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Mint arról másfél hete beszá-
moltunk, a Magyar Vívószö-
vetsé8 jelentősen átalakítja
a szakmai stábot az olimpiai
ciklus felénél' két éWel a riói
iátékok és fél éWel az olimpiai
kvalifikációs cik]us előtt.

A felnőttek tavalyi sikerévé-
vel szemben - akkor azEurő-
pa-bajnokság öt érmet hozott,
a budapesti világbajnokság
hármat, köztük egy aranyat _

azidei Eb-t két éremmel zárta
a küIdöttség, a vb-t eggyel' A
júniusi strasbourgi kontinens-
bajnokságon egy csapatunk
sem állhatott dobogóra' a júli-
usi kazanyi világbajnokságon
a férfi kardcsapat bronzérme
mentette meg a becstiLletet.
Mindezek mellett a nemzet-
közi szövetség alaposan mó-
dosította a versenynaptáÍat, a
világkupaszezon már október-

ben elkezdődik, míg koráb-
ban csak januárban kellett
-fegyverbe állnia a legjob-
baknak az igazán rangos

nemzetközi viadalokon.
Vagyis több lett a feladat és

még fontosabb.
Másfél hete bizonyossá lett'

hogy újra lesz szövetségi ka-
pitány Magyarországon, és
tiz év után megint egy kézben
futnak majd össze a - szálak.
2005 és 2oI2 kozött három-
kapitányos rendszerrel pró-
bálkozott a szakma, minden
szakág, aÍőr, a párbajtőr és a
kard is külön vezetőt kapott,
a londoni játékok előtt aztán
vagy lemondtak vagy lemon-
datták őket csapataink siker-
telensége miatt. London után
hat vezetőedzőt neveztek ki,
minden szakág férfi- és női
válogatottjához ewet, és szak-
mai alelnökként, társada]mi
munkában Szlovenszky Lajos

felügyelte a munkát, amely
_ mínt írtuk _ az első évben
láwányos fellendülést hozott,
a másodikban viszont üssza-
esést, részben sérülések'' idő-
leges visszavonulások miatt
(a tavalyi vb-aranyérmes pár-
bajtőrcsapatban Imre Géza
kevesebb szerepet vállalt már,
Boczkő Gábor válla súlyosan
megsérült, míg a tavalyi Eb-
bronzémes női tőrcsapatból
Mohamed Aida életet adott
második gyermekének.)

A honi szövetség ez(fttal
meghívásos páiyázatot hir-
detett a szövetségi kapitányi
posztra. Nem titkoltan a pár-
bajtőr szakemberei között ke-
resték a megoldást, hiszen eb-
ben a szakágban a férfiaknak
és a nőknek is tartanak a riói
játékokon versen}.t, ráadásul
mindkettőben esélyes az olim-
piai kvótára (sőt az éremre is)
Magyarország. A női válogatott
mellett dolgozó Kovács Iván
és Mincza-Nébald Ildikó nem
p á\yáz gtf ' a_ kapitánys'á$rá, így
a férfiak eddigi vezetőedzője,
Udvarhelyi Gábor maradt az
egyetIen jelölt'

,, P óIy ázat ót e gyh an gúlag el -

fogadta az elnökség - mondta
Szetey András kommunikáci-
ós vezető. _ Alelnökként uolt
tanítuá'nya, Nagy Tímea is tti-
nxogatta ót. Uduarhelyi Góbor
a székfoglalóját is megtartotta,
és hangsúlyozta, hog/ a leg-

fontosabb cél a minéI nagyobb
létszdmú riÓi kualifikáció, az
ottani teruekről csak utána
érdemes beszéIni. Az új szak-
mai sttibjót is elfogadta az el-
nökség, de ez csak szerdán lesz
publíkus."

Úgy tudjut, több 'fegyver-

nem élén várható változás.
Többek köztitt a férfi párbajtőr
élére is új ember kell a kapi-
tány helyett.

párba jtőr-vátogatott volt vezetőedzője kapott bizalmat
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