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300 és Íengeteg nő''
,,Egy sorozat. Ki]enc viíros.'' A
nemzetközi űvószövetség is követrri akarja a trendet, egYszerii,
de hanpatos szlogennel megszólítani az embereket, és elhív_

ni őket a nagy úvóeseményeke
- vagy legalább tévéeIé ütetni.
Az új típusú Grand Prix-soro-

zatban ugyanis tévéközveűtésre
kötelezték a tréu;igazdékat, így
fordulhat eIő, hogy a héwégén
annyi vívást nézheürek az emberek Magyarországon a tévében'
'mint a boldog emlékúnyolcva_
nas években, Dáüd Siíndor megnyugtatÓ hangjával.

A sorozat ugyanis Budapesüq
érkezett, amelyet Doha és Rio
mellett a piárbajtőr GP versenyé-

nek helyszínévéviálasztottak.

(Kardban New York, Szöul és

Moszkva, tőiben Torino, Havanna és Sanghaj a három vendéglátó viíros, vagyis a fővárosunk
elitcsapatba keriiLlt, olyan metropolisok közé, amelyek minimum
pályráznak olimpiára.)
,,MásÍél éue döntött

úgt a nem-

zetk)zi szöuetseg, hog dnlakítja
a uersenynaptárt. szakáganként

eg Grand Prix-uerseny került
Euripá,ba, kardban az orosz.ok,
tőrben az olaszok a rendeztjk,
egy

-
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en
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mi" _ mond'

ta a péntektől vasiímapig tartó
üadallal kapcsolatban Csampa

,,,4 uíutÍsnépszerüsítése, kinányosabbd tétele uolt a céI ez.zel, a
teleuíziós kjzuetítéstcjl is' magas

színuonalat wirnak" - rnondta
Szetey András, a vívóválogatott
menedzsere.

Az önmagában is rekordlét-

szárn(t, hfu omszáz tagú férfi me_
zőny mellett kétsziízhúszhöIgy is

pástra lép, a sportközpont minden zugát ki kell használrri' így az

'

uszodát' lesziímíwa mindenhol,

a sátras, műfiives futballprályrán

is vírmak majd reggeltől estig. A
tavaly novemberi férfi kardvilágkupa tapasztalatai alapján leleményességre sziikségtik is lesz
a szerveZőkneK akkor a mostaniná kisebb mezőny is csak úgy
fért el a

MoM-sportköz|ontban,

hogy még a bejiáratná is melegítettelq iskolaztak a résztvevők.

A magas színvonalat a résztüevők garantálják, a férfiakniál a
világranglista első 25 helyezettje
fegyvert ragad (ktizttik a kiemelt
Rédli András is), míg a nőlorél a
legjobb 25-bőI csak az olimpiai
címvédőulrrín Iana Semjakina
hirányzik. A világranglista-vezető
Szász'Emese viszont üsszatér a
pástra a janurár eleji könyölcnütéte után.
Az est hiáziasszonya a hlenc-

venes évek egyeduralkodója,

HorváthMariann lesz, szakkom-

mentátorként az olimpiai bronzérmes Mincza-Nébaid IldikÓ kap
szerepet. A SportKlub vasámap
este öttőI hétig összefoglalja az
a Csörsz utcai MoM-sportközpontban pénteken a férflaké' eseményeket, majd Élőben közvetíti a négyes döntőket' migq
szombaton a nőké a terep, vasár_
nap reggel pedig mindkét nem Euosport felvételről mutatja
megahazaiGP-t. aa.
legjobb 6a vívójp'|olytatja majd.

Zsolt, a honi szövetség elrröke.
-Újítás még, hogy együtt taÍtjak a férfiak és a nők versenyeit,

