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r Nyár elején az Eur pa-bai-
nokság gyiinyiirííen indult
Rédli András aranyával pfubaj-
t rben, de a csapatérmek el-
maradtak Mi az Eb tanulsága?
Az elmult évben mind a hat csa-
paturrk el relépett' a n i prírbaj-
t roz kpéldáultizennégyhelyet
javítottak a világranglistén _ vá-
laszolta Csampa Zsolt, a Magyar
VívÓsz vetség elnoke. _ A formát
az ídény végéig tartottuk, ém: a
versen}'rraptiirt átírták' más ter-
vezést igényel, a vezet edz k
erre késziilnek is. A teniszhez
hasonl an idént l folyamatosan
versenyeket tartanak, r vid szii-
nettel, vagyis nincsenekh napok
a regeneráci ra. A férfi párbajt -

rtjz ket ráadásul sérijLlések tize-
delték, Imre Géza pedig az utols
pillarratban a légkondicioná t l
beliázasodott, ami kihatott a csa-
patra. At bbi fegyverneinben is
plusz teher az rij versenyrend-
szer. A világbajnokság hosszabb
Lesz, azutazás is hosszti, épp,igy
mint a strasbourgi Eb el tt. Ér-
demes er síteniink a mentá]is
felkészijlésen is'
rMit lehet tenni aversenlz -

kért?
A vébén sok lesz az iiresjárat,
amikor nincs dolga valakinek
két .versen1.rrap k z tt. Ekkor
is le kell kotrri a versenyz ket,
csapatépít programokat kell
tartani. Eleve csapatban utaz-
nak a vív k' kívéve Szász Emesét
és Imre Gézát. Mivel Emesének
nem kell selejteznie,' Géza pedtg
csak a csapalban vív, k kérték'
hogy kés bb mehessenek ki.

Egy szoros assz nál dtinthet' ki
a pihentebb. Elemezztik a vív k
visszajelzéseit, egy résztik azt
szereti például a tengerent li
megméretéseken, ha van ideje
kint regeneriál dni, ám a t bb-
ség inkább azutaz:ás másnapján
miárvív.
r Mi az elniikség elvárása a
kazanyiv bét l?
Nem határoztuk meg az érmek
szánát. Eln kségtink afatt ez
lesz a rnásodikvébé, utána egy
mélyebb elemzés j n, a szak-
mai aleln k bevonásával. De
a férfi kard szakágban például
sokkal tobb van, mint amit az
Eb-n mutatott, emellett bízom
a férfi párba|t z kben, mert
visszanyerték az egészségiiket,
és a n i csapat is er s T th Haj-

nalka és Révész Julianna reak-
tiválásával. A nrii kardcsapat
meglepetést szerzett az Eb-n a
negyedik hellyel' az éremre is
volt esélye. Ez a fiatal társaság
kezd beérni, megvan benne a

t'ijz, a vébé el tt pedig az oÍo-
szokkal edz, tábotozott kint,
így t ltik is elcsenhetett néhány
fogást'
rA férfi t r rég ta a hatodik
fegyvernemiink. Ígyis m arad?
A fiatalokbeépítése, ami sziimom-
ra nagyon fontos, megkezd d tt,

az Eb-n Németh András és D sa

Diiniel is megiíllta a helyét.

,,
CSAMPAZSOLT
a vív szovetség elnoke

SikerÜlt rnegmU-
tatni a szkeptiku-
soknak, hogy van
érdektodés itthon
a vtvás iránt.

r Tartanunk kell oroszország-
ban azs{irÍt l?
Az Eb-t láwa azt mondom' a
zsÍiri is ember' tévedhet. A ju-
nior vébén ugyanakkor LászI
Luca egy orossza] vívott, és a
zsiiri 14:14-né1, két egyiittes ta-
liílat utárí a harmadikra nekiink
ítélt. Mi mindenesetre a ma-
gunk teljesítményére figyeltink'
arra, hogy egylámpás Vagy egy-

