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FáldalomnélkÜl

ÉnorrÉBEila;ls fetvetodott, hogy Szász

Emese nem indul, de Budapestet nern akarta kihagyni
^nounibln
AdayAttilaD

Minden idők egyik

legrragyobb

vívóversenyét láthatja péntektől
vasiírnapig a Csörsz utcai MoMsportközpont közönsége, hiszen
a legtöbb versenyzőt adó fegyver-

nemben, párbajtőiben ezűttal fétfi
és női Grand Prix-t tairtanak egyszer=
re, mintegy ötszríz indrr]óval.

KöztÍik a világ legjobbjaival' a

világ legjobbjai között pedig a magyarokkal. A hölgyeknéI ülágbajnoki ezüst- és bronzérmesÍink, Szász
Emese világranglista-vezetőként lép
pástra, megmútött karral.

'

,,December eleje óta nem uíutanx a
könyölcsérülésem miatt, de kezd újra

ijsszeállni a'mozgásom, fiijdalmam
_ rnottdta
nincs, arni nag/on jó
'érzes
a Vasas
viadal
sajtótájékoztatóján
a
versenyzője. - Várom már, hogt
uersenyezzek, hiszen a uersenyek él-

i'Éi::i

e t n ek'mi nke t. Fe luetőd ij tt, hog még
most 'sem' indulok, mert idén' mtijustil az olimpiai kualifiIairiós vert

senyek a legfontosabbak, én uíszont
Budapest mí.att is nag/on szerettem
uolna uíuni, és úgt érzem, nem uáIIalok rizikót."
Férfi párbajtőr egyéntben alltunk

'

miír ennél lényegesen jobban

is,

Boczkó Gábortól sem idegen például a világranglista-vezető pozíció,
jelenleg uszont egyetlen magyar
szerepel a kiemeltek a legjobb tizenhat között, akiknek csak vasárnap re'$$el|'á'64-es táblán kezrlődik
a Grand Prix Az egyéni Európa-bajnoki címvédő' Rédli András reméli'

.á

VasámapdélutánSzászEmese

a vasárnap reggeli első asszó csak
a kezdet lesz, nem mindjárt a vég'
Ugyanakkor jó oka van tá,hogy ez-

bi időben sokat foglalkoztam azzal,

hognn rudom megoldani akezdést.

A holtpontokon

úttal ő sem az éremrőI beszéljen.
,,Britmilyen uívassal, de meg aka-

rom nyerni az első asizót, mert a

-a

ki
hatuannégt közijtt úgy, hogt ott

szeznnba,n- háromszor estem

kezdtem a uersenyt - mondta aBalatoí Vívóklub versenyzője' _ Az utób-

ffi

Míg á budapesti női Gránd Prix-t éwt óta Sákovics Jóiséf'
az egykori sikérkapitány emlékére tartiák á több mlnt wv
évtized után Magyarorszagra vls5zatérő ÍÉrfiverseny Vass
lmre nevét úiseli' A legendás vívómestéi tánítványai kölÜt
négyen is olimpiai aranyérmet nyertek; Kutcsiír 6yőző, Nemere Zoltán, osztrÍcs lstván és SákoVicsné Dömötky Lídia.
,,Mi a sportá8ban úgy beszélÜnk az edzőinkrőL hogy ők
tényteg a' mestereink, apaink vottak lmÍe bácsit ezéÍt'is
híÚtÜk Atyának - etevenítette fel a verseny etőtt Vasi lmré
egyéniségétSákovicsné Dömölky

(balra| melletttalán RévészJuliannáéltisérdemes leszkimenni avetsenye

Lídia. : A vagany fiÚkat

_ akdr a szurkolók
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Pffie*:ÍérÍiselejteeő, 9,,::,

5'ommi:'hóiiéíéitező's

::.ll,,,

Vasi{rnap: férfi es női 64-es tabta,

8'30lnégyesdötttók,;l9;;;

.;

;;,'

nem volt könnyű lgába hajtani' de neki ők is mindent meg:
nettünn' ÚÉórunk a Dunába,
azt is megÍettÜk'volna,,mert neki elhittÜk votna hogy eltől
jobb vívók teszÜnk Amikor l962{en megszÜtetett a kisfiam, azt hittem, számomra vége á nagy versenyeknek,nerrt
jutok már ki vitiígbajnokságq, olimpiára. lmre bácsi v!szont
beiött a korhá&a, és azt moidta, ha kelt, reggel hatkor,

FoTÓ: M|RKÓ |5TVÁN

segítségével- át akarok lendülni, és
ha megindul a szekér, eljutni a nyolc

közé. Má'r udrjuk mi is, hog újra
Bud.apesten uíujunk eg/ nag/ Uersenyen, hiszen a 2013-as vikigbajnoksóg amelyet n'legnyertünk, nagon j ó
emlék. Irlspirdló k)zegben, sok magar előtt szerepelhettünk, és most
szeretnénk a ma,gunk jaudra fordítani.ezeliet a pozitíu élményeket."

tettói' ttá azt mondta volna

ha kel!; eifél'kor isko|iízunk, l963-ban hár'rnan álttunk a
Úilfubájnoki dobogóra, 1964_ben ÉediÉolimpiai bainokok
tettUnk."'
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a ferfi

párbaitor-

I válogatott vezetoedzoje
| ,,rsyoniben eddis
I

nemsokbabér

I termett nekÜnk
I aszezonban,a
I csapatviszont

tobbszöretjutott

I
I a világkupákon az
l e6döntőbe. A léI nyegpedigaz,hogy
I csapatbanjussunk

l kiazolimpiára.
I Bízom benne azért,
I hogy lesz magyar a
nvolc között.''
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a no parba1tÓr-

válogatott vezetöedzoie

| ,,A niostaniGrand

lPrixazotimpiai
I t<vatititaciOs
I versenyekfőpró-

l báia tesz' Szász
IEmeseasportág
| áttócsittasa, a
I fontos viszont itt is

I az,hogycsapaI

tunkkiiussonaz

I otimpiára. Most
I anagymezőny
I miatt a vasárnapi
I főtánÉra is nenéz
I feliutni, de Emese

l metlett Révész

l lufiannátólés
I ant"Lpoinatoti.
I etvárható,hogya
főtábtán nyer;enek
I
I
I

mérkőzést' mérkőzéseket.''

