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Plázában is bekell
lőni azicceÍeket
AdayAttalan

Víuri mindenhol lehet, a sport.
vívás is gyak an kilép a úvóte-
remből.

Az utóbbi évek egyik legem-
lékezetesebb világbajnokságát a
piírizsi Grand Palais-ban' a több
mint szátzéves, világkiiállításra
késztilt üvegpalotában tartották
míg a katari prírbajtőr Grand
Prix-t gigantikus' többfunkciós
sportcsamokban, illewe bevá_
sárlókozpontban rendezik.

Vasárnap a magyar vívás is
újít, hiszen a névadó WestEnd.
ben, azon belüI a Millennium
udvaron lesz a női párbajtőr
Grand Prix négyes döntője. A
különleges helyszínviílasztásra
itthon ís volt már bőven példa,
de még Kulcsar Győző sem tud-
ja, a plaza hangulata hogyan
hathat a versenyzőkre.

,,Korábban k úg taftotttik
meg a hazai pórbajtőruersenye-
ket, hogt az előmérkőzések a
sportcsarnokban uoltak, a dön-
ttjk a Hiltonban uagy a Vigadó-
ban, szép és elegóns helyszínen
_ mondja négyszeres olimpiai
bajnokunk. - Külft)ldön is ten-
dencia, hogt patinas klubhelyi-
ségben uagt palofuiban uíunak,
Milanóban és Londonban is uolt
ni példa. Egt pldza szokatlan
kömyezet nekem, de ez nem je-
lent semmit. Ahatósa jó és rossz is
lehet, attól is fi)gg, hogy a uíuasra
lesznek-e kíutincsiak az emberek,
uagt jönnek-mennek a meccsek
alatt, és az lesz ott, aki éppen arra

jár. AÍeltételek persz.e egformók
mindenkinek."

Az évadnyitó világkupa Dohá-
ban kiválóan sikeriilt a kiiLldött-
ségnek, egyéniben a bronzérmet
nyeró Révész Julianna mellett
minden magyÍlÍ bejutott a nyol-
caddöntőbe, másnap pedig együtt
nyertek csapatban bronzot.

,,Öt éue úgt uéltem, Antal Edi-
ntinak és Budai Dortndnak előbb
stabil helyet kell kivíunia afőtáb-
kin, aatón fokozatosan előrelép-
nie, hogt előbb a harminckettő,
aztán a tizenhat között legtenek
biztosan. Ez eddig nem ualósult
meg, idén Dohdban uiszont job-
ban szerepeltek, a tizpnhat között
is nyerhettek uolna, ha nem ille-
trjdnek meg. Ha most a hatuan-
nég köze j utnak, az már eIfu gad-
ható, a többibónusz"- mondja a
vasasos trió, Szász Emese, Antal
Edina és Budai Dorina edzője 23
és a 22 éves taníwányáról' akik
köztiLl 2010-ben Antal negyed_
döntős volt Piírizsban a világbaj-
nokságon, ugyanebben az évben
Budai stabi]an a legjobb 32kozé
kertilt a világkupa-viadalokon'

Az egyéni vb-ezüst- és bronz-
érmes Szász 3l évesen a sportág
rállÓcsillaga - de miben tud még
fej1ődni?

,,Soksatr megnyert meccsek
mennek el, egt apró megingasa
megbosszulja magát _ véli Ku]-
csétt Győző. - Technikailag és

fizikailag rendben uan, de érde-
mes tudatosabbá, harcosabbá,
könyörtelenebbé udlnia. A zicce-
reket be kell lóní."
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