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,Hatuan perc a médiáé, pontban
négkor kezdtink!" - hangzik el
Udvarhe$i Gábort l a kapitrányi
par.mcs' s már ebb l is érezhe-
t, a világbajnokságra készijLl

vív válogatott tatai edz táborá-
ban mindennek megvan a helye
és ideje. Hogy kozeledik az évad
utols , ugyanakkor legfontosabb
világversenye, másb l is látszik:
a fiiradt arcok a szezonvéget, az
elszánt mondatok a kvalifikáci s
vébé fontosságát ttikrrizik.

A vív csarnokba elsciként a
sportág nagy reménysége, Mar_
ton Anna érkezik. ,,l l érzem ma-
gam, nag/on hasznosak az edzri-
ttíborban t ltijtt hetek. Én még az
izomlázat b szeretem" _ mondja
széles mosollyal. Ma1d hozzáte-
szi, azEv pa-bajnokságon tob-
bet várt magát l, nem a 32 kozott
képzelte el a bricsrit. A hriszéves
kardoz cinkritikusan bevallja,
a hozzáá]]ásán változtatnia kell;
el fordul vele, hogyha nagynevri
rivális á1 a pást triloldalan, fej_

ben feladja a mérkcízést. Kcizben
- fejhallgat val - megjelenik a
teremben a rutin, a világ- és hét-
szeres Eur pa-bajnok pétbajt()-
rtiz,Boczk Gáborszemélyében'
,,Nem uolt sok id nk pihenni, fu-

."!#

w
' iii

#

d'miffil;l\,; ffi, riii.ffi":' ffi FoTÓK: KoNcZ GYÓRGY

ERAYUR
KELI.

M
ff
UDVARHELYI
oÁgon
szÖVetségi kap tány

,,Levontuk az Eb
tanutságait, és
azon dolgozunk,
hogy kijavÍtsuk a
hibákat. Minden
fegyvernem
e[szántan készÜ[.

Egyéniben
tobb versenyz
jetenlegi helyezése
olimpiai részvéte[t
ér, ez várakozáson
fetÜ[ieredmény.
Ugyanakkor a
csapatok nem
áttnak etég j l
a kvatifikáci
szempontjáb l.

T lÜk bravÚros
szereplésre
lesz szÜkség
Moszkvában,
ami érmes
helyezéseket
jelent. Ha ez

- az Eb-hez
hasonl an - most
sem sikerÜ[,

még mindig
nincs tragédia,
a március 3l-ig
tart kvatifikáci s
sorozatban lesz
még tehet ség
iavítani.''



t szalagonj nekauikigkuptik, az
Eb. Az eddigiek elemzésére is alig
jutott lehet ség. lcndiiletbtjl me-
gyiink neki a uébének _ mondja
egy szuszra a svájci Eb egyéni ver-
senyének bronzétmese. _ A célo-
kat nem kell részletezni' azak az
olimp iai kualifikáci s sorozatb an
rendkíuíil fontos uilágbajnokság
esetében egÉrtelmtiek." Boczk
hangstilyozta: a csapatversenlre
gyakorolnak, azon a versenl"na-
pon kell majd mindennek toké-
letesen míikodnie Moszkvában'
,,A potenciális er meguan a csa-
patban, a sorsolas is keduezti, ígt
megoldhat feladatnak ninik,
hogt eljussunk a legjobb nyolcig,
de akár a négl k zé is."

A csapatok eredményes vébé-
szereplése azért kiemelkedci je-
lent ségri mindkét nem parbajt -

roz lnéI és a n i kardoz kniíl (és

az lenne azidén gyengén teljesít
féffi t loz knél is)' mert ezekben
a szakágakban az egyéru Verseny
mellett csapatkiizdelmeket is ren-
deznek a ri i olimpián. Haezeka
csapatok részvételi jogot szerez-
nek a hiírom versenyz automa-
tikusan indu]hat egyéniben is' ,"4

kikapaol dni,mostazonban
a munkáé aÍ szerep

uilagbajnokságon nagton értékes
ranglistapontokat lehet szerezni
ahhoz, hogt a kualifikaci s soro-
zntban olimpiai részuételt ér he-
lyen uégezzen a csapat" _ eztmár
Szász Emese mondja az ''lntequ-z nában", ami jelen esetben a fol-
drin hever szerelések hatmáb l
kirárrgatott kispad. A montreux-i
Eb-n egyéniben bronzémies pár-
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kÜldÖttség valamennV] taglának
kulcsfontosságÚ Lesz

