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FELFELÉ nnuD A vlungnlngusrÁil, és Újabb negyeddöntője
után a csapatban is kulcsszerepet kapott Szatmári András
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á magyar kardcsapat

tegÍiatatabb tagja

,,SomlaiÉÉtabácsii
mártavaty is kipróbált a csapatban,
de akkor még

kevesebb feladatot
bÍzott rám. Moszk-

vábanvivont

_SzitágyiÁron

távotlétében

- én lehettem a
FoTÓ:

AÍdryAttlb''
Wágbajnokságon jutott már a nyolc
közé a juniorok köz{iLl nemrég kinövő
Szatrnári András, világkupan viszont
_ ahol még több orosz, olasz, dél_ko-

reai indul

-

legutóbb' Moszkvában

sikeriiLlt először. De nem is annyira a

végeredmény,mintsem a legyőzöt-

tek névsora mutatja
értékét.Mindjfut

teljesítrnénye

a főtábla

elején
pechesnek tarthatta volrra magát az
ellenfelek a}apján, de megesiniálta a
maga szerencséjét.
,,Miuel a selejtezticnportban minden mérkőzésemet megnyertem,
könnyebb ellenfelet uórtam másnap
reggelre, erre

lattam, hogt Von Vu

Iungköuetkezik'

aki olimpini és uikig-

bajnok _ mondta aVasas

2 1

éves ver_

senyzője. _ A magnrországi Grand
Prix utdn ötszijr is uelünk edzettek a
dél-koreaiak; és asszót sem fiyertem
ellene. Moszkuóban uíszont lefekués

előtt uégiggondaltam, hognn érdemes ellene uíuni, ui.deólcat is megnéztem róla. Amit elgondoltam, meg

tudtam ualósínni, nem uolt

görcs

bennem. Ezek ufuin a többi ellenfelemmel is úgt uíutam, ahog rudok,
a negteddöntőben Resetnyikov ellen

is öt nulkira uezettem mdr, de fizikailag es mentdlísan is effiradtam. Nem
uagtok hozzászokva, hog a felncittek
között uégiguersenyez'zek egt napot."
Dél-koreait legyőzrll' a mai kardülágban ktiLlön büszkeség, nem vélet-

len, hogy csapatban ők az olimpiai
bajnoki cím védői' Mint Szatmiíri
AndÍás mondta, köztiliik a legfiatalabb' a leggyengébb ellen is nehéz,
kimerítő lábmunkiára van sziikség.
Moszkvában öten jutottak a tizenhatba' köztiik két húszeves, vagyis
megvan az utánpótlásuk is.
De a miénk is. Szatrrrári András
sajátos
az egykori Gere''öwözet'''
vich György-tanítvány jelenleg négy
vívószakember keze a]att dolgozik a
klubjában Szabó Bence és Riba Ferenc az edzője, a váogatottná Som_
lai Béla és Navarrete Jizsef'vezetésével késztiü.

,,Nekem nem baj, hogt tóbb edző
foglalkozik uelem, nagtjtiból mindegikük ug/ancat tanítja, csak mashol uan a hangsúly - folytatta a versenyző. - Riba lcsi bócsiual főleg a
technilctit uesszük elő, Bencénél mozgásos iskolakat uégzek, a uálogatottruil pedig a konuencionólis uíuasra
szánunk idót' és sokat asszózunk."

A

befeiező ember, és
nagyon örÜltem
nek| hiszen ez nagy
me8tiszteltetés.
hiszem, nem is
ment rosszul."

l\,4Tl

budapesti ülágbajnokságon

és a moszkvai világkupán elért ne-

gyeddöntőnek köszönhetően jelenleg a tizennyolcadik a világranglistán, Szilágyi Aron (2.) és Gémesi
Csanád (13.) mögött ő a harmadik
legjobb magyar, ezért a válogatott kardcsapatba is egyre jobban
beépítik.oroszországban a gárda
legfiatalabb tagjaként megkapta
a legfontosabtr szerepet, a befeje-

M

ző emberét; a Decsi Tamás, Gaiíl

Csaba. €érrresi Csanád' -Szatpáxi
András összetételű kvartett pedig'":'
tisztességesen helytállt' a fehéroroszok és az amerikaiak legyőzésével
ötödik lett.
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