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is táthat a bevásárt kÖzpont
kozonsége, a Sportág fejlesztéséérttisztességesebb f izetést kapn ak az edzok

kozonsége, a Sportág fejlesztéséérttisztességesebb fizetést kapn akazedzok
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r Sajátos látvány egy bevásárl kiizpontbanavív világkupa

Beiiitt az iitlet?
A n i ttirverseny négyes d nt je
alatt, egy szombati napon tribb
mint hawanezren fordultak meg
a pást kcimyékén aWestEndben,
a n i prárbajt r Grand Prixnégyes

diint je alatt pedigvasrámap délután ttjbb mint negyvenezren.
Jt'V hét Végéna férfi kard Grand

Prix-t is tij helyszínre vissztik, a
MoM- sportktizpontban víl'rrak a
nyolcadd nt ig' afol1tatáspedig
megint a WestEndben lesz. Ha a
tcírnek és apiárbajt rnekezt megadtuk, a kardnak is jár. A férfikardra nagyon sokan kíviíncsiak,
ígyeksztink is megoldani, hogy
mindenki lássa az esemén1t, ki-

vetít kre is szijkség lehet.

lKinekaz iitletevoltaz j típu-

s

helyszÍn?
Krizris gondolkodás eredménye.
Idén szénévesa magyaI sz vet_
ség, ezért ttibb meglepetésszerii
rendezvénnyel késziiliink, ám a
széles t megek megszÓlítása is
céI. A Gerevich-sportcsarnokban belterjesek maradnánk, így
kiléptink az árnyékb l, mindenkinek kézzelfoghat vá viá]ik a
vívás. A kormány tiámogatásával
népszeriisÍteni akarjuk a sport_
ágat, visszavinni a kriztudatba,

hogy ne csak a tévébl tudjaaak
rÓla.

r Ha már

a tévé:van

tudjuk támogatni eszkcizcikkel,
sportszerekkel. Az észak-ba]atoni térségben már vodai vívás is

rá esély,
hogy a budapesti vb után a kiil_
ftildi világversenyek is megint

bekertiLlnek

láthat rkkáváljanak?

I A jtíniusig megítéltegymilli-

Folyamatosan egyeztetlink a Magyar Televízi val, valamilyen k<iz_
vetítésbiztosan lesz. A nemzetk zi
szcivetség a rcndez országokkal
mindig tiírgyal arr l, hogy a jelet
ingyen biztosítsá( így csak a mii-

iírd forintos állami támogatást
mire fordítirík még?
CélkéntttíZttik ki az edz, k, ver-

sorid t kell

gadnthozzá.
az utántlástÍsfejlesszék.
me

rÁilami elvárás, hogy

p
Az iskolai vívás meger

sítése,

az egyik céI. A
mindennapos testnevelésnek
megteremtése
ktisz<inhet

en a

szakosztiályok

bemehetnek az iskoliíkba, mi ezt

t,

CSAMPAZSOLT
a magyar szÖvetség elnoke

TÖbben a napi megéthetésÜkértkÜzdÖttek, vo[t, akiválaszÚt
eté kerÜtt,hogy

edz táborba megye vagy dotgozni.

létezk, a szriLl
a

k

gyerekek ezért
vérkeringésbe.

senyz k bér iellegti támogatiísát.

helyett hatvan hely're jut pénz,

H dmez vásiárhelyt l Gy rujbarátig. A létesítményekfejlesztés&e négyszéami]lit fordÍtunk,
ilyen a Nemzeti Sportcsarnok rekonstrukci ja. Megkaphatjuk az
a]so részt is, h sz helyett negyven
pástunklesz, Tatiín pedig huszonegyedik szénadt lesz a vív terem,
tizennyolc pásttal, rij padlÓzattal.

hogy a lehetséges két egyéni in-

dul ,kijusson.

lÉsaférfi t riiz k?

Ván koncepci nk a fejlesztésre,
hiszen kadét- és junioreredmények vannak, meg kell Íalálrlt az
áthidal megoldást.
I Most rnár elárulhatia, a pestÍ
vébéalatt mit tartalmazott a

lezártbotítékju

Besziíllunk a miskolci multifunkEgy aranyat és a kerekes székettjbben a napi megélhetésiikért cioniá]is csamokba és a h dmesekkel egytitt még hiírom érmet
kiizd ttek volt, aki vrálaszrit elé zvásiárhelyi sportcentrumba,
viártam. Eggyel t bb lett bel le.
keítilt, hogy edz táborba megy-e
amelyet tiszti k]ubb 1alakítottak
vagy dolgozni. Pr bráljuk elérni' át. Ktjztis projektet tervezíink az
hogy ne kelljen mérlegelrriiik' A tjttusaszcivetséggel ttibbek k z tt
kiemelt edzríi proglam és a sport_
a Honvédban, így megszrinnek a
piírhuzamosságok, hiszen nekik
ágfejlesztési .támogatás mintegy
titven edz bérezésétmegold_ is' nekijnk is sziikségtirrk varr víja' ilyen még nem volt. K zben v teremre, tisszeadhatjuk a pén_
kádétok esyéni Versenye
neg).ven versenyz kap valamiziinket.
r,.$lemm {]:náIÚtt.i a
,|ÍÉÉ,l
lyen szintii juttatást. A nemzetk l Rí r l nem beszéltiink még.
komsztályos Euieruzsátemi
zi versenyeztetés nagyon kdltsé- Hány csapatunk lesz az olimpipáib,gjr*o á'gffi;,, A l.kaldv
,1
ges, de most miír nem két-hiírom án alondoni nullaután?
,láltsttui lrutta,$ Íelffi $án, a
vív nk utazhat egy-egy vitágkuLezárt borítékban van az e]nriki
tapolcai párbait
, Sikt si 6erpára, hanem hat_nyolc, ami nagy
cél az olimpiai szerepléssel kap'
ezÜstérmet nyért' rorábbi
Eely
el relépés.EzenkívtiLl felszerelés- csolatban. Az irányelv' hogy mavilagktasvisunk, Szalay Gy nsel, eszktiztikkel akarjuk segíteni ximiílis létsziímmaljussunk ki. A
gyi tanítványa ezen a vinten
a kerekes székeseket is, az egyes
n i párbajt rtizrik tizenrit helyet
tekintétyes, nyotcvanhat tagÚ
javítottak a világranglistfu, ujra
szakosztiályokat ellátva.
mez
nyben tett második. A kedr Az épek szakosztályainak
megérezték az aÍaÍ|yízét,aféÍrl
ny-g rlottilafi n e nr. volt
vffi
,d,{.
mennyi jut?
párbait rtjz k sérÍilésekellenére
magyar dobog s, n i párbáitrírA míihelyek, klubok tiímogatása a i|ág élmezi5nyéb en maradtak,
Íérfikardban á tizenhat
tisszesen sziáZ tvenmilli forinn i kardvív ink fiatalok, de két. ben ás
kdzé jutásért, iltetve a nyotcad.
tos tétel. Így nemcsak a kiemelt
ezer-tizenhatig éppen beérhetdont ban rekedtek meg á tegegyesiiletek fejl dne( hanem nek. Férfikardban és n i t rben
iobb magyarok.
példáuI a vidékiek is, tizenkett
a szovetség mindent megtesz,
Krizi sm erten alulfizetettek voltak,
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