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A magyar víviásban - hill' isten-
nek_ ritkán kell sikerként elköny-
velniirrk a tizenhat közé jutást
egy-egy világkupán, a legutóbbi
prárizsi női tőrversenyen rnégis
az előr elép és, a versenyképessé g
jele lett. Varga Gabriella, korábbi
egyéni és csapat Eqrópa-bajno-
kunkjutott el a nyolcaddöntőbe
idei legiobb vívását bemutatva,
amit az ellenfelek ereje is jelez.
Sőt az egész magyar tőrvívásban
ezlett2}I4-ben az edrligi legjobb
szereplés, tavasszal csak Knapek
Edina jutott el idáig.

"Taualy a körryökömmel, ta-
ualyelőtt a uállammal uolt gond,
sérülés sérülés hótán' de sikerült
kikezelni - mondta Varga Gabrí-
ella' aki 2001 és 2007 köztitt gyúj-
tötte az aranyakat és ezüstöket
Eb-n. - Nem az uolt a baj, hog/
ftijt ualami, azt még eluiseli az
ember, de aka'd.tilyozott a uívas-
ban. Nyór óta uégre rendes.en fel
tudtam készüIni Szel'ei Istu ónnal,
és miutdn éreztem, hogt rend-
ben uagtok, kiegtensúlyozott,
nyugodt, magabiztos lettem. AIig
uártam, hogt újra pástra lépj ek _

fiijdalomnéIküL"
Az Ir]ű olasz Marta Camillet-

tit és a kiemelt francia Astrid
Guyiut{ is magabiztosan győz-
te 19, majd a vb-címvédő qlasz
Arianna Errigo egyik legjobb
ellenfelének bizonyult a 15:11-
re elveszített asszóban. Iulius-
hoz képest ez jelentős vií]tozás,
hiszen akkor' a kazanyi ülág-
bajnokságon három tust tudott
adni a mezőnyt két éve uraló
olasznak.

,,Guyart-ral maskor sokkal
jobban meg kellett küzdenem,
az Errigo elleni mérkőzésnek pe-
dis örültem, de bosszantott' hosv

Wffi
ffiffi
CENTIVELMAOASABB
Varga Gabriella, mint legnehe-
zebb eLlenfele, a dél-koreai
Nam Hjun Hi

nem én nyertem. Alig udronl, ho gt
új ra összekerülj ek uele" _ mondta
Varga' akinek nemcsak a könyö_
ke, hanem a h ozzááJlása is egész-
séges lett. A világszerte rettegett
olaszokka] nincs kti]önösebb
baja (tavaly Iegyőzte az olimpi-
ai címvédő Elisa Di Franciscát),
egyediiLl akkor bosszankodik, ha
Nam Hjun Hit kell megszúmia,
ami nem MéÍt nehéz, mert ő a
pekingi olimpiai ezüstérmes, ha-
nem mert mindössze 154 centis
a dél-koreai. Mindenkinek kicsi,
a 1B0 centis Varga Gabrielliának
pliíne lefelé kell szúmia.

A mostani párizsi produkció
alapján az egész magyal csapat
for_mája javul. Itt sem a csapat_
világkupán elért hetedik hely
mutatja ezt ígazáÍl, hanem Kína
és Lengyelország legyőzése. A
háttérben a több keretedzés' a
több közös munka, a heti két
erőrr]éti edzés és Érsek Zsolt, a
szeptemberben kinevezett veze-
tőedző áll' A versenyzők számiíra
fontos, hogy prárt4tlan, senkihez
sem kötődik jobban, mindenkit
tiímogat, a nyugalom mellett
pedig fiatalos lendiiLletet hozott
a szakágba.

Mindkettőre nagy sziiksé g van,
hiszen legfeljebb két magyar ve-
het majd részt a riói olimpián, de
nekik is'csak a világranglista leg-
j obb 1 a'helys j el€Bt biz' to. 6 kvótát
20 1 6 tavasziln. Legj obbjaink csak
egymást segíwe juthatnak ilyen
pozicióba, hiszen Knapek a 36.,
Varga a 43. a jelerrlegi ranglistrán.

Páyafutásuk alatt nem ez az
első nehéz helyzet, a 2004-es
athéni játékok előtt Varga Gab-
riellrának a világranglistiín a top
ll-be kellett odaérnie, oda is
ért éppen a tizenegyedik helyre,
majd a játékokon hatodik lett
egyéniben.

A következő években viszont
Riónál is szebb feladat vár rá, a
családalapítás.

,,Megkérték a kezem, ígl a ma-
gánéletem ís boldogabb Lex" _

mondta a úvónő' aki a jövő nyá_
ri' moszkvai világbajnokság utrán

tartja az eskiivőjét.
ttaEa Gabdella és a nngya 6rufuók <sar egynást segílUE iuthatnak k a ilói ollmplára,
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