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Drasztikusan átalakította a 20 1,l-
20 1 5- ös szezontól a Versen)map-
tátt a nemzetkozi szövetség, és
ebből elég nehéz volt jól kijönni-
iik az európai országoknak.

Miközben a tengerentúli ver-
senyek szárnát felemelték az
Európában rendezett viada]ok
szfunát csökkentették így fegy-
vernemenként csupán egy-egy
Grand Prix-nek ad majd otthont
a mi földrészünk. A GP-verse-
nyek az egyéni ülágranglista
alapjan fontosabbak, mint a
világkupák, hiszen nagyobb
szorzővaJ' szilmítanak bele a vi-
lágranglistába, ezért elismerést
jelent a magyaÍ vívásnak, hogy
párbajtőrben Magyarország lesz
arendező.

Ennek következményeként a
jövőben' 2oI4 őszétő| már nem-
csak női párbajtőrözőink, hanem
végre a férfi ak is ktizdhetnek ran-
gos nemzetközi versenyen hazai

rÉnrl pÁngnlrőnözőInKET a jövőben ismét
táthatjuk itthon rangos nemzetközi Versenyen

páston, mint egykor a patinás
Tokaj Expressz-világkupián. A
honi úvás a dupla Grand Prix-t
belesziimítva így továbbra is há-
rom fegyvememben ad otthont
nívós esemén1.rrek hiszen férfi
kardban világkupát rendezhe_
tünk, amelyen az egyéru mellett
csapatversenyt is tartanak. Kard-
csapatunkat ráadásul 2010 óta
nem láthattuk itthon ktizdeni.

Minderről még a nemze&özi
szervezet centenáriumi, párizsi
kongresszusa döntött, később
sajtótájékoztatón jelentette be
Csampa Zsolt, a hazai szövetség
elnöke. A Grand Prix-k rendezé_
séhez sztiLkséges 20 ezer dolliárt
viszont elő is kell teremteni, ezt
miár Szetey András, a szövetség
kommunikációs igazgatója tette
hozzá.

A versen1maptár ilyen jelle-
gú átalakítása ugyanakkor azt is
jelenti, hogy a riói olimpiai kvó-
tához itthon nem gyűjthetlrek
kvalifikációs pontokat a magyar

csapatok, hiszen a férfi kardvívók
csapatversenye lekeriilt a 2016-
os programról. (London előtt női
tőrvívóink többek között Buda-
pesten léphettek pástra a kvótá-
ért, de nem éltek a lehetőséggel.)

20 14-ben a világ legjobb vete-
ránjait is láthatjuk haziinkban,
októberben Győrben rendezik
a veteriín-világbajnokságot.
Aliser Uszmanov üzbég-orosz
elnöknek köszönhetően a
legfontosabb eseményeket a
következő esztendőkben is
oroszországban tartják Szófia
visszalépése miatt Kazanyban
Iesz a 20l4-es világbajnokság'
míg a 2015-ös olimpiai kvalifi-
kációs vb helyszíne a korábban
kijelölt Moszkva.

A két vb között pedig rend-
kíviil sűrú lett a versen1maptiír,
hiszen a 201.4-20L5-i3s szezon-
ban miár nem januárban' hanem
szeptemberben kezdődnek a ü-
lágkupák' igaz' a kazanyi vb-t is
előre hoztiík július közepére.


