bajnok lett, ekkor

szintén 41 volt. És akkor Nagy

Tímeáról vagy Mincza-Nép"ald:,
Ildikóról még nem is beszélttirik.

Mindezek utiín természetes,

hogy az 1999-es és 2002-es csapaMlágbajnok Tóth I]ajnalka
37 évesen, hiírom év sztiLrret után
újra vív, a héten kezdődő világkupaszezonban is aktív. Pedig
2010-ben úgy tűnt' a drasztikus
fiatalítás az ő palyaÍutásiínak is
véget vet- miír ha Nagy Tímeáénak egyáltalrán vé8et vetett. . '

,,Néhdny éuig nem uettem a

kezembe fegtuert, szinte teljesen
kiestem a uíuas uérkeríngéséból_
mondta a békéscsabai nevelésű
Tóth Hajnalka . _ Nem sajnóltam,
hiszen több mint két éutized utón
más ingerre uolt szükségem, elrixe
is dolgoztam, a"Íta is dolgoznm.
Versenyzőként az utolsó hdrom-

négt éuemben a paston kíuül

többet kellett harcolnom, mint az
ellenfelekkel, úgt éreztem, abba

kell hagnom a uíuast. Amikor
Inndon utan KoutÍts Iuán lett a
vdlogatox uez'etőedzóje, szinte
az első naptól Ínondo4atta ne-

kem, hogt sznmítana rám, ezzel
elültette a bogarat a fülemben.
Egt éuig dlltam a sarat, de luón
a sznkmai felkészültségéuel meg
rudott gtőzni, emberként és uíuóként egnruint jól ismer.''

Tavaly februiárban kezdett

űjta edzésre járni

-

miközben
az egyik kereskedelmi teleuzió

műsorgyrártó cégénéI,az értékesítésicsapatrrá dolgozik -, hetente egyszer-kétszer, óvatosan.
De lelkesebben, mint valaha,

kipihenten, elviírások nélktjü'

könnyunek. érezve magát, arr'i
nagyon segített az örömteli sportolásban. Mindezt az eredmé-

A 17 évesen vlsszatélő Tóth Hainalka
nem

tail

az ilialr

hang|ától

nyek pozitívan jelezték ússza,
önmagát is alaposan meglepve
első versenyél, az utolsó hazai
vb-viálogatót megnyerte, már

az augusztusi budapesti úlág-

bajnokságon is páston lehetett
voLna. Egy hazai vb mindenkinek nagy motiváció, de ő tartotta magát saját tempójához _ a
felkészüésben viszont segített a
siker. A decemberi magyar bajnokság egyéni ezüstérmeseként
mrír harmadik ahazu ranglistrín
Szász Emese és RévészJrrlianna
mögött, megelőzve a 14 élryel fiatalabb Anta] Edinát és a 16 éwel
i{abb Budai Dorinát, akik eddig
a ranglistaról is könnyen beke'
riiltek a vií]ogatott négyesbe.
,,Nem rontok ajtóstul a háaba
- folytatta Tith. - Az eleje mindenkinek nehezebb lesz, de ha
kitjtik, hogt hozzi rudok tenni

az eredményekhez, könnyebben

elfugadnak majd a fiatalabbak,
nem mintha bdrmi gond lenne
eddig. Nem fülig mosoly mindenki, miután három éu utdn
feltúntem, de a fiatalok egészséfejlódéséhez is szükséges, hogl
ruegki)zdj enek a cs ap attagsógért,
alrcgt mi ls sok-sok éuen át küz-

ges

döttünk érte annak idején. Ha

ualakí szorgalmas, komolyan
ueszi a uíutist, jó esélye lesz. El-

sősorban a csapatért uíuok, ha a

pontszimokban hozzíjárulok

az olimpiai kualifil<ticióhoz, mór
megérte,

fiiggetleniil attól, hogt

ox leszek-e Rióban."
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{owottba:á hé_ líri nágyon:kedvea a számára, 20 05
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