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n m FORMA, A TAPASZTALAT és a Szerencse egyaránt segítheti :

a magyar csapat eredményes szereptését a svájci kontinensviadalon



PiÍcs Anikó D

Az elmúlt évek legfontosabb
Európa-ba|nokságán vesz részt
június 5. és 11. között Svájcban
a magyar vívóktíldöttség, hiszen
az olimpiai kvalifikációs pont-
szerző sorozatba nagy súllyal
számít be a üadal. A szakmai
vezetőség érmeket vár a mont-
retx-i kontinenstornán, ktilönö-
sen hangsúlyos a csapatverseny
a női és férfi párbajtőrözőlorél
és női kardban, elvégre ezek-
ben a számokban dobogós
helyezésekkel 1ehet kö- ),é
zel kenjlni Rióhoz. ,,ü11*;, .,

Miután a férl'i kard- iW-_
csapatverseny nem
szerepel a jövő évi olimpia
műsorán, ebben a számban a
sikeres egyéni szereplés áIl a
fókuszban. Férfi kardozóink
ennek megfelelően jó formá-
ban lépnek pástra, olimpiai
bajnokunk, az önmagával
szemben rendkívtil kri-
tikus Szilágyi Áron egy
moszkvai GP-bronz-
éremmel melegített az
Eb_re, és * biár szerinte a :T!E

vívása még nem tökéletes
_ j ó eséllyel p aly ázík p áLy afu-
tása első Eb-győzelmére. A .y-;

Moszkvában ugyancsak
bronzérmes Decsi Ta-
mást láthatóan feldobta,
hogy a csapat cisszeiállítása az
utolsó pi1lanatban számára igen
kedvezően változott; az előzetes
tervektől eltérően nemcsak csa-
patban, egyéniben is pástra lép.

,A lehetóség nagyon boldoggá
tett, touább nöueli a motiutició-
mat. Taualy szeptemberben, a
felkészülés kezdetén azt túztük
ki célul, hogy az olimpiai kua-
lifilctició idószakira kerüljiink
csúcsformába, így is lett. Az
utóbbi hetekre .ftzikailag, men-
ttilisan és technikailag is ösz-
szeállt a uíuósom, a moszkuai
szereplés megerősített abban, jó
úton haladunk': mondta Decsi,
hozzátéve, pályafu tásából eddig
kimaradt egy olimpiai érem.
Kétezer-nyolcban Pekingben
karnyújtásnyira volt tőIe, 2012-
ben Londonba viszont nem ju-
tott ki a kardcsapat. ,,Rio redlis
lehetőség, hogy megualósítsam
az álmomat. Ehhez persze ki kell
iutnom Brazíliába, amihez el-
engedhetetlen a jó Eb-szereplés.
Suójcban pótolhatatlan ponto-
kat lehet szerezni, ezek megszer-
zéséért szállok harcba. Alapuetó

eluárásom magammal szemben
a nyolc köze jutás, de egy érem
tenne igazdn elégedetté" _ re-
mény4<edik Decsi.

A párbaitőrözők közüI for-
rmája alapján Boczkő Gábor és
Szász Emese nyújthat kiemel-
kedőt. Boczkó Párizsban, vk-
ezüstéremmel mutatta meg
ere1ét, Szász Emese pedig a riói
GP ötödik helyével jelezte az év
eleji könyökműtéte utiáni ',lába-

dozás" ideje lejrárt, eg1're jobb
formába lendü, ráadásul vi-
lágranglÍsta-ve zetőként érkezik
Svájcba. ,Jó érzés, ha az ember
neuéuel kezdődik a uikigrang-
lista, önbizalmat ad. De miutón
az Eb-n nincs kiemelés, ez nem
jelent ualÓdi elónyt. Most legin-
kább arra kell koncentráInunk,
hogt minél többen minél kijze-
lebb kerülj ünk a riói olimp ióh o z.

