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MINDEI{T MEGTETTEK a fetkészÜ[és során aZ eredményes
vitágbajnokl Szereptésért a magyar vívovátogatott tagjai

minden rendben, a szrí]lásuk
gyalog alig ot percre lesz a ver-
senyhelyszÍntcil, a menii cissze-
állításánál is figyelembe vették
egyéni igényeiket.

Ami a szakmát illeti, a ve-
zet ség rijra hangsrilyozta,
milyen fontos, hogy a csapat-
versenyeken eredményesen
szerepeljtink. A n i és férfi pár- hogy a szezonban szinte vala-

nemrendeznekcsapatversen1t sen, optimális kciriilmények
Ri ban, a férfí t toz k egytit- k zott tudott felkésziilni. ,,Áz
tesének pedig nem volt épp j utols hét a .formába hozásé
éve. ,Ahhoz azonban, hogt ez uolt, ttjbb id jutott a pihe-
a lehetriség realittissá utiljon, a nésre, hiszen rendkíu l fontos,

uébén a legjobb négt kaze ker
lene jutniuk csapatainknak
- mondta Udvarhelyi Gábor
szcivetségi kapitány. _ Ha nem
siker l, nagyot kell kiizdeni az
ijttjdik helyért, mert az is értékgs
uilágranglistapontokat j eleni-
het."

A kapitány megjegyezte,

hogt szellemíleg és ftzikailag
watánt kipihent t rsaság kel-
je,n tra" - teÍte hozzá a kapi-
tány.

A csapatok gyengébb tel-
jesítménye miatt felemásra
sikertilt idény kelIemes meg_
lepet se, hogy a sikeres egyéni
szerepléseknek kosz nhet en
I néhány vív nk már most
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en el tudom engedni az olimpi-
ai kualifikácii okozta fesz lt-
séget. Nagy k nnyebbség, hogy
nem nyom a ku taszerzés terhe
- mondta az olimpiai, világ- és
Eur pa-bajnok Szilágyi Áron,
aki nem sokáig dédelgethette
a j niusban, Montreux-ben
elért sikerét. _ Igyekeztem az
Eb-gy zelmet minél gyorsab-
ban magarn m g tt tudni,
arra ' koncentrálni, hbgy még
fontosabb dllomás kijuetkezik.
A uittigba.inoki felkész tésbe
beépítettem az éu uersenyeinek
tapasztalatait, Moszkudban is
az eredményes szereplés a cé-
lom."

PircsAnikr l

A négyéves olimpiai ciklus
legfontosabb világbajnoksá-
gán vesz részt jrilius 13-át 1

Moszkvában a magyar vív vá-
logatott, az eredményes Sze-
replésért jár ranglistapontok
el kel pozíci ba juttathatják
versenyz inket és csapatainkat
az olimpiai kvalifikáci ért zajl
sorozatban.

A vrílogatott cstitortriki csa-
patértekezletén a vív k azuÍa-
zásr l és a kinttartÓzkodásr l
kaptak informáci t. Megnyu-
godva konstatálhatták, hogy
a felszerelések sziíllítása koriil

bajt r;u il|etve 3 n i kardcsapat .*6ggrrnyi szakág életét
az olimpiai szereplésr p{í]ya-'Kiiteiteká sériilés$,
zik-férfikardbanésnditcíruen'{ffi{iién i'ijrsenyz eg

iai kv tát ér helven iilI
Lransliptan. tl;r-ifem is

, de mindéfísppen
nyrrgodtan várhatja a vb-rajtot

.D-.'t.a n i párbajt roz k rangsorát
vezet Szász Emese és a rang-
lista-2. kardoz , Szilágyi Áron.
,,A helyezésemnek kijsz nhetrj -
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EiE mÉn$éEÍa$. lffitÜ i
r t' ténmmolrártEbuánmitÉÍn|t!í y$kÜld tt'
ságl l a YiltígDainokágon?
ff egyéni versenyek'1al báni t sikerÜltek MontréUx- ,

ben, viszont három csapatnak is volt tehet sége,
hogy a legiobb négybe kertjtion' így az én számítása-

im suerint tegáilább e8y_;de{ehÉt, hogy háfbm,é||met is
,Sv_áiebán hag14tunk. 5iÉíqtném',há'ezaket Morzkvá-,

r tlib n kell ehha a venmy:Ííknek el ralépniÜk?

Csapatb'anaz,éredményeSebbszerleplésteddig :

részben a sérÜlések gátolták, részben pedig fegyel-
mezetlenségek voltak az okai. Az el bbi tényez sze-
rentsére ;ÚgytÍínik' fiEcs'(Ínt. haá vérsenyz ink

fegyelmezéttek ésfejben rerldben lesznek, rneggy : ,

z désem, hogy a sikerek sem maradnak el.
r ÁÍelltÉsdlérsoránqremélyesenisfigyelBs.t!!H ., l

kíiétteanunkít.t[lttápás.utalt?,,,,, :, : i,

A munkát VálamennÍi fesyvérnernben lelkiiímarete-,,
sen eIvégezték. Sokat beszélgettem a versenyz kkel,
rne8értérn:a,bennÜk léV tésiiittségEt' h itién,ái idéi,
Eb-nek és vébének nagy a tétje' Ugyanakkor láttam
rajtuk az ettokéttséget, hogy kiiavítsák az Eb hibáit.
l 

: tilyen illt8Fltláiogqtottlt látm5tíÍg$enl{ffi?
Mindeneket tt eredményeset. Emettett pedig fontos,
hogy a páston és ázon kívÜl is SpoÍtszéríi,, egységes, , 

:

fegyeImezett kÜtdottség képét mutassuk'


