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Keduező lebonyolítás
nzönnöol xöngőL sok baj után kitéphet Boczkó Gábor és
a címvédo párbajtőr-válogatott _ Újra a dobogo tehet a cé[
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versen7zője, aki egyéniben hiírom-
szoros Európa-bajnok és vb-bronz-
érmes. - Nyolc kilót fogmm, három
ukszajött mdr, de a tiz,enöt tusra
uíuott mérkőzések nagton hosszú-
ak, sokszor hóromszor hórom percig
tartanak, az érem így elérhetetlennek
ltitszik egéniben. A lebonyolíttk mi-
att uiszont könnyebb a helyzetünk,
mint taualy, hiszen egt éue épphogt
túl uoltam a Rédli Andras elleni nyol-
caddöntőn, mdr az olimpiai bajnok
Limardóual kellett megküzdenem,
mert összetorlódtak a rnérkiizések.

Most uiszont pá'rhuzamosan tartják
a férfi- és a női Uersenyt, több pihe-
nónk lesz az asszik közijtt."

Boczkó orosz emlékei kellemesek:
2002-ben Moszkvában lett egyéni Eu-
rÓpa-bajnok' 2007-pedig Szentpéter-
váron nyerte meg első vb-érmét, egy'
bronzot a csapattal. Kicsit ugyan tart
a rendezéstől' mint mondta, az ot-
tani eseményeknek más a légkörtik,
mint a többi európai viadalnak' de a
pást és az ellenfelekis ugyanazok. Ha
valakiben benne van a munka, nincs
mitől taftania.

Férfi párbajtőrcsapatunk világbaj-
nokként érkezik Kazanyba, és meg-
izzad, ha újra érmet akar nyemi a
kedden kezdődő vb-n. Boczkó Gá-
bor súlyos vá]lsériilése és Imre Géza
részleges üsszavoni_rlása utiín kí-
sérleti csapat igyekezett helytállrri a
világkupaszezonban, de a legutóbbi
világkupán, Buenos Airesben miír
a legerősebb összeá]lításában nyert
bionzérmet a társaság. Éremért uta-
zott azEur óp a- b ajnokságra is, iím hat
év után először történt meg világver-
senyen' hogy lemaradt a dobogóról,
végÍiLl hetedik lett Strasbourgban.

,,A legszerencsétlenebb időpont-
ban uolt az Európa-bajnolcság köz-
uetlenül a hórom uíltigkupa után,
nem is tudtunk külön készülni előtte

- mondta Boczkő, az együttes front-
embere. : Meg is látszott rajrunk a
szezonvégi forma, Rédli Andras egyé-
niben szerzett aranya a kiuétel, az
nagt eredrnény."

Az Eb-vel szemben a vb előtt már
beszélhetünk formaidőzítésről, a
csapat Tatiin, illetve Budapesten ké-
sziilt, Boczkó pedig eg1'ne egészsége-
sebb. Az utóbbi nyolc hónapban az
oly szeretett kiegészítő sportágaival
(labdarugás' jégkorong' thai-box) is
le kellett rállrria, csak futni tudott és
gyógytomiízni' de ha gyógyto rnéaott,
a pengét már nem tudta megfogni...

,Áz ősszel még szerepeltem a küz-
dősportok uiltigji1tékdn, másqdik let-
tem, de azóta érdemleges asszÓt sem
rudtam uíuni egÉniben, egt teljes
szezon maradf ki _ mondta a Honvéd
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,,Úira meg akariuk
mutatni, hogy a
tegiobbak között
vagyunk,'az érem,
dőt, az arany
megszerzése a
cét' Az águnkon az
ukránok legyőzése
kötelező, az o[a-
szok elleni negyed-
döntő nehezebb
lesz, pszicholó-
gia Íegyvert is
bevetnek, de nem
engediÜk' hogy
kizökkentsenek
minket. Egyéniben
szeretnék a tavalyi
hetedik hetynél
jobbat elérni.''
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Szatmári András is képes etiutni á teslobb nio{c
közé,' ez korábban már valamennÍitiknék sikérÜtt.
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hetyÜk a dóbogón'

iÉnÉi pÁnÉAfiőRvívóilK kouijt Rédli András fi'iss

Európa-bainokként esyeniben bármire képes" Boc*ó
ganor' !ómtái peter és szényi peter a rrydc ktize keiÜl'

het. Csapatban yenvi harctt a talalyivb egyik hősb'

rmre ooi{szeréoet rráiot vÍy, nen marad el az érern.

ÉnnrÉnpsil nina masynra tesjobb gaz között á
vilqrarglistán, í8y a 64€a ffitábláért is nagy harc vár

Szabados oáuórrá és ttrútorra ittetve a iunior, Dósa

Diínielre és Németh Andnísá. Csapatban egyetőre a

16 közéiutás tehet acél. 
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