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Amlkorkellett,
ahogyankell#
csoDAszAMBA menő gyozelmet aratott a férfi
párbajtőr-válogatott _ következhet az olimpia
Kovács Erika, Pircs Anikó
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Dráma a páston, de még inkább
könilötte!
A férfi píubajtőrÓz'ők vancouveri ülágkupa-viadalának csapatversenyén megtörtént minden,

és anná még jóval több is _ kész

a Boczkó Gábor,
Imre Géza, Rédli András' Somfai
Péter összetételű válogatotttrnk
higgadt tudott maradni...
A léc már eieve tnagasan volt
előttük, hiszen a kvatifikációs
csoda, hogy

solozat utolsíl versenye volt a

vancouveri, és ahhcrz' hogy a mieink megszerezzék a nói Wótát,
számta]an dolognak stimmelnie
kellett.

\'égül is stimmelt, de amíg
odág eljutottunk' nem kevés

idegsejtbe kertjLlt _ gyanítjuk, így
volt ezzel Udvarhelyi Cábor szövetségi kapitiilry is, aki az egész
verseny folyamán áIlva (és idegesen jarkálva) figyelte a páston
töfténteket'
Az előre behararrgozott hármas opció, amely kvótát érhetett

a mieinknek, üszonylag hamar
teljesült' hiszen Egyiptom nem
jutott a legiobb 16-ba, Dél-Korea
alegjobb nvoicba, így eldiílt' hogy
az afrikai orsz'ág a verseny után
nem lesz a világranglista legjobb
tizenhat, az czsiai pedig a legjobb
né8-}" csapata között.
Kellett' hogy
a csehek és a németek a mieink

mögött végezzenek Vancouverben _ előbbiről mi gondoskodtunk' a n},olcaddörrtőben elbúcsúztattuk Csehországot, majd
a negyeddöntőben az ukrárrok
elintéztéka németeket. Csakhogy
ezzeI p árhvzamosan mi me gkap ruk a úlágran glista-vezető fi'anciakat, vagyis az előzőek teljesiiLlése

nrit sem ért voha, ha nenr győz-

neklmre Gézáék'

fuanpussal ugvan, de hozta a
ame\től a leg-

csapat azt a csatát,

inkább Íélttink.

Minden összejött!
Hittiik mi, csakhogy hirtelenI jében felnint ket másik kvóta]eső
'

(Észtorszag és Kazahsztán), vagy-

is Rédli András francíák elleni
győzelmi üvöltéSe liamarjában

'"f

merthogy jött a következő feladat.
t'la buJ<jú' nirrcs olimpia'
A fiúk ezt miár kétszer átélték
Vancouverben' mindkét csatából
győztesen kertiltekki.
De ami ezután jött, az tényleg
kezdett drámaivá válni. . '
Az elődöntőben az észtek vártak ránk _ a kazahoka n:te1 az
ukránok. Ebből a négyesből csak
Ukajnának volt meg már ekkor
a kvótá|a' g,ors matek, és jött a
megoldóképlet: győzrri kell az
észtek ellen, de lehet, hogy
mégaz sem lesz elég' ha
ugyarris Ka:lahsztán is
e1halr'iá.nyr.rlt,
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nyer, majd behízza
a döntőt is' vége a
dalnak.
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Kétfrontossá
harc,
inrrentől figyelvált tehát
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mivel a kazahok
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heftiik mindkét pástot' s

elóbb befejezték
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ráa<lásul győzelemmel _ az
asszót' még inkább szorítani kellett a mieinkén. Rédliék leg}'aiffék az észteket, de
még mindig nem motrdhatták, megvan a kvóta!
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finálérrak úgy indultunk neki, hogy hét ország
(Franciaország, Ukrajna'
oroszország, Svájc, Dél-Korea, olaszország, Venezuela)
máÍ biztosan riÓi induló _ a

nyolcadik megaz lesz, amelvik megnveri a vancouveri
finálét.
Hogy ezt a srácok ttogv bírtak
idegekkel, fogalmunk sincs, de
hogy ráciífoltak a magvarokról
sokszor feláliitott tézisre, r,ag.vis
hogy ilyen helyzetben a mieink
mindig elbuknak, az eg,y_értelmt1.
Hogy ismét Rédli András volt a
befejező ember, az ú|fent csak
zseniális húzás volt a szakmai
stáb részéről,az pedig, hogy ezt
a döntőt a magyar férfi prárbajtőr-Víilogatott ilyen gyönyortien
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hozta, már-nrár csodasziimba
megy.
És a bónusz: ezze| a vk-sikerrel a fiúk temérdek világranglistapontot g}újtöttek be, márpedig az olimpiiín a világranglista
alapjan törtérrik a párosítás. Ami
úszont még ennél is fontosabb,
Rióban a magya.r csapat is pást_
ra Iép - ugyan még a vancouveri
parádé hatása a]att vagyunt de
elfogrrltság nélkti4 mondhatjuk:
g.vőzelmi esélyekkel

vlLÁGKuPAvERsENY PÁR8AflÉR, F

Nyolcaddöntő: Magyarország-Csehors
diintő: Magyarország-Franciaorszií€
39

Ma8yarország-Észiország 15:l4 ( Boczkó
eahsztán 42:36 (Rédli +Z lrnre +2' Boczk
Gábor' imre Géza' Rédli Andras' Somfai t

vlLÁoKuPAvERsEilt PÁRBAJTőR,
Nyolcaddöntő:

