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A magyar vívdst csak dtmenetileg mentette
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férfipdrbajt r-csapat Kanadában

Az utols pillanatban, váratla-

nul huzta el nyer pengéjét
fértipárbajt r-csapatunk a
vancouveri világkupán, igy

késziilhet a

ri

i olimpiára. |e-

len állás szerint kilenl magyar
vív léphet pástra a nyári játékokon, nZ egyéni eredmények

alapján fényes éve lehet a
sportágnak" A távolabbi jtiv

viszont talány, az életkor alapjána ktild ttség tcibbsége alig-

hanem

utols

olimpíájára

utazik, és nem látszik, hogy ki
lépne a helyíikre.
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érfipárbajtcír-csapatunk Van_

couveri világkupa-gy(íze1mé-

vel és olímpíaikv

taszerzésével

egy csapásra négy éremesélyt is
szeruett a

ri

i nyári játékokra. Ha

elmaradt volna a siker, csupán

egyetlen Versenyz nk - Imre Géza
vagr Boczk Gdbor _ léphetett vol_
na pástra Ri ban, a csapat kijutásával viszont mindketten elindul_

hatnak egyéniben is, akárcsak a
harmadik alapember, Rédli Andrds. Mivel Imre Géza egyénívilág_
' bajnok,
Boczk és Rédli egyéni
Eur pa-bajnok, dZ olimpián bár.
mire képesek.
A 2013-as budapesti csapat-világbajnoki sike
ta ktilon-ktilon
értek csak eligazisikereket _ Réd_

r

li

2014-ben nyerte meg az Eb-t,
Imre Géza tavaly a vb_t _, csapatban eddig t dik-hatodík helyekkel evickélt ek az olimpia felé. A
kozosen szetzett érmek évek ta
elmaradtak, ezért is jelen t váratlan áttorést a vancouveri arany.
Ráadásul meg kellett verni hozzá a

világbajnokságokat,

ural

olimpiákat

franciákat, akikkel szemben

lmre Géza (baln) és RédliAndrás is tagja rolt az olimpiai

kevés sikerélményben volt része
válogatottunkn ak az
téI évtizedben.

elm lt más-

Az elmrilt hét végén'az utols
csapatkvalifikáci s uiadulon osz-

gy

j

zelem azért is
el jel, mert a 2004-es athéníjátékok
szehozott

el tt is hasonl an nehéz helyzetben szeclte ossze magát a gfuda
(amelyet akkor még Imre
Boczk mellett Kovdcs Ivdn

és
és

Kulcsdr Krisztidn alkotott), rnajd
az olirnpián eztistérmet nyert.

Ha a négy éwel ezel tti, londoni játékokhoz viszonyítunk, a lét_
szám alapján jelent s el relépést
hozott, illeive hozhat cissze a ma-

ÉsaÉteltkiharcol Érlcajtrcsapatnak

war vívás. 20l2-ben egyetlen csapatunk seln szerzett kv tát, mind-

ossze négy egyéni versenyz nk

szhllhatott harcba az cisszes f*gyvernemet tekintve. Ivlost lesz ma:Wffi csapat Ri ban, ezzeljelen ál_
lás szerint a három szakágban kilenc vív nk ktizdhet majd a páston, tíz versenyszámban. Ut bbi
számok még azért változhatnak
(letelé)' mert március végéig tar_
tanak egyéni kvalifikáci s viadalokat. Egy h nap m lva Budapest

lesz aházigazdája a párbajt r-

Grand Prix-nak, amely a férfiak-

nál a

kr' tasz erzés fényében
rtimr'ívást hozhat, míg a n' knél
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Szdsz Emese bebiztosíthatja a
részvételét.
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Hazzá kell tenntink viszont,
hogy a magyar vívás számára a
torténeti mélypontot jelent loncloni létszám nem lehet etalon. A
hurráhangulatban sem szabad elfeledkezni r tra, hogy párbajt rcsapatunk eredménye nem oldotta
meg ahazaivívás egészének s lyos

problémáit.

N i párbajt

rcsapa_

tunk és n i kardcsapatunk szintén
az olímpiáért szállt harcba a kvalifikáci s id szak kezdetén, de harnar eiveszítette esélyét a kijutásra.
Ha a várhat ri i olimpikonjaink éveít nézzuk, Szