vÍvÁs wxummmmsmmmsmm

ffiwmm* ffi&ffiffip

Igban
otthon' OrosvoÍszÉ
ttÉgvEtt nÚzrÁx rÉnra ferficsapalol, oronzerem a jutatom
de mihez kezdjÜnk aZ oLimpiai bajnok!ét-kgeaiakkat?

-

"olyan uébémég nem uolt,
hog aki az olaszokat és az
oroszokat is legtózte, nem lett

uilágbajnok.

Mi

most uégül

harmadikok lettünk" * mondta a bronzéremnek is nagyon

örülve Decsi Tamás édesap-

ja, Decsi István. A kazanyi

vívó-ülágbajnokság legjobb
magyar helyezését elérő férfi

kardcsapatunk a tavalyi sze-

zonhoz képest ellentétes utat
járt be: akkor egy remek idény

után elakadt a vb-n a siker

kapujában' most viszont egy
szerényebb tavaszt követett
a bravúros Úb-bronz, hiszen
a világranglig1a két legjobbját
hozzá a négyes a ne_

gy őzte Ie

gyeddöntőben, illetve a helyosztón' De már első meccsén,

a nyolcaddöntőben Ukrajna

sem volt könnyű ellenfél, és
ez szakmailag még értékesebbé teszi azérmet.
A siker mögött nyilvánvalóan ott van a Somlai Béla'
Navarrete lózsef edzőpáros.
Míg a szakemberek idősebb
generációja - egy ismert, előre
jósolható folyamat részeként
- többségében kiégett' Somlai
Bélán ezt nem érezni, kiváló-

an ismer és elemez minden

ellenfelet: A fiatala,bb;,szinte
még versenyzőnek kinéző NavaÍrete Józsefre pedig esküsz-

nek

a

tanítványai, minden
rezdülésükben velük van a
pást mellétt. Ráadásul Szilágyi Áron, Gémesi Csanád, Decsi Tamás és Szatmári András

is rengeteget hozzátett a

si-

kerhez, meccsenként rendre

több húzóember is akadt.

A jövő

egyik kérdéseü-

szont, mihez kezdjenek a mieink Dél_Koreával, amelynek

kardvívói már az egyéniben is

megaprítottiík a magyarokat:
Szilágyi Áron l:lO_es sorozata
Ku Pon Kil ellen, Decsi g:15-je
Kim Dzsung Hvanna], Gémesi
Csanád 11:15_je oh Eun Szeok
ellen nem volt szépláwány.
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Németországnak

egyéb_

ként a futball-vb is önbizal_
mat adott, Nicolas Limbach
büszkén járt föl-alá a vívók

n a k a I e gn a gt obb a k" f elir attal.
Ésbár a 2009-es egyéni világbajnok Limbach csak közepes

őket: az egyéni döntőben az
orosz Nyikolaj Kovaljov mindjárt B:O-val kezdett Ku Pon Ki]

a csápatdöhtiiben]pe-

egységet.

sarkában pedig a Nationalelf
csapatképe virított ,,Hier sínd
die Grössten", vagys ,,Itt uan-

Pon Kil +11-es mérlegge|zátt.

e]len,

olimpiai bajnok távol-keleti

között egy Schweinsteiger_
mezben, a melegítőterem

erőviszonyokat aztán pontosan tüközte a magyar-dél-koreai csapatelődöntő 13 tusos
veresége is, amely során Ku

De azért le lehet

dig a németek verték meg az

i

formában érkezett Kazanyb a,
az erdéIyt Szabó Vilmos dor-

káffi

mageni műhelyéből csapatnyi versenyképes vívó került
már ki, junior-ülágbajnokok

alapelve, hogy ha valakit nem
tudunk legyőzni, nézzük meg,
más hogyan csiniálja, ám ez

sora. Szabó mester emlékezetes mondása szerint: ,,Egt-két

nem segít.

generációt tönkreteszel, mire
megtanulod az edzői hiuaÍrísÍ'"Nos, Limbach és a többiek már egy másik generáci_

óba tartoznak. Szilágyi Aron
részben közöttük készült fel
a londoni olimpiára, az eredmény ismert.
Az elképesztően gyors és ru_

ganyos koreaiakat a németek
szintén fizikai adottságaikkal
gy,őzték le. Somlai Béla egyik

a módszer ebben az esetben
,,A néme tek

nem méruadó ak

számunkra, hiszen ualameny nyien langaléták, jóval hoszszabb karjuk uan, mint a mi
uíuóinknak - mondja avezetőedző, aki a döntők közben
azért látott a magyaroknak

is haszná]ható megoldást. Nem szabad a koreaiak etlen

megnyitni a táuolságot, lcÓzel kell maradni hozaijuk, és
merni kell uelük a pást közepén uíuní."
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Márpedig a magyar kard-
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h,ótáE: Gárdos Gtíbor cspata a nyolta&löntőben
a lehető tegnehezebb vete$tarsái á tániiat<at
kapta es hat tussal Vezetett az Utolsó ltÖr!& A teg_
fontosabb aszókban bekövetkező fordulat - a női

piífuaitőrcsapatrni hasorlóán : úiszont azt ielenti,

á merrtatii
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csapatot a bátorság is jellemzi,
az egyéni üIágbajnokokat be_
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fifi'
aápátót atkot' arretynek ió a klst'cárasa" és a ielek
vennrranasa Evan.

v ető

házigazdákat máskép

p

en

nem győzhette volnale'
,,Harmadszor uertük meg az

oroszokat oroszországban

-

mondta Decsi István. _ Éshál|
istennek a jöuó éui uikigbaj'
noksóg Mo s zku óban le s z. "
Ebben mindenképp bízhatunk.

