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Minden feltétel adua Uan
csAK A vERsEilYEKRE kett koncentrátniuk vÍvÓl nknak
aZ,o['impiai kva,Lifikációs időszakban - véli Csampa Zsott
Május a közgyűlések, így
részben az értékelések ideje.
Nagy egyéni sportágakban
viszont a legfontosabb ver-
senyidőszak' a nyár kapuja is.
Csampa Zsolt, a vívószövet-
ség elnöke vissza is tekintett,
és előre is nézett:

,,A 2014-es és 2015-ös éuben
tizennyolc uíuóterem felújí-
tósát ttizti]k ki célul. Június
mdsodik felében százhatuan-
milliós tillami támogatóssal
elkészüI a központi uíui-
termünk a Gereuich Aladár
Nemzeti Sportcsarnokban, de
a közeljöuóben más létesít-
m:ények is megszépülnek. Ha
a 2014-es évet értékelni akar-
juk, mondhatjuk, az utún'
pótlás uolt a magyar uíuós
kiemelkedően sikerese terüle-
te. A kadét- és junior uilág- és
Európa-bajnokságon, illetue
az t.r.lusagt oltmpwn nuszon-
htirom érmet nyertünk' Sok
helyen beindult az iskolai
uíuóprogram, hóna,pról hó-
napra újabb iskolók csatla-

koznak, most már nyolcuan
in té zmény n é l j ór unk. H etu e n -

hdromról hetuenkilencre nőtt
a tagszeruezeteink száma,
uersenyzói engedélye pedig
mdr ezernyolcszriz uíuónak
Uan cl korábbi ezerhatszáz
helyett. Fontos célunk is uolt,
hogy emeljük a létszómot'"

A 2012-es néggyel szemben
a 2016-os ötkarikás játékokra
nagyobb vívócsapattal _ pon-
irtosabban cs4pqtokkal - szeret-
ne utazni, a szövetség, ehhez
jövő áprílisig kell előkelő he-
lyezéseket elérni a világranglis-
tán. Csapatainknak a ranglista
llegjobb öt helyezése jelentene
kvótát iövő tavasszal.

,,olimpiai kualifikációs
időszakba léptünk, és minden
adua uan a jó szerepléshez
- mondta Csampa. - A soha
nenl látott állami és szpon-
zori ttimogatdsnak köszcjn-
hettjen a jöuti héten kezdődó
Európa-bajnakságra, Mont-
reux.be öttagú egésBségügyi
csclpat utazhat, p,szichológus

is a sportolók rendelkezésé-
re álI, összesen ötuenöt tagú
kiildöttség képuiseli Magyar-
o r s ztígo t S u ój cb an. P r Ób álunk
mindent megtenni, hogy a két
legfontosabb uersenyen, az
Eb-n és a uébén megfelelr)en
szerepeljenek a uíuók. A, jól
beuáIt zórt borítékban lesz az
én tippem a szereplésre, nem
akarok ezzel is terhet rakni a
sportolókra a uiláguersenyek
elc)tt. Legaltibb hdrom csapa-
tunk is esélyes az éremre az
Eb-n, és ott uannak az egyéni
uiadalok is. Látom minden-
kin, hogy komolyan ueszi a
ku alifik ác ió s u e r s e ny eke t. "

Ami pedig a támogatókat
illeti, az elnök rájuk végképp 

'

nem panaszkodhat ,,Egy-
re nézhetőbb' eladhatóbb a
uíuás, ezért újabb szponzori
megállapodtisokat tudunk
kötni. Fő támogatóink a West
End, a Mercedes, az Adidas,
a PBT és az Allstar. A magyar
c s ap at ok e gy s é ge s r uházatb an
léphetnek színre, komolyan

Csampa zsolt €légedetten éÉékelhet€tt

uesszük a kualifikdciós idő-
szakot, így a uersenyztík teljes
mértékben a uíuásra koncent-
rrilhatnak. Minden kijrül-
ményt megteremtünk óhhez
a júntúsi Eb-n és a júliusi
uébén." Munkatársunktól


