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r Gratrrlálunkés aggódunk

..

Hogy

vanabokája?
Miutiín négy és fél órát töItöttem

győztes velsen)map sem volt hibátlan. Amellett, hogy boldog és elégedett vagyok, sokat is fogok tanulni
ebből a győzelemből.

a

rMaximalista?

masszőrnél, és kiilönféle eszközökkel is kezeltek, bizakodó vagyok. Ha

Anyolcaddöntőig

megfelelően tudjiák rögzíteni, rendben leszek a csütörtöki csapatversen1're _ mondta győzelme másnap'
jrín a kardvívók egyénÍ versenyében
Európa-bajnoki círnet szerző Szilágyi
Á,ron.

rAhposan riínk iiesztett' amikor

döntőben' hat hatos állásrínál
hosszú percekigkezelték Mi járt
a

közbenafeiében?

Az én e]ső reakcióm is az ijedtség
volt a kezdeti fájdalmak miatt. Csak
arra tudtam gondolni, képes leszek-e

folyatni a döntőt. Amikor éreztem,
hogy fél tudok iállni, megn1rrgodtam.

A folyatásban igyekeztem felmémi,
mi az a taÍtomány, amelyben biztonságosan mozog a bokiím _ erre
három tus rá is ment, német ellenfe_
Iem eilépett tőlem. De ezutiín tisszeszorítottam a fogamat, üsszatértem
a szokásos vívásomhoz' tudatosítva
magamban, hogy mégiscsak az Eu_
rópa-bajnoki címért jöttem.
rAz Eb-t megelőzően azt mondta'

azidénmégnem érte el fizikailagés
a tökéletes állapotot.A

mentálisan

jelek szerint a legjobbkor sikeriiLlt. . .
Valóban optimiílis, jó formában ér.
keztem Svájcba, és összességében
elégedett is lehetek a vívásommal,
ugyanakkor meg kell jegyeznem, a

jól úvtam, ott azon-

ban viáratlanu] nehéz asszóba keveredtem egy belga versenyzővel, ez volt
alegszorosabb az összes könil.

r Egyben az egyéni versen1'nap
legnehezebb pillanata is?
Igen. Ha ellenfelem 14:10-es vezetésénélvalahogy talá egy tust - és
erre öt lehetősége volt... _, a nyolc
közé sem jutok. Szerencsére én n1rrgodt maradtam' ő pedig ideges lett.
Emberpróbáló fe]adat volt ebből a
helyzetből üsszakapaszkodni, de a
tény, hogy slkertilt, lelki fdlény jelentett. A negyeddöntőtől a finráléig
már lazábban és magabiztosabban
vír,tam.
r Me$ik asszójával elégedett a
leginkább?
Az Alekszej Iakimenko elleni elődöntővel, hiszen a többszörös
Európa- és
világbajnok ellen nagypenge- és láb-

munkával sikeriiLlt győznöm.
r Többször elmondta' naryon
akarta mfu eá az Európa-bajnoki
aranyat. tekeriilt a teher avrálláról?
A tavalyi és tavalyelőtti Eb-szereplésemre ez a,,kényszer'' rányomta abélyegét. Hangoztattá( hogy miír csak
ez a győzelem hiáryzik a világversenyeken gyú|thető éremkollekcióból,
és én ezt magamra vettem, többet
foglalkoztatott a kérdés,mint kel]ett
volna. Az idén viszont elhatároztam'

nem foglalkozom hason]ókkal, csak
arra koncentrrálok' hogy jó] vívjak.
Ez pedig segÍtett abban' hogy ne r
görcsös, hanem oldort vÍvássa] l
legyeK Éuropa-DaJnoK' lgy meg #

neki.

jobban rudokörtj]ni
IMi emelteaz európai
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Iektani tényezők' amelyekkel
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az idén bizonyos versenyeken

megküzdöttem. Korábban
fontos pillanatok, amikor

voltak ,i
fejben ri

máshol jrírtam, most viszont stabil
tudtam maradni, és vert szituáció_
ból is felii]kerekedtem. Másrészt a
mesteremmel, Somlai Bélával sikerült letisztítani, egyszerűsíteni a
úvásomat. Arra törekedtünk, hogy
csupán a legfontosabb elemeket
tartsuk meg, illewe az ellenfelek akcióira is a lehető legegyszerúbben
reagájak. Ez a kettő lehet a ku]csa a
későbbi sikereknek is'

r A sikerekről szőlva Az qy&ú

verseny előtt óvatosan nyilatkozott
saját esélyeÍről' győzelme után
azonbanbátran kijelentette: nem }
egy aranyért jött Montretrx-be...
RendkíviiLl bizakodóan várom a
csapatversenlt! A csapatunk nagyon jó úvókból álI, négy héttel eZelőtt aranyérmesek letttink a madridi világkupaversenyen. A tavalyi

vébébronzérmesegység minden
tagja rendk'vtil motivát. Énleszek
közijüiik a legboldogabb, ha két

éremmel térhetek

hazal

:

EURoPA.BAJ1{oI€ÁG, toilTnEÚx . ,.
tűrtÉept.
* nrgya191 étgdmáuyel.
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agy.tsrilann tá-Magyatnczág
,

ilyotüadd{'ntő:
A kivétóan sikeÍii{t ÉgyéniVeÍsenye_

ket kÖvetően a magyar csapat egy
arany. és hátom bronzéremmel aZ

érerntáblázat harmadik hetllérőt
várta a fotytatást a svájci Európabajnoksáfion. Ám a Szilágyi Áron
hétfői győzelme fetett érzett euÍória után kedden kevés öröm 1utott
á:magyar delEgáció tagjainak női
párbajtőrcsapatunk a hatodik, férfi
tőrcsapatunk a kitencedik helyen
Végzett.
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45:38 tSzabadas s;,+Il,.sósa +6,,5:abádos K.
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Az 5' helÉn: Ukraina-Magyarország 33:32 (Szász +l, Antal +l, Budai -3).
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,,Most már beva[[hatom, ezért
az eredményért
utaztunk az Euró-

pa-bajnokságra,

az aranyérem
megszerzése volt
a célunk! Annak

kifejezetten
hogy az
eredményes szeörÜtök'

replés nagyszerŰ

te[jesítménnyel
is párosutt. Ki kett

emelnem a belga
elleni nyolcaddöntőt' amelyben
Áron l0:l4-nét
sem vesztette el a
feiét, nem rohant,
hanem tudatos

tatátatokat adott.
Az Eb-cím megszerzése mellett
ezt a győzelmet
is rendkívÜt értékesnek tartom.
Áron számára a
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világversenyek

ielentik aziEazi
megméretést,

ekkor kett igazán koncent-

rálnia' Ez most
tökéletesen
sikerÜ[t.''

