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FoFmatosfe|lődésben
loLuiixöoő projektek segítik a hazaivívás, hogy a jovőben is
sikersportág legyen - azelnÖk további kvótákat remét RiÓra
l Az országos bajnokságon
említette, az elmúlt években
sikeriilt ielentősen előrelép-
niíik. Melyek a legszembe-
tűnőbb változr{sok a hazai
vívósportban?
Örvendetes, hogy sportágunk
támogatóinak köre számotte-
vően bővült' a sportágfejlesz-
tési programnak köszönhetően
pedig a létesítmén)'fejlesztés
Iendületet kapott _ vá]aszolta
Csampa Zsolt, a Magyar Vívó-
SzÓVetség elnöke. _ Az ősszel
több felújított és újonnan ki-
alakított vívócsarnokot adtunk
át üdéken és a fővárosban, a
fo\tatásban is nagy hangsúlyt
fektetünk a létesítmén}fej_
lesztésre. Kiemelt proiektünk,
az iskolai úvás sikertörténet:
2o|2-es elnökké választásom
idején négy-öt iskolában fol1t
vívásoktatás, ma több mint ki-
lencven oktatási intézményben
ismerkednek a sportággal a ta-
ntrlók. A létesítményfejlesztés
és a sportág bázisának szélesí-

tése fontos tényező a tekintet-
ben, hogy a vívásról a jövőben
is magyar sikersportként be-
szélhessünk.
r A sportágfejlesztés mely
teríiletei élveznek prioritást a
folytatásban?
A jövő programja kétirányú.
Egyr'észt szeretnénk a vívás bá-
zisát tovább szélesíteni' a má_
sik hangsúlyos kérdés pedígaz
edzőképzés. Már megkezdtük a
tárgyalásokat Mocsai Lajossal'
a Testnevelési Egyetem rekto_
rával a képzés beindításáról.
lA jelenről szólva elégedett
volt az elmúlt év utolsó ver-
senyhétvégéjével?
Az országos bajnokság minden
tekintetb en m éItó v olt alt|to z az
elgondoláshoz,hogy az év utol-
só versenyhétvégéje a vívás ün-
nepe legyen. Egy-egy verseny-
számban Voltak sértilésekre hi-
vatkozó hiányzók' ettől fugget-
lenül színvona]as küzdelmeket
láthattunk. Külön öröm, hogy
a fiatalok és a vidéki műhelyek

meggyőző teljesítménnyel hív-
tiík fel magukra a figyelmet. A
számok pedig magukért beszél-
nek: mirrd a részfuevő Verseny-
ző\ mind a klubok szálrrénak
tekintetében jelentős előrelé-
pés volt tapas zta]ható.
IA program részeként ren_
dezték meg a Magyar vívás
napj át' amelyet a vívótfu sada_
lom örömmel fogadott.
Két éwel ezelőtt indult a kez-
deményezés, amelynek keret-
ében köszöntjük az aktuális év
világversenyein érmet szerző
valamennyi versenyzőt és mes_
tereiket. Miíra jelentős ese-
ménnyé nőtte ki magát, ezittta]
több mint nyolcvan díjazottunk
volt. Jóleső érzés|átni,hogy az
egyesiiLletek m ár vfuják ezt a faj'
ta elismerést.
rAz olimpiai kvalifikácÍós so-
t ozat az (ti évvel a hajr ájához
érkezett. Hány kvótát remél?
Biztati, hogy már most jelen-
tősen túlszárnyaltuk a lon-
doni kvótaszámot, jelenleg

Gampa Zsolt elnök igen bizakodó

hét versenyzőnk áll kijutó he-
Iyen.Ezzel együtt nem lennék
elégedett, ha nem 'sikerülne
további kvótákat szetezni. A
férfi párbajtőr-válogatottnak
van a legtöbb esélye rá, hogy
növelje az olimpiai kvóták
számát' P.A.


