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...csAKtElot{l IEHET azsúrit - mondta PézsaTibor, a női
kardozok edzője, aki szerint oda kett áttni a fiatal' edzők me[[é
AÍdayAttila

belőle és a szakmát, az oktatást
egy irányba terelje. Gárdos Gá-

D

Pézsa Tibor jó szokásiához híVen meghtikkentően mutatkozott be a női kardviílogatott
vezetőedző1eként' Amikor a

bor, az eddigi vezetőedző

elképzeléseiről kérdeztük,

azzal kezdte, hogy amikor a
nyolcvanas években

öt

éüg

áprilisra, az olimpiai
kvalifikációs időszak
kezdetére több he-

Németországban dolgozott,
Emil Beck,

tauberbischofsheimi vívófellegvár híres
kapitánya az olimpiák és
a úlágbajnokságok előtt
beöltöztette az újságírókat, hogy a legjobbakkal
szemben ismerjék meg a
vívás tudományát. Nem
tudjuk, PézSa mester ezt
a

lyet előrébb lép|en'

így kedvező

kon

öt hely
majd

a 2016

,,Régebben mindenki a kiilföldi utakra hajtott * mondta

magunk rés7éről évek

ótavárunkilyen

Pézsa Tibor, többek között a
dél-amerikai utakkal kapcsolatban. - En is bírndm még az

lehetőségre, és

szerényebb
tudású ellenfe-

utazást,tsakhogt ez nem érdeket, a teljd5ítmény uonz. Egyet
nem tudok én sem megtanítani
a uersenyzóknek, ez pedig a ta-

megelég-

Hetvennyolc éves

olimpiai bajnokunk

pasztalat, amit maguk szereznek meg. Az én szemem és fülem
pedig ott lesz. Mire haza;jönnek

ezután áttéÍt a szakernberképzós égető problémá-

jára. |gaz' a magyar vívásnak
évtizedei voltak rá' hogy ezen
segítsen, de jobb későn, mint
soha. Néhány kiviiló szakemberünk persze érthetően furcsán
érzi magát, amikor Pézsa Tibor
a mesterek hiányáról beszél, de
a mondaniva]ójábóI mindig érdemes kiszíirni a lényeget.
,,Nem kell ide küffildi edzó,
neueljük ki a saját edzói garnitúránkat, ehhez uan is hagyományórzőnk _ utalt önmagára,
érintve több. sportágunk súlyos
vátságát és adósságát az edzőképzésterén. _ A szellemiséget

tanítsuk meg a fiatal uíuómestereknek. Érdemesbeuezetni a
szakmai irányíttisukat, o dadll-

ni meltéjiik, megnézryi, hogyan

oktatn:ak, és megmutatni nekik
a jót. Technika nélkül eg technikai sportágat nem lehet űzni.

áprilisi vi-

lágranglistáról.)

zölni tudjuk aszavait, a

szünk.

jelent
biztosan

olimpiai. kvótát

összefuggésben
mondta eI, de csak üdvö-

is

ága-

küzdhessen
Rióért (az első

milyen

lekkel

a

majd a válogatottniíl. Az
együttes november elején Venezuelában kezdi
el a ülágkupa-sorozatot
a világranglista kilencedik helyéről. Fontos, hogy

új szakmai stábját
bemutató sajtótájékoztatón
Viá]ogatott

az

-

BVSC-s Fehér Gáborral
egytitt _ edzőként segíti

a uerseilyekro'I, én már elemzem

a uiutisukat,
reakcióikra

és ftgyelek

majd a

is."

Végül' ki tudja, hogyan, a
jelenlegi,bíráskodásra is kitér'
tünk Pézsa Tiborral.
,,Nem dlakilat léte uagy nem
léte a gohd -mondta. _ A kon-

uencíonólis fegyuernemekben

PÉzsaTibol szednt rmstanivívásbanegnúsnak dnnnakavívtók' mint a középkoti
loBgolq azüfu lo8oza ki axÚi' ho1y n{ történt
FoTÓ: MlRKÓ ]STVÁN

val(lmit talán ót tudok menteni
a tudtisomból a hölgyeknél."

Az 1964-es a tokiói olimpia

aranyérmese a rÓla elnevezett
akadémián edzőt is nevelt már,
Gárdos Gábort, akinek tanítviínya, Márton Anna évek óta
uralja a korosztályos világver_
senyeket, az idei felnőtt-vb-n
egyéniben a .nyolcaddöntőig
jutott, a csapattal pedig kilen-

cedik lett. A fiatal együttesben

ennéI több van, Pézsa Tibor

feladata is, hogy ezt kihozza
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ketljavÍtania

a világrangIistán

női

kardcsapatunknak RiÓért

az szómít tómaddsnak, ha a

peng,émmel ueszéIyeztelem az
ellenfelem éruényes taldlati feltiletét. Kiemelem a pengéuel
ueszélyeztetés fogalmát A mos"tani karduíudsban egtmás-

nak rohannak a uíuÓk, mint a
középkori louagok, aztán bogozza ki a zsűri, mi tórtént' A

mérkózésuezetők sokszor nem
lótják a tusokat, a lassításokat
furcsán értelmezik. A 2sűrit pedig leuóItani nem lehet, csak

lelőni."

