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Hamar BaLázs és a
junior'világbajnok

férfi párbajt rcsapat

edz je

,,Nagyon sok gye-

rek az Olimpici-
sorozatb l kerÜl
ki' kadétként és
juniorként pedig
már a fetn ttekkel
készÜlhetnek.
Az osszetartás
nagyon fontos,
ugyanakkor a juni-

orválogatottban
minden fiÚnak
más az edz je, de
mindenkii ke-
zekben van Halla
Péterné[, Danka
Sándornát vagy
Budai lstvánnál.
A kozponti fetké-
szÜlés metlett a
m helymunka is

lényeges, hogy az
ottani gyerekek

is feit dienek. A
vátogatottnát Ud-
varhelyi Gábonat
és Borosné Eitner
KingávaIis nagyon

i ttudtunkegyÜtt
dolgozni, a siker
kÖzos.''

a mezonynél, mlg Esztergályos Patri e! qtso versenyét rte
ArdayAttlla r'

Miírton Arrrra favoritként érke-
zett a plovdivi korosztályos vb-
re, és megmutatta' a legjobb.

,/z ellenfeleim kiszámíthat b -

bak, nagtobb a rutinont is, mert
afeln mnez nybenispr bálgat-
tam már megamat. Icgnagobb
el ny m a technilcám, annakkij-
sz nhetem, hogt megval síthat-
tam, amit akartam" - mondta a
juniorkardvív .

Gárdos Gábor taníwánya fel-
n twiálogatottként évek ta rij
szem]életii, komplex edzésmun-
kátvégez' Hetente kétszer azEb-
6. távolugr ' Ajkler Zita fizikai
felkészítésén vesz részt a BSE-
ben és a n i kerettel.

,,Nagton nagt fejl dést érzek.
Sokiig problém m uolt a felntit-
teknél, hogt nem bírtam a tem-
p t, de az intenzíu fizikai edze-
sekkel az er nlétem is uáltozott.
Sok olyan specidlis gnkorlatot
uégziink, amelyen nem az izmok
gnrapítasa a cél, hanem pélfuiul
a gtorsíttis" _ folytatta a 19 éves
versenyz, aki a n i kerettel a
pszichol gus Faludi Vikt ria és
Kláryáti R bert csapatépít tré-
ningjein is résztvesz, nagy lelke-
sedéssel.

Márton Annával szemben a
kadét párbajt r z k' ríian1iérine-
se, esitergáyo's natriti"iij'iiev a
k<iztudatban és lapunkbarr.

,,Kordbban sztam, fiitballoz-
tam, aztán hét éue egy beuásár-
l k zpontban tal lkoztam egt
régi ouis t rsammal, aki uíuní

járt. Gondoltam, milyen jÓ lesz
kardokkal csapkodni - mondta
a 16 éves tatabányai fiatalem-
ber, akinekvégiil a szrir fegyver
is tokéletesen megfelelt. - KéÍ
éuig Plásztán Attila foglalkozotÍ
uelem, biztatott, hogt folytassam
Tafuin, néha uitt el az edzésre."

Öt éve Partali Csaba vette át a
versenyz t, most mint ranglista-
második jutott h avb_re. Aszak-
ma inkább az Eb-eziistérmes
Sikl si Gergelyt l várta a nagy
eredményt, Esztergiílyos Pat-
rik határozott célja a nyolc kÓzé
keriiLlés voIt. De miért ne ment
volna tovább, amikor ez sikerijLlt?
És j ttakadétokd nt je az ame_
rikailustinYoo ellen.

,,Még sosem nyertem sem-
milyen uersenyt, de sok dtintcjt
uíutam, a mag/ar bajnoksdgr l
uan Ót ez stérmem _ mondta
Patrik, akit talpraesett if oncként
véletlenijLl sem i]lethet a l zer
megjeltilés. _Amikor ijt nulkira
uezetett az ellenfelem, arra gon-
doltam, mílyen szép ez az ez st.

Aztdn eszembe jutott, ha már itt
uagtok, miért ne pribálnék meg

fordítani. Amikor h rom nyolc-
r l egt nnra felj ttem, uérszemet
kaptam, felismertem, hogl ítt
bármi lehet. Amíkor tizenegl tíz-
nél már én uezettem, abban bíz-
tam, hogt egiittesekkel eljutok
az aranyíg de.azt n tizenhárom
tizenegy letÍ oda. Ekkor fergete-
ges szurkolast kaptam, nag/on
kiisziintim mindenkinek. Tizen-
nég tizennégtnél eld ntijtÍem a
uégét."
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