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MlndenÍe fény deÍ1ll

PROGRAM
Péntek: egyéni setejtező, 14
Szombat: 64-es tábta, lÓ;
nyolcas drintő; 16
Vasárnap: csapatverseny. l0 ;

döntő' l5

soTETBEil TAPoGATozoTT a szakma az elmÚtt hÓnapokban,
de a tegjobbak kivétet nétkÜt etjönnek a szeaon rajtjára
AÍdayAttlla 

''
Időben már közelebb vagyunk
a 20l6-os olimpiához' mint a
2lLZ-eshez, ami ]átszik is a me-
zőnyön a pénteken kezdődő Ge-
reüch_Kovács_Kárpáti férfi kard
világkupán' amelyre a Csörsz utcai
MoM-sportközpontban kerül sor.
A tekintélyes, 20B tagú mezőnyben
ott lesz a világranglista első 16 he-
lyezettje, és .kö41tyen lehet, hogy
másfél év múlva éppen ennyien
szereznek majd a ranglistáról olim-
piai kvótát. A feladatot megköny-

l(Cll ahe,ly
:,Miután a V€r$€nynaptárt foffima_
tosan átrendezik, és meghatározzák,
hogy kik rendezhetik a nemzetközi
versenyeket, nagy etismerÉs, hogy
Budapesté tett az egyik kardvitág-
kupa - mondta az esemény sajtó-
tájékoztatóián Csampa Zsolt, a ha_

zai szövetség elnöke. - Ez a tavalyi
bÜdapesti vitágba|noksiágtták is, .kö-

srÖnhető; ameWt a nérnzetkÖzi srii-
vetség centenáriumán rendeztÜnk."

Mint,mondta, kereíik ,á lÉh€tó-
séget' hogy jrjvőré a crqld Fiix1,és
világkupaversenyeket, isr1Ét,, kÖzel
vigyék az emberekhez' ,,A visszajel-
zések alapián tavasszal tetszett a
nézőknek a WestEnd City Centerben
tartott verseny, csak kevés volt a hely
a szurkolóknak" - mondta az e[nök.
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@
nyíthetik maguknak, ha a kiemelt
16 között harcolhatnak a kvalifiká-
ciós időszakban, ezért máris érde-
mes jÓl szerepelni,

,,London óta minden uiláguer-
senyről érmet hoztak a férft karduí-
uók, uagyis jó úton' járunk Rio felé,
ami terus?erü, tudatos munka ered-
ménye, a szakembereink a jelenlegi
trendeket ftgyelembe uéve dolgoz-
nak _ mondta sajtÓtájékoztatóri
Somlai Béla, a férÍi kardvrílogatott
vezetőedzője. - Négy hónap telt el a
legutóbbi, kazanyi uiltigbajnoksóg
óta, feszühségteljes uárakoztissal.
Egyrészt örülök neki, hogt Buda-
pesten kezdődík a uilágkupa-soro-
zat, másrészt nem örülijk, hiszen a
szezon első uersenyén míndenkí a
sötétben tapogatózik. Ekkor dertil
ki, melyik ország hogyan haszruilta
fel az elmúlt hinapokat' milyen új
akciókat dolgoztak ki, beuetnek-e
új uersenyzőket. Nemcsak Budapest
miatt fontos, hogy jól szerepeljünk
itthon. Bár az olimpiai kualifiká.-
ciós uersenyek csak dprilisban kea-
dódnek, fontos, hogl a uersenyzók
addigra helyzetbe hozzák magukat
a uildgranglistán, és igazi esélyük
legyen arra, hogt felüIjenek a riói
járatra. A felnőttutilogatott mind az
öt tagjának uan esélye, hogy odaér-
je'n a lehetséges két helyre'"

Decsi Teimás, Gómesi Csanád,
Iliász Nikolász, Szatmári András
és Szilágyi Áron közül a világrang-
lista-3. Szilágyi mellett jelenleg
Gémesi helyzete a legbiztatóbb'

a 16. helyének köszönhetően Bu-
dapesten neki sem kell selejtezőt
vírrytia' Ez egyáItaliin nem mindegy
olyan viadalon, amelyen elindul az
elmúlt hat év minden egyéni olim-
piai és világbajnoka: a kínai Csong
Man, a német Nicolas Limbach,
a dél_koreai Von Vo lung, az olasz
A]do Montano, Szilágyi A,ron, az
orosz Venyiamin Resetnyikov és
Nyikolaj Kovaljov. A felsorolásból is
kiderül' senki sem győzőtt kétszer,
vagyis óriási a rivaliziílás. A 2008_
as olimpia óta semmit sem nyerő
Csong Man, azidei csapatvilágbaj-
nok Limbach és a veterán Montano
nincs is a kiemeltek között. VeIük
szemben Szilágyi Áron helye évek
óta megingathatatlan a legjobbak
között, az ő formája a legstabilabb.

,,A le gutóbb i u ilógkup as ze zo n s ok
sikeréIményt hozott, két aranyat
nyertem, itthon pedig ezüstijt, de
maradt bennem hiányérzet, híszen
az Eb-n és a uébén nem óllhattam
egyéniben dobogóra _ mondta Lon_
don olimpiai bajnoka. - ÖrüIök,
hogy hogy Budapesten kezdődik az
új szezon, komfortos helyzet, hogl
nem kell sehouá' elutaznunk, és
gtönyörű környezetben léphetünk
pástra.''
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UDVANHETYI
6ÁBoR
szÖvetségi kapitány

''Férfi 
kardvívóink

vi[ágszínvonaIon
dolgoznak
SomtaiBéla
vezetőedzővel'
akivetembeqiteg
és szakmailag
is nagyon jó a
kapcsolatunk.
Bízom benne, hogy
a rióiotimpián
a maximálisan
tehetséges két
versenyzővet
képvisettetiÜk
magunkat."


