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Hétvégénkét csábító helyszínen'

San Franciscóban és a karib-tengeri
üdülőparadicsomban, Cancúnban a
tőrversenyekkel megkezdődik az íj
világkupaszezon _ a mieink nélkiiLl.
A magyar tőr jelenlegi nehézhelyze-

tében érhetően nem a költséges tengerentuli utakkal kezdi a sorozatot
Érsek Zsolt vezetőedző válogatottja,
mrig a Íérfrak első kardvilágkupa-ver=
senye zLZ ebolajrárvrány miatt elmaÍad
november eleién Szeneg€lban. Azért
egy hét késéssel mégiscsak elindul a
szezon' jövő hétvégénparbajtőroző ink valóban pástra lépnek, a hölgyek
Legnanóban, a férfiak Bernben.
Ilyen pedig még nem volt, hagyományosan januiírban rajtolt csak a

rangos üadalok sorozata, az ősz derekán 2011'ig a világbajnokságokat
rendezték rneg, azóta meg semmit.

Az újításnak köszönhetően

viszont
immar egész évben magiára vonhatja a figyelmet a sportág, amely egy're
nézhetőbb, de még mindig elég bel-

terjes. Másrészt

a sportolók szem-

ponijalot is kedvezőbb a rendszer,

hiszen a több hónapos semmittevés
nekik sem haszniílt.
,,Legutóbb a.janudr uégétóI május

uagis nég hónapra zsúfoltdk össze a uersenyeket,
uégéig tartó időszakra;

ami egl teremsportdg esetében mégiscsak furcsa_ mondta SzeteyAndrás, a

hazai szövetség kommunikációs vezelője, aválogatott nemrég kinevezett
menedzsere. _' Eg'egy héruégéreöthat rangos esemény is esett. MostantÓl
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hénégenkéntkét uersenyt tartanak, és
uóltj ók egtmást a fegtuernemek, hol a
tőruíuók, hol a párbajtóruíuók, hol a
karduíuók köuetkeznek, íg/ óttekinthetrjbb, ktjuethetőbb a rendszer."
Kérdésviszont' mennyit veszít a
sportág azzd,, hogy a világbajnokság
őszről visszakeriiLlt nyilrra.

,Á' kisebb rossz irdnyába ment el
a nemzetktjzi szöuetség, szerintem

helyesen _ mondja Szetey András.
emíg októberhen tartották a uilngbajnolcsógot, augusztusban lett uolna szükség felkébzítő uersenyekre, de
ilyenek nem uoltak, ígt sokan inkóbb
akkor is pihentek. Most mdr június-

_

bcln tat'tj(ik az Európa-bajnolcsógot
és júliusban a uébét,a többi sporuig
uikigeseményeihez alkalmazkodua

idén ezért rendezték a kazanyi uíuóuébét a futball-uiltigbajnokstig utó'n és
az úsal Európa-bajnolcsóg elótt. Rándasul az olimpia is nyáron lesz- már
csak ezért is szerencsésebbek a nydri
ueDeK.

A most induló szezon itthon is közönségcsalogató, november 2I. és
23. között a vi]ág legjobb férfi kardvívóit látjuk hazai páston, március 20.
és 22.közÓtt pedig a legjobb férfi és
női prírbajtőrözőket. Az új világkupa-idény utolsó, májusi versenyei
már az olimpiai kvalifikációba is beIesziímítanak.

iobb, hogy
előre hozták a
szezonkezdést. Jól
hangzott persze
tavaty, hogy öt
hónap szÜnetÜnk
volt, de ennyi időt
nehéz kihasználni,
a mostani egy
hónap a nyár
végénéppen
elég volt, én is
fettöltődtem'
Most havonta
lesz egy fontos
Vérseny az év nagy

részében,nem
pedig hetente
egy az év első

harmadában.
Ha az egyik

vitágkupán
egyéniben és

csapatban is
eljutottunk a
döntő közetébe,
annyit vívtunk,
hogy a következő
hétvégi
vitágkupára
mára[ig maradt
a

erőnk.''

