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nEMEKli[szEREPELT a,sáját magát is megtepo Szatmári AndráS,
a padoval páston végre Senkitot és Semmitol sem ijedt meg

KováGEdka

Szatmiíri éIvezte, hogy a verse-

D

Az elmti]t két esztend legeredményesebb héwégéjét
zfuta Szatntl'
András: a padovai világkupaversenyen egyéniben a nyolcadik helyen
végzeLt, míg a magyar kardcsapat
tagjaként a

dobog fels

fokára

ál-

hatott fel.

j

,,N em ís számíto ttam rá, hogt ilyen

l szerepelek majd - mondta Szatmiiri András -, és kint, az ek nap

delutánjdn uégképpnem gondoltam,
hogt sikeres Iehetek. A csoportmérkrizések során ugnnis nem uíutam I,
scjt a combom is megsér lt. Akkor

j

megij edtem, el k keser edtem. "
Aztán_ immár az egyeneses

"'':i kieséses szakaszra késziil_
,;'': ve _ osszeszedte magát a
.,''' i.''Vasas vív ja; pedig az
\ els kanyarban'egy

K:.

''

dél_koreai kcivet.
"\ UCI-l(UItr

\

kezett.
'.\.

,,Oke, zat

tudtamr

la,

hogr nem a

Iegjobb dél-

koreai, de azt
is, hogt fut fd-ala a paston, annyit,
amennyit csak akar _mesél\e a szer-

dm a 23. sziiLletésnapját iiLnnepl
sportol . -Visrcnt nbizalmatadott,

lrcgr nagton meguefiem t, rtiad sul
egészen szep rusokkaL. Aztán szumbaton m r a hatuannégtes nibkin is
j l ment a uíuas. Nem ijedtem meg
akkor sem, amikor ellenfelem 14:11re uezetett. Úgt éreztem, írdnyítom
az assz imat, képes uoltam akcí kat
uíuni, és ttjbbszilr is

h tr nyb lÍordí.

tani. Azt hiszem, mindez az,ért uolt,
mert nem féltem. de fogalmazhatok
tigr is, hog nem uolram betojua."

nyen mindkét edz je vele volt SzabÓ
Bence állt a pást egyik, Riba Ferenc a

másik oldalrln, ugyanakkor a legjobb
négykrizé jutásért az orosz Kami] Ibragimov ellen mentiílisan elfiíradt.
,"A koncentr ltságommal uolt
gond, éreztem, hogt ftíradt uagtok.
Ichet, hogy hisztiztem is az assz során, de mentálisan effiradtam a mdsodik nap uégére..._ va]lotta be nlcitikusan. * Z/eges uoltam, de utdna

megnyugodtam. és Szab Bencéuel

arra jutottunk, hogt szep ez az eredmérry, igaz, lqir az utols assztlétt."
KiáI azéft a hat pontért is, amelyet
Így nem kapoü meg Szatrnari _ a

kvalifikáci s világranÉ strán viszont

el

relépett, s immár

l

távolba keriiLlt
az olimpiai kv ta: az most Decsi Tamás,,kezébenvan", majd egyfrancia

vív és Szatrrrári
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xÁnpÁn

n gmr

sportpszichoLÓgus

,,Andris igénytia

tor dést,haezt
megkapia,tud vele
étni. Sokat segí-

tett, hogy ott volt
vete a két edz je

sorban'

Padovában. Az a

Még két verseny van hátra.
,,Sokakat megleptem Pad,owiban,
hiszen a szezonban még nun nyerrem kér assz t egtmas után a haruannéges tábkin. A korábbi teljesítményem miatt nem k sztimolgattam, de
arra kell figelne1n, hogr a jituciben
se sakkozzak. Igen, l táuolonbelíilre
ker ltem, Decsi Tomit két ktjrrel kell
megel zn m legk zelebb, hogt m r

típus, akinek ahhoz, hogytetiesen

kcjvetkezik

a

nálam legrcn a2 el ny, de tényleg
nincs értelme a j solpaisnak. Nekem legk zelebb is olyan higgadtan
kell uíunom, mint Padcíi,tiban'_ bár
ha ilyen egtszerti lenne ez, akkor
minden Uersenyen ígt uíunék..."_

mondta SzaÚnári, aki néhány napos
pihentít kapon'
Tril sok id a kikapcsolÓdásrapersze nem jut,

hiszenharomhétmrilva

jabb kvalifikáci s világkupaverseny
kcivetkezik, immár Vars ban.

kitudion teliesedni
a páston, szÜl$ége

van ana, hogy

fizikaik zetségben
legyenek a segít i.
Még. Mert hosszÚ
távon dotgozni
kell azon, hogy

tekintetben
onátt bblegyen'

e

hiszen az akqÓkat
neri rettvdifufiái_
tania a páston. De

j

atany,képesa

fejl désre-ezena
téren is]'

1{á
Rár.

f

0n kellétt máreza siket

i lordrsapatversenyt Ugyan nem r,eÍldeznek Rió]

ban mégis van prevtizse a vk-sorozat sapatverse-

,;Egész nap iót Vl'VtÚnk,

aktor sem iiectem rrng,

amikor Áron elten a román fiÚ fordított az utotsó asz-

nyének - már csak azért is' mert ápritisban az otimpia

szőbani'.44:42 volt oda, de egyetlen pitlanatig sem

helyvínéncsapat-vitagbainolságot rendezrpk' ráadasut - bár a 2020-as iátékok mesze vannak - lát-

éreztern, hogy.ne á,rniÉnk lehne a gVő2elernés ezt
tiíttam Áron arcán is Kettett ez a sikel iot tesz mind-

ható. hogy a vetétytársak már Tokión építkeznek.

annyiunknak|*fuáatmazottSzatmári.
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