értelmii tusokat adjunk. Az el-
m lt másfél-két évben viszont a
sportdiplomáciiírrkat is építjiik
rigy látom, a magyar viálogatott
kezdi visszafoglalni azt a pozi-
ci t, amelyet az eI dei kivíVtak.
Azidei utrínp tlás Eb-n és világ-
bajnokságon szerzett huszonegy
érem is azt je|Zi, hogy nincs már
eI ítélet veltiLrrk szemben.
r Milyen eszktizeink vannak a
páston ldviil?
A pást melletti egységes megje-
lenés, az aszta] mellett képviselt
eszmeiség visszaktjszcin. A t<íro-

zcíket olaszországba, a kardvív -
kat oroszországba hívjak ktiz s

felkészijLlésre, mindez értékmé-
r . Iriányelvíink, hogy a ktildott-
ség csapatként lép fel, brárhol jár'
ezt a plovdivi utiínp tlás vébén
a he$i kommentátor is kiemel-
te. Mindenki segíti a másikat,
kimegy szurkolni neki a fair
play szellemét betartva, vagy ott
marad a saját kiesése utián. Egy
negyvenf s ktild ttségb l min-
dig vannak' akikre éppen lehet
sziírnítani.
l Idén Kazanyban, j v re
Moszlaában lesz a világbaj-
nokság. Sok vív nak furcsa ez
azoroszuralom.
NekÍink nem azzal kell foglal-
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Jriliusl5.,kndd: kard, egyéní,
setejtez (Decsi Tamiís' Szatmári
András, Garam NÓra, Márton Anna,
Várhelyi Anna, Várhetyl Kata)
JrÚlius l6., szetda t r, egyéni, set$-
tez (D sa Dániel" Németh Andnís'
Szabados Gábor, Szabados Kristof,
Jevenszky Szitvia, Knapek Edina,
KÍeiss Fanni, VaÍga Gabrielta)
JÚlius V.' csiitiirtiik parbajttír esyé-
ni, setejtez (Boczko Gábor, Somfai
Péter, Szerryi Peter' Brdai Dorina'
Révész Jutianna, Tth HaÍulka)
Jr]lius l8., péntek: kard, egyéni
64-es tábta (Gémesi Csanád,
SzilágyiÁron)
Jrilius t9.,smmbat tcÍr, egyéni'
64-estábla
Jtilius 2o.,msámap: parbajt r''
egyéni' 64-es tábla (Rédti Andms,
SzászEmese) '

JÚlius 2l., hétf : kard, csapat
Jrilius22.,kedd:t r, csapat
J lius 23.,szerda: párbait r,

csápat

koznunk, hol lesz avébé, hanem
azza\, hogy tisztességesen fel-
késztiljiink. Igyekezttink meg-
val sítani' amit az edz ink és

a vív ink kértek' aki pedig sok
világranglistapontot szerzett a
szezon sorián, jobb ágra f;ertiLlt a
vébén, elkertiLli az oroszokat.
I Mi mikor rendeziink tijra
világversenyt?
Rio utián nincs kiziírva. A tavalyi
budapesti vébére naponta majd'
ritezren kijottek, sikerti{t megmu-
tanri a szkeptikusolcrak, hogyvan
érdekl dés itthon a vívás iriánt'
A szeptemberben indul sze-
zonban a férfi és a n i prárbajt r
Grand Prix- és a férfi kardvilágku-
pa-verseny elnyerésével bizonfi-
tottuk, hogy Magyarország bár-
mikor képes j versen}t tartani.

lt]'n. EÍfiut ffiÍát?
Eddigi utols vitágbainoki címÜnket tavaty Budapesten szerezte férfi
parnáitoi á aturu; afietrr :hái éÍ,iitinet után nvert,'ii,a aranyat Ma-

wa rszagnax",hl i:vitiígEájno'ki:al1a{llyiá,vj5zÜn1 ifimái nyolcévevál.!.]
le_cut bp,20s6-uanTsrin,Nnsy,Íilnp cl,fti'tt,párbajt r,bemAkedi
den t<ezdooo xazanyi vb-n siász emeséttíl és'a n i párbalt rcsapatt t az

anny sem elképzelhet*ten, míg a férfiaknát Szitágyi Áronnal es tátán a

kaÍdf!ápatnál<:vanrá,valfi,esélye' Férfl.páltbait lbertRédil András ti|,EU-

rÓpa-bainokként bármire képes' esÉniben és csapatban is. U8yanakkor

mindhárom fegwernemben az éremig is nagyon nehéz Út vezet.