A sérülésem már a múlté, telje-

sen rendben uagyok, remélem,
így is marad. Izgatottan és mo-
tiutiltan uárom a rajtot' Miután
nagt uiláguersenyről nincs még
aranyérmem, szeretném már
megszerezni az elsót" _ osztotta
megvfuakozását az Eb-ken ed-
dig három ezüst- és két bronz-
érmet szerző Szász Emese.

A jó forma és a szerencse mel-
lett a rutin is a,ranyat (de leg-
alábbis érmet) érhet a magyar
küldöttségnek. Igaz, a prárbajtő-
röző Imre Géza_ aki megszokta
már, hogy ő az aktuiílis verseny_
re utazó csapat ,,nagy öregje"
_ szerint a rutin kétélú fegyver.
,,A tapasztalat sokat segíthet a
kiélezett helyzetekben, uiszont
aki rutinos, az azt is tudja, hogy
mekkora tétje uan bizonyos uer-
senyeknek. Márpedig a suájci
Eb - nek uan tétj e! víudsban j ósol-
ni felesleges, nem szeretek, nem
is fogok. Az európai mezóny ha-
gyományosan erős, főleg párbaj-
tőrben, sok mindentől, a szeren-
csétól is Íüqghet a uégeredmény,
de persze mindent megpróbó-
lunk'\ eLemzett a negyvenéVes
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AZ EB-CSAPAT
Férfi piírbaitőr: Boczkó Gábor,

lmre Géza, Rédti András,5omfai
Péter
Női párbaitőr: Antat Edina,
Budai Dorina. Kun Anna (csak

egyéniben), Révész Jutianna (csak

csapatban), Szász Emese
Férfi kard: Decsi Tamás. Gémesi
Csanád (csak csapatban), ltiász
Nikotász (csak egyéniben), Szat-
mári András, Szitágyi Áron
Női kard: Garam Nóra; Márton
Anna, Mikutik JÚtia, Várhetyi Anna
FérÍi tőr: Dósa Dániet, Mátyás
Bátint (csak csapatban), Németh

Gábor (csak egyéniben), Szabados
Gábor' Szabados Kristóf
Nő tőr: Jeszenszky Szitvia, Knap-
ek Edina, Mohamed Aida, Varga
Gabrietta

Az EuRóPA-BAJNoKsÁ6
PRO6RAMJA
iÚniÜa 5., péiltek fértitőr

selejtező á l2-es tábláig

|Únius 6., szombat férfitőr,
: ,' nőipárbajtőr

iÚnius7.,vasálnap nőikard,
férfi párbajtőr

jÚnius 8., hétff nőitőr,

iÚnius9.,kedd férfitőrcsapat,
női párbajtőrcsapat

iÚniusl0.,szerda női kardcsapat,
férfi párbajtőrcsapat

iúniuslt.,csiitörtök nőitőr
csapat, férÍi kardcsapat

olimpiai ezüst- és bronzérmes
vívó.

Az é:,'tize de s tap asztalatokrÓl
szólva: a hazat párbajtőrhely-
zet érdekessége' hogy a rutinos
korosztál1t egyelőre nem tudja
kiszorítani ecy új generáciÓ.

,,Azért meg-meguernek mdr
bennünket hazai udlogatikon,
de tartósan nem tudnak elénk
kerülni. Valóban úgy ttinik, ki-
maradt utánunk egy korosztóly,
uiszont örömteli, hogt a mosta-
ni .iuniormezónyben n(lgyon
ügtes, kiemelkedó eredmények-
kel rendelkezó fiatalok uannak.
Nem kell aggódni, rui lesz a a
m&gyar párbajtórrel, ha uisz-
szauonulunk. De most még mi
folytatjuk a harcot az olimpiai
részu ételért" _ vázalta a helyze-
tet Imre Géza.

Ugyancsakaversenl'rutin hoz-
hatja meg a sikert a női tőrözők'
Varga Gabriella és Mohamed
Aida számiára. Utóbbi 1996 óta
állandó szereplője az ötkarikás
játékoknak' a jelerrlegi kvalifiká-
ciós sorozatban hatodik olimpiai
szerepléséért indt rlt harcba.


