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Julianna, aki rutinos Versenyzőként nyerte élete első vk-érmét egyéniben
ArdayAttila u p árb ajtőr o zőként tudptt előre -

lépni.
Egyik titka a nyitottság az

újra. A másik az önbizalom.
,Jtt, Anglidban tóredzrjuel

készüItjk, de a tőr az alapja a
uíuasnak, és uelem korábban is

.foglalkozott ilyen szakember.
Tanít új dolgokat, másfele tá-
madasokat" - mondja a férjével
Londonban élő versenyző, aki
maga is oktatja a vívást. Amíkor
hazatér, Kovács Iviánnal készÍil
a BVSC tagjaként, ígyvolt ez de-
cemberben és januar elején is,
vagyis többféle úvómesterhez
kell alkalmazkodnia: ,,De ez nem
probléma, elég sok edzőm uolt,
koróbban két-fuirom éuente
uáltanom kellett. Att'ti jó is, hi-
szen mindenkitől mást tanul az
ember, és nem ugnnazt csinálja
húsz éuen ót.'

Révész miár tavaly is ért el
biztató eredményekét, de a bu-
dapesti ülágbajnokságon nyert
helyzetből kikapott a 16 közé
jutásért. Úgy érzi, most kezd el

Révész Julianna (iobbnl ldén vb.émet akar nyemi

meglátszani a vb-felkészüIés
során elvégzett ren8eteg mun-
ka eredménye, amiért a keret-
edzőknek' Kovács lvánnak és
Mincza-Nébald Ildikónak is so-
kat köszönhet.

A Katarban nye1t bronzérem
(amelynek másnapján a csapat-
tal is bronzot nyert) még tovább
erősítette a hitét mindabban,
amit csiniíl, biír korábban is
öröm volt hallgatni egészséges
hozzáállását.

Mindenkitől mást tanultak
KöI{ilYE]{ ALKALMAZKODIK az edzőkhöz a Lo n d o n ba n é tő Révész

Révész Julianna pénteken ün-
nepelte a 31. születésnapját'
ami sportszakmai szempont-
bőI azért érdekes' mert né-
hány napja, Dohában nyerte
élete első érmét egyéni ü1ág-
kupaversenyen. Vagyis rutinos
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,"4hosszú tóuú cél a riói olim-
piai kualifikáció, és a csapatuer-
s enyen u an a han gs úly - rr.o4d1a.
_ Iden egyéniben a tizenhat kijzé
akarok kerülni a u ilagr an glis tán
és érmet nyerni a uébén."

Amikor megkérdeztiik, ewé-
ní éremre gondolt-e, rávágta:

,,Teftnészetesen arra is, mert a
csapattal is dobogós akarok len-
ni.,Úgy nem lehet kimenni egt
uiltigbajnolcsógra, hogt a hat-
uann é gtbe s zer etnék bej utni. "


