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eA]égl keÍ
idoszakba n é rkezo Szovetségi kapitány

szereplésre, akinek eséIye lész az eséIyt Szilágyi Áron, DecsiArdayAttila D

l Negyedéve neveztékki
sziiletségi kapítánynak' ísy
párbajt rszakemberként is
nagyobb lehet már a rálátása
minden fegyvernernre.
Egyformiín fontosnak ta.rtom
mindegyiket, nem tehetek Ki-
ltinbséget _ mondta Udvarhelyi
Gábor' aki a nyar végéig ,,csak'' a

férfi párbajt r-válogatott vezet -

edz je volt. - Huszonot évet t l-
tottem el a feln tt prfubajt roz k
mellett, de a férfi t rr l sem fe-
lejtkezhetem el, vagyis nemcsak
a sikerágak sziímítanak. Ugyan-
akkor nehéz id szakban vrállal-
tam el a kapitrányi teend ket,
azt is mondhatom, lcitikus id -

szakban, jriv re ugyanis olimpiai
kvaliftkáci s év kcivetkezik'
l Említette a férfi t rt' amely
rég ta a hatodik fegyverne-
miink ahatb l. Van rálehe-
t ség' hogyasportol ktiibb
nemzetkiizi versenyre eljussa-
nak?
Minden versenysziírnban ttir-
téntek ésszerr'isítések' például
két edz helyett csak egy utazott.
Jtiv re' az olimpiai kvalifikáci-

s szezonban viszont mindenki
megfuapja az esé\t a világkupa-

kijutni Ri ba. A tengerenÍili ver-
senyeket egyel re vissza kellétt
mondanunk t rben, London-
ban, Piárizsban pástra léphetnek
vív ink, és {eljes bussza] mentek
Torin ba. Férfi t rcsapatunknak
nincs reiílis esélye,'hogy olímpiai
Ist táÍ szerezzen, de az eurÓpai
z naversen1'r 1 talán kijut majd
egy vív nk a játékoka- A fiatalok
szépen fejl dnek, de ha id sebb
versenyz lesz a legjobb, hát
menjen , ttjbb mint egy év alatt
jobb lehet mindenki.
r Egy-kett nél ntíi t rben sem
indulhat majd ttibb magyar
Ri ban, hiszen ahiilgyeknél
nem tartanak csapatversenyt.
Nehézhelyzet...
Hiárom vív nak van reális esé_

lye, hogy ott legyen, Mohamed
Aidának' Knapek Edinanak és
Varga Gabrielliinak. Bízom ben-
ne, hogy sikeriiLl, de ahhoz, hogy
a marimá[s két f vel legytink ott
a játékokon' két versenyz nknek
is a világranglista legjobbjai k zé
kell kertiLlnie.
rHasonl feladatvárférfi
kardvív inkra is.
Somlai BéIa vezet edz aztkér-
te, hogy t versenyz utazhas-
son a viJágkupákra' kapja meg

Tamás, ILiász Nikolász, Szatmá-
ri András és Cémesi Csanád is,
d{jntsék el k, ki a két legjobb.
Ez reiílis és ésszeríi gondolat,
olimpiai címvéd nk van a fegy_

vernemben, szil't' l kívánom is,
hogy ketten kijussanak Ri ba!
r.A munkát leginkább nyilván
csapataink szereplése min sítÍ
majd, hiszenan i és aférfi pár_
bait rcsapat,s tan ikardcsa-
pat is az olimpiátapályárik
A n i kardvív kat Iáttam orlé-
ans-ban, hiszen az edz tábo-
rok mellett egy-egy versenyre is
minden szakágban elmegyek'
hogy kdzeli legyen a kapcsola-
tom mindenkivel. felen pillanat-
ban n i kardban nem látok sok
esél1t a kvalifikáci ra' bravrjrra
lesz sziikség. De nagyon fiatal és
tehetséges a tarsaság, nem tra-
gédia' ha most nem jtin cissze a
kv ta, mert még nem elég érett
a csapat és mert nagyon er s a
mez ny. Ha egyiitt maradnak, a
kétezer-hriszas olimpiara szinte
biztosan kiiutnak. A n i párbaj-
t r z knek idén kevés hiiín1zott
a világbajnoki éremhez, el tte
világkupán az arany is osszej tt.

Vissza kellett ehhez híl'r Révész
Juliannát és T th Hajnalkát, és

bár az, sznemsikerti-lt j l a csa-
patrrak, a kv tát megszerezheti.
Férfl párbajt rben cit éven ke-
reszttj] minden világversenyen
nyertti'rk érmet, de idén az év
elején Boczk Gábor srilyos sé-
rtilésb l pr bált kigy g1u]ni,
Imre Géza'pedig teljesen jogo-
san kért fél év pihen t. i sszel
egyéni világkupaeziisttel mutat-
ta meg' hogy tudja hozrumagát.
A csapatot kétszer is csak egy-két
tus viá]asztotta eI az (! szezon
világkupáin a négy kÓzé kerti-
Iést l. Ha minden visszatér a
régi kerékvágásba' kijut a csapat
az olimpiara: a kor ellene sz 1, a
rutin viszont mellette, ráadásul
harom egyéni Eur pa-bajnok is
van berrrre, Boczk Gábor, Imre
Géza és RédIi András.
r Hol varrnak párbajt rben a
fiatalok?
Ménedzselni kell ket, de a hrisz
év alattiakmég nem elég érettek,
a hrisz és harminc ktjz tti kor-
osztály pedig rnég nem tett le
eleget az asztalra. Amíg nem ve-
rik meg az oregeket, nem harcol-
ják ki a csapattagságot, vissza{it,
ha indokolatlanul beteszik ket.
A verseny'rendszer persze terme-
li a fiatalokat, n i párba|t rben is
j l szerepeltek az országos ba1-

nokságon, de Kovács Iviln még
ott sem nagyon tudia kivel he-
lyettesíteni az id sebbeket.
r Hogyan lehet menedzselni
akkor a fiatalokat?
lov re megtartják péIdául az
eur pai játékokat Bakiban, ép-
pen az olimpiai kvalifikáci s
világbajnokság el tt, ami t bb
szempontb l nagyon rossz id -

pont. Ha lesz olyan B-csapatunk,
amely érmet nyerhet' terveink
szerint azt kiiLldjtik maj d ki, hiszen
fontos a tisztességes szereplés.
Ugyanilyen kit nrj mener.lzselé-

si lehet ség a nyiíri universiade,
aminek nagy híve vagyok Nagy
Tímea, Mincza Ildik ' Vezzali
vagy Pozdnyakov is részt vett an-
nak ídején az universiadékon _ a
fiatal versen1z k itt szokhatjiák
meg az olimpiákat iellemz mili-

t, habrír a nemzetkÓzi Verseny_
naptiir megnehezíti a dolgtrnkat
hiszen az universiadét kozvetle-
niiLl avébé elrjtt tar1ják. Ugyanak-
kor az els sziámÍr feladat, hogy
j l szerepeljiink az olimpiai kva-
lifikáci s Eur pa-bajnokságon
és világbajnokságon:
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