N

Magyarország-Korea 2t
Magyarország-Lengyetország 40:39 (Szt
helyéril Magyarország-Brazília 27:26 ( F
ország-Japán 45:42 (Budai +3, KUn +l, F
Vé8eredmény:l. Románia, 2' Oroszorsz'
Kun Anna, RÉvészJulianna, Szász Emese
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Atapvetően imádok sámolgatni, gondotatban
a vancouveri viadattal kapcsotatban is minden
lehetőségget katkutáttarn, igaa a kazahokkal
még én sem sámoltam! - mondta a Verseny
másnapján Rédti'Andrái' * De miután
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csapat

megérdemIi,
hogy ott legyen

szoviet Utódáttamok összefogtak ettenÜnk,
fontos szereplői lettek a verseny forgatótonyvének, amihez képest egy Hitchtock-thrilter
semmiség. Egyébkéntszívesen etbeszétgetnék

az olimpián!

Az elmÚtt év
huttámvÖ1gyei

után

az írójávat...

megmutatták

Bütoskáz€YdwhidegfinvoltlnIgíbb
sdlkseÜk?

a fiÚk, mekkora

r

A hideg fuj ezÚttal fontosabb vo[t. MentálÉén, .

kIasszisok.
Csakis tökétetes

,

csapatmunkával

rendkÍvÜt megterhelő vott a versenynap, még az

én acélsodronybol twő]idegeim

is

szÜlethetett meg
ez a párat[an
siket amelyhez
mindannyian

me8Íojtoso$

tak a végére.Dontőnek bizonyutt az akamtunk,
és az, hogy végig koncentráttak

maradtunk

r il€vikvoltat4neMbÉlalat?
Egy.etten mom€ntÜmot

egész V€rs€nynap

nehéz kierfielni'

hozzá tudtak

Az

borzatom Úolt Kátxe1már,,

- afiánciák' maid ázísztek

etten i5 *
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örtjrnr,,,
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tenni."
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mámorban megsinttuk, hogy kÜutottunk
Rióba, maid mindkétszer a zuhanyzóbótés az
eufóriábót kettett magunkat visszaníngatni, és
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szercEtÉt?

a Magyar

A hetyvínen is fantasztikus

vurkolasban volt

VÍvÓszÖvetség einÖke

hozánk, hogy rengetegen

,,EzméEa

thrilternét is több
vott, teginkább

édesanÉmat' mert

keringési reldszene vott

vÜkét' Relnájiif

.:',, ,,,

minta

Dehogyisl Pezsgővel koccintottunk' majd ]l,
a szövetség elnöke néhány stlrt is engedétyezett, de méE,a2 éjféttsemváduk meg,a'
lefekvéssél |gaz, alÜdni nerntudtam, réssel
ötig megnéztem Újra a versenyrőlkészÜtt
fetvéteteket.
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horror. Nem
véletlenÜ[
mondta a'

szÖvetségi
kapitány, hogy
ityet még
nem látott a

re$enlnap?
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bÜszke ránk Magyarországl
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hannqdvotm
ley az

ehhez a venenyhez erősidegzetre és tökétetes
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hogy

az értÜnk szorítókat, közte
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ha mar

drukko[tak a képerrtlrők etőtt. Kiesit sajnáltam,ls
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sikenjtt; a férfi parbaitőr-vatogatott ott

rÉszÜnk, ás etjutott
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A tényeg

olimpián, ahol kiérdemelt hetye van'
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újra elötrőtkezdenimindent.

három a magyar igazság, ahogyan ezt a végérr

-'La,

pályafutása

]

során. Beva[[om,

megkönnyeztem
a fiÚk sikerét,

fantasztikus
bravÚrraI

iutottak ki Rióba.

VlrÁexupnvrnsEtlY; pÁnBl !iÉR, FÉRFIAK, csAPÁT' vANcoUVER

Ny,olcaddöntő; Mágyarország-Gehonzág 30:22 (Rédti +Z Boazkó +l, |mré 0),t{eg|y'Bdl
döntő: Magyaror5zág-Franciaorsziíg 39:3B (lmre +3, Boczkó +2, Rédti -4). Elődöntő:
Magyarország-ÉsztrÍszég 15:l4{Boczkó +l,Rédti+l,lmre -l). Döntő: MagyarorszáE-Ká- ,
?afisztón,42136 {Rédlr+ilmre.+z, Boczkó *3).Yégeredmény: 1' Magyarország (Boczkó
Gáb'or,lmre.Géza,,RédliAnlrási Soryfai p9;ter},

2.

Kaz:h,sztán, 3. Ukrajna.
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Nyolcaddöntő: Ma8yarország-Korea 26:27 (Szász +3' BUdai 0, Kun -4). A 9-l6. helyért:
,
Mágyarország-LengyetorsziíÉ 40i39 {Szász +4' Révész *2; Kun 0, Budai -5}.A9*}2'
helyél* |Vlasyáigrszág-Brazilia 27i26 {Révész +3' Kun *}, sudai -]). A 9. helyért: IvlagyarKun +l, Révés!J). Adöntő: Románla;oroszország45:40,
or5zág*Jöpán45;47{tsudai+3,
Végeredmén$ l. Románía' 2. oroszország,3. Észtorszá8, ...9. MagyaÍország (Budai Dorina,
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KÚn Ahná,,RÉvész Julianna'.szász Emese)
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Vancouverben
végérvényesen
összeért a
csapat."

