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r Végigtekinwe a kvalifikációs
sorozat eddigi eredményeÍn,
mennyire elégedett önmagával?
Úgy gondolom, hogy a hét verse-
nyen, három Grand Prix-n és négy
világkupán szerzettnégy érem nem
rossz eredmény _ mondta Szilágyi
Áron olimpiai bajnok kardúvó' _ Ez-
zel együtt nem lehetek maradékta-
lanul elégedett, miutiín háromszor
is előforddt' hogy egy viadalon idő
előtt búcsúztam, ráadásul a ranglis-
tán nálam jóval hátrébb sorolt ver-
senyzőtőI kaptam ki.
r Mondhatjuk, hogy az utóbbi
időben hullámzó volt a teliesít_
ménye?
Igen, ez a legjobb szó rá. Sokat
dolgozunk azon, hogy arra a szint-
re emeljük a vívásomat, amilyen
a londoni olimpián és az elmúlt
két évben jellemezte. Ebhez az
kell, hogy mind fizikailag, mind
mentálisan tókéletes állapotban
legyek. Idén ezt még nem sikerült
elérnem.
l Ázért voltak biztató jelek...
Május elején a madridi versenyen
egyéniben nem állt össze a dolog,
de csapatban végre már jól ment
a vívás, és a dobogó felső fokára
állhattunk.
r Az elmúlt hétvégi moszkvai
Grand Prix-n szerzett bronz-
éremmel sikeriilt úiabb lépést
tennie a riói olimpia felé vezető
úton?
Azért még nem kbzdtem el néze-
getni a ríói repülőjáratokat... A
bronzéremmel én nem vagyok
elégedett, maradjunk annyiban,
van bennem hiányérzet.
rAmennyÍben?
Ez a mentélis állapotomban ke-
resendő. A lényeg, hogy sikenilt
megfogalmaznom a problémát,
a felismerés fontos lépés volt ah-
hoz, hogy elinduljunk a megfelelő
úton, és korrigáljuk' amit szüksé-
ges. Nagy segítségemre van ebben
a sportpszichológusom.
l Ezek szerlnt az előttünk
álló - az olimpíaí kvalifikáció
szempontjából kulcsfontosságú
- Európa- és világbajnokságra a
mentálís felkészülésre helyezi a
hangsúlyt?
Én nem véiasztanám el élesen a
mentiá]is és a fizikai felkészülést.
A kettőnek együtt kell működnie,

összhangban keII lennie, különben
elmaradnak a várt eredmények.
De valóban gyakran előfordul,
hogy a végén minden nüánszo-
kon, a 1éIektani tényezőktin múlik.
Dolgozom azon, hogy ezek a mo-
mentumok az én javamt a döntse-
nek. Van, amikor sikerül, de van
úgy - mint legutóbb Moszlcvában
-, hogy nem.
r Milyen fegyverrel készül egy
kiforrott, olimpiai bajnok ver-
senyző az Bat óp a-b ajnokságra?
Lehetséges még a repertoárián
bővíteni?
Nemcsak lehet, hanem kell Ís. Ha
ugyanazt ví\Tlám, mint kétezer-ti-
zenkettőben, Londonban, az ellen-
felek alaposan elemeztekvolna, és
nem tudnék újabb eredménye-
ket elérni. Viszont ez a bőw-
tés, megújulás a legnehezebb
feladatok egyike. Keüeriek az 

l| a
ímpulzusok, fejlesztgetni' ja- ' ' ':

űtgatni kell egyes elemeket. ud
Ú1 atciotat kell belevinnem
a vívásomba, másfajta'előké- ffii-
szítést, ritmust kell talánom.
A következő másfél év legfon- "t$tosabb feladara és szakmai ki- #df
hívása számomÍa az, hogy ne '],
ragadjakbeleegyfajtavívásba, i'
megtudjakújulni. $
l Visszatérve a közelebbi
célhoz: feltehetően nem szíik-
séges extra motivációt keresnie,
hogy az olimpia előtti évben, a
kvalifi kációs so r ozatban szer ezze
meg pályafu tása első Eb_ aranyát'
teljessé téve ezzel éremkollekci-
óját...
Nehéz erre az Eb-re önmagában
tekinteni, és azt mondani, hogy
most csak a kontinensbajnok-
ságra készülök. Egy hónappal
később ugyanis már világbajnok-
ságon szerepelünk, s ott Vannak
a rendszerben a világkupa_ éS a
Grand Prix-versenyek is. Persze
most igyekszem maximiálisan tu-
datosítani magamban, hogy ez
rendkívüI fontos Eb lesz, amelyen
természetesen nagyon szeretnék
nyerni. Aranyesélyekről azonban
egy Európa-bajnoksággal kapcso-
latban nehéz beszélni, hiszen ha-
gyományosan erős a mezőny. Rá-
adásul az Eb -n nincsenek kiemelt
versenyzők, selejtezőt kellvívni. És
könnyen előfordulhat, hogy a har-
minckettő között két világklasszis
áll egymással szemben...
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Szilágyi Áron számála az lesz a köYetkerő másÍál év legÍontosabb szaknai kihívása' hogy ne
Ía8adionleleegyiiitavívásbaésmegtrdionÚ|ulni FoTÓ;]V'SCHMlDTJÁNos

ERTEKES
SIKEREK

@
UDVARHETY!
GÁBoR
SZÖVetségi kapitány

,,SzitágyiÁron
az elmÚ[t hetek
két kieme1kedő
eredményének is
tevékeny réSzese
Vott' MájUsban,
Madridban a
kardcsapat
tagjaként
aranyérmet,
az egyéni
kvatifikáció
szempontjából
rendkívÜl fontos
moszkvai
Grand Prix-n
pedig értékes
bronzérmet
szerzett."

PÍoÍÍ'h füffEt*ffi ;i üilE*ariiiég
Ke,dden:.tPrtolt],Ífjes,áiitíniÜ!,5;es 1l; köiott,,a

.montr x_i.Etlrópá;bajhoÍ<$gqh seéreplő :vÍúó"
ki}ldÖttség::étuta2á$:,étőttl; lhivatatos.f iássál
egybekötött csapatérteke2tetét. Svájcba népes,

,56 t_46ti,del,égáiló ut k':árretyÍek,!acjal, krzÖtt
sport- és,Év&vfiass2őrÖk,:psfichotÓgusb_k és Í|'
zioterapeüta: is:ván, - ]ők' bi'tosítJák'a vérsenffi
itámára, e lprofq|!9Íiortálls':e.sÉ séBÜgyl 

, 
ós la l re-

geneiá tódást,,! egítő,, hátteÍet,, a, kü tcsfontócság Ú

verse1yeh' AvÍvoklényé{mét noúeti; hogy a ftjstői
városkában két egymáshoz közet található szátto-

dában taknatr,ÍTHjd,á kÜtdottsée tffiái; és ind.
két szátláshetytőt néhány perces gyalogláira van
csak az impozáns versenyhelyszín.
A csapatértekezleten a szakmai munkát irányÍtó
szövetségi kapitány, Udvarhetyi Gábor ana kérte
í sportolól<át, :hogym1hd.n|d'tüdá#hoz,,ffitien
tegye meg a tőte tethetőt a minét eredménye-
sebb szereplés érdekében, és azzal az intelemmel
indította Útiiíra a deteÉációt, hogy jellemezze
pontoiiág, iugyet ,és sportszdiÚsEe a:magyaÍ
csapatot.


