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Eb-érmekkel Rio felé
uDvARHELYl oÁgQn szÖvetségi kapitány az etmÚlt hetek Grand Prix- és vk-viadatain
dont ket vív $ versenyz kt l,vár kimagast tetjesítményt Montreaux-ben
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l Hoglxanlátja azidei ered-
mények tiikrében a magyar
kiildöttség Eb-esélyeit?
Összegezve az elmú]t idószak
eredményeit, felemásak az ér-
zéseim - mondta a úvók szak;
mai stábját irányító szövetsógi
kapitrány, Udvarhe$i Gábor a
pénteken, Montretx-ben kez-
dődő kontinensviada] előtt. - A
csapatversenyek nem úgy sike_
riiütek' ahogyan szerettÍik volrra,
egyediiLl kardban volt május ele-
jén egy szép madridi világkupa-
győzelmiiLrrk Ám a férfi kardcsa-
patverseny nem szerepel a riói
műsorban, így íttazegyéru1ó sze-
repléseke kell koncentrá]nunk
lv egyéru teljesítmények köztii a
párbajtőröző Boczkó Gáborét és
Szász Emeséét, valamint a kard_

.aúvó Szilágyi Aronét és Decsi Ta-
máséttudom kiemelrri. Az elmúlt
hetekben döntőket úvó verseny-
zőktől kiemelkedő eredményeket
várok. Rajtuk kívül női tőrbenVar-
ga Gabriella és Mohamed Aida is
sikeresen szerepelhet, ahogyan a
férfi tőrcsapaton kíviil - sajnos ez
az évlk nagyon gyengén sikeriilt
- valamennyi csapatunknak kijö-
het a lépés.
l Mit jelent ez az elvárás
érmekre lefordítva? A tavalyi'
strasbourgi Eb egy ararry- és egy
bronzérmével most ts elégedett
lerure?
Nem. Az olimpiai szerepléshez
érmeket kell szerezni. Azokban
a sziímokban, amelyekben az
egyéni kvalifikáció a hangsúlyos,

a moszkvai versenyhez hásonlÓ
eredményeke sziímítok ami a
férfi kard esetében dobogós he-
lyezést jelent. A csapatoktól kevés
volt a tavalyi teljesítrnény, férfi és
női prárbajtőrben, illewe nőikard-
ban előrelépésre van sziikség ah-
hoz, hogy az olimpirára kijussunk.
Szeretrrém, ha az em]ített hiárom
csapat köztiLl legalább kettő érmet
szeÍezne az Eb-n. Ha ezekben a
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Ez az EurÓpa-baj-
nokság kitÖrÖthe-
tetlen Verseny, erőS
szorzÓjú a kvalifi-
káciÓs pontszerző
sorozatban,

számokban nincs egyéni érem'
aznem tragédia, ha eredményes
a csapat.
r Ezef< szerlnt mostmárnem
lehet hibázrri.
Ez az Ewőpa-fuajnokság kítöröl-
hetetlen verseny' erős szorzójú a
kva]ifikációs pontszerző sorozat-
ban. Aki itt jól szerepel, nagyon
jő poziciőba kerti]' amit a vébén
tovább erősíthet'
l Miután a párbajtőr aza
szakfu, amelyben női és férfi
csapatversenyt is rendezrek
Rtóban' többszörösen kitÍinte-
tett firyelem övezi a párbajtő-
rőzfrket?
Ami a női parbajiőrt illeti, sajnos
ebben a szakágban sérliLlések ti-
zedeltek benntirrket idén, Szász
Emese sokáig volt sért-iüt' nemrég
tért üssz4 most kezd formába
lendtiLlni. Tóth Hajnalka jelenleg
is harcképtelen, és Révész Jrrli-
anna is csak csapatban fog vÍlni,
mert most kezd rendbe jönni.
Nehéz helyzetben vagyrrnk, re-
méljü( tuljutunk rajta. A férfi
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p aÍb ajt& ózőké nem fi atal csapat,
bízom benne, ha jól összeiíllrrak'
eredményesek lehetrek.
r Mire lehetnek képesek a kíil-
döttségfiatal tagjai az elkövet_
kező világversenyeken?
Nagyon bízom a kardozó Miírton
Annában, aki még csak húszéves,
de lassan beleerősÓdik a felrrőtt-
mezőnybe. A magyar vívás nagy
tehetsége. Úgy tekinttink r4 mint
akinekjó esélye vankijunri Rióba,
s utiína hosszú ideig meghatiíro_
zó ala\a lehet a magyar úvó-
sportnak Férfi tőrben is van egy
flatal versen1zőnk Dósa Diániel,
aki az utiánpótlás-korosztiílyban
kittiLrrő eredményeket hozott. Az
ő feladata, hogy ezekkel a verse-
nyekkel felkésztiüjön az elkövet-
kező időszakra.
r A szövetség tavaly átalaldtotta
a szakvezetőség struktúráját
a vakágj vvrtők ftilé rendelve
szövetségí kapitányként irá-
nyítja a munkáL A változtatás
közép_ és hosszú távú célokat
szolgál, mégis, láthatóak-e már

a sportás további eredmén1'es-
ségét segÍtő első jelek?
Egy struktúraviá]tás nem hoz
gyors eredményt. lu építkezés
hosszú folyamat. Munkímból
adódóan azonban már több
fegyvemembe is jobban belelá-
tok A vezetőedzőkkel közösen
most dolgoztuk ki egy jelentős * a
versen1rrraptárral és versenyrend-
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szerrel, a viálogatási elvekkel kap-
csolatos _ áta]akítás alapjait.
l Kinevezésekor hangsúIyozta'
az eredmérryet olimpiaÍ kvalÍ_
fi káció érde]<ében egy iráqlba
kell elmozdítani a magyar
vívást Sikeriilt közös mederbe
terelrri az elképzeléseket?
Az első lépések ezen a tertiLleten is
megtörténtek