fiíradt, most van a mél'yponton a
harmadik hete zajIÓ edz, tábor-
ban'. ,,Ugnnakkor rendkíu l mo-
riudltak is uagrunk, mindannyian
ott akarunk bnni az olimpián!
_ fíjzitlozvá elszántan. _ A fizikai
edzések mellett mentálisan is fel
kell kész lni a uébére. Hossz ra
ryulik majd eg-eg uersenynap,
s uégig tudni kell koncentr lni."
A média ra ktizben letelt, a piár-

ba)t Íoz k és nríi kardoz k kÓzris
termében szigor vezet i felrigye-
let mellett beindul a fegyelmezett
munka. A szomszédos csarnok_
ban' a ttibbi szakág képvisel inek
edzésén |avában csattognak a
pengék. A kardoz Decsi Tamás

papa kemény munkát vé1eztet,
versenyz fiár l patakokban fo-
Ilnk a wz a teremben is tombol
kánikrr]ában. Új dons t Eb - gy z-
tesihk, Szilágyi Áron a két rás
tréning vége felé,,levezetésként''
a lábmunkáját segítcí és egyen-
sr-r$ejlesztcí gyakorlatokat végez.

,'Négthetes felkész lési.ink prog-
ramja egt olaszorsztigi edz ttibort
is tartalmazntfi amely sznkmai-
lag tanuktigos uolt. Ugnnakkor
riil k, hogr itthon fejezztik be a

munkát, én szeretek a megszokott
k myezetemben dolgozni" * jegyzi
meg az olimpiai bajnokkardoz .

A n i t rcsapat tagjai k zott
láthat az risszhang, régi sport-

tarsi és baráti kapcsolat az ovék.

,,Val ban nagton j ban uagtunk,
hosszti ideje egtÍ'in élj k a min-
dennapjainkat. Eg tijbbhetes
edzrjtábor sszezdrtsága sem tLLd

benni)nket rnegakadályozni ab-
ban, hogt j l érezziik maglnkat"
_ mondja az edzést kovet en
Knapek Edina és Varga Gabriel-
la. Azért gyorsan kiderÍjLl, hogy az
Összecseng gondolatok mellett
van, amir l másként vélekednek.
Például a világbajnokság megíté-
lésér l. ,,Szerintem nem szabad
r gÓrcs lni atra, hogt az olim-
piai kualifikári ban mennyire
lényegw ez a uébé. Ez is csalc egt
uerseny" - vallja Knapek Edina.
,,Én igenis gt tekintek rá, mint az
éu f uersenyére. Egt moszkuai ér-
mes helyezés sokat segíthet abban,
hogt kijussunk az olimpitira" -
érvelt Varga Gabriella.

Így vagy rigy, a jírlius 13 - iin kez-

d d világbajnokság a magya.r
ktildottség valamerrnyi ta$a szá-
mara krlcsfontosság esemény,
a vív k érzik is a srilyát, de abban
is mindarrnyian egyetértenek,
hogy egy élsportol nak meg keII

birk znia az ezzel jár teherrel.
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A negyhetes felkévÜ tés atatt víV -

inknak kevés idejÜk juta pihenésre,

így megbecsÜlnek minden szabad
rát, és igyekeznek fettÓtt dni.

,,Egy hetet t ttÖttÜnk az olasz-
orszagr FormraDan, amr peBze

edzrjtábor vott' de a csodátatos

kÖrnyezetben azért jutott egy kis

szabadid is * mesélte á l<ardozo

Szatmári András. Szász Emese és

lmre Géza párbajttíroz nk zenével

igyekezett fettott dni, Akos vaci
koncertjére mentek az egyik sza-
badnapon. Szasz Emesének még
egy forgatás is belefért az ideiébe,

a hamarosan indut M4-es sator-
na prom ci s fitmiében képviseti

sportagát' A t roz anyuka; Moha-
med Aida érthetcíen két gyermeke

koÉben tud teginkabb kikapcso'
t dni, ahogyan Boczk Gábor is

kétéves fiával pr biítt tazÍtani. 'Á
kisfiamrnat tottott id egyÉsz:t

val ban feltolt, másrészt viszont
ataposan te is tud fámsztani. ''

bajt, roz nem tagadja, nagyon édesapjával iskolrízik, az edz, -


