
vívÁs KÁtr$B, ffi lffi s5 íTÁff TEmIJ

Kezdés közelhaÍCcal
csöxrgnrrnÉx n rÁvosÁgor n pÁsron a n n a k
érdekében, hogy kevesebb legyen az egyÜttes tatátat
Nemzeti színű fejvédők, las-
sítások, kivilágított főpástok'
kiiLlönleges fények a vívósport
látványában és nézhetőségében
fejlődik- de maga avívás is?

Ha egy új szabálymódosítási
ötletet elfogadnak, a jövőben
négy méternél közelebbről kez-
denek vívni karddal' a vonalra
ugyanis nem.az első, hanem a
hátsó lábukat kell tenni a ver_
senyzőknek. Így a remények
szerint kevesebb lesz az együt-
tes találat, amikor kívüIről leg-
többen csak annyit érzékelünk'
hogy a két fél ugyanabban az
ütemben egymásra vág' A júli-
usi kazanyi világbajnokságon
tesztelték a hatást, a szakembe-
rek véleménye megoszlik.

,,Tijbb lesz az akció, ha köze-
lebbről kezdenek, mert ki kell
uédeni a direkt uágást. Arra nem
lesz idő, hogt ualaki csak róbo-
rítson, vagtis az utokó pillanat-
ban megkerüIje a pengéjéuel az
ellenfélét, és ígt érjen el együt-

Szrtműil lttdds tdán m6 tö!ü trmr
ödllhet a 2016og töl ollwla után

test" _ mondta Decsi Iswán
edző. A csapawilágbajnok né-
metek vezetóedzője, az erdé|yt
SzabÓ Vilmos szerint akárhogy
változtatják a szabiilyokat, a jók
ugyanolyan j ók maradnak'l4k-
kor legfeljebb mds szabályokhoz
alkalmazkodunk."

A bronzérmes magy€lÍ csapat
' vezetőedzője, Somlai Béla sze-

rint nincs baj ajelenlegi kezdő-
távolsággal.

,,Mdsképp lódörgés lesz a
karduíuasból. A mostani együt-
teseknéI ualójú'ban tust ad az
egik féL csak a zstjri sokszor
nincs azon a szinten, hogt ezt
Iássa" _ utalt szilágyÍ Áron tré-
nere a borításokra.

Szetey András kommuniká-
cils vezető szerint a távolság
lesziikítésére legkorábban a
20l6-os olimpia utiín kerül sor.
Abban sokan egyetértenek,
hogy inkább a tőrvívás szorul
változtatásra, hiszen a kívülát-
lónak a legkevésbé ez a - szin-
tén konvencionális - fegyver-
nem érthetó. Mivel csak a törzs
számít, nagy a szabiilytalan fe-
ltiüet, rengbteg az érvénytelen
találat és lassan.halad e\őre az
asszó, szemben a gyors és él-
vezhető kardvívással.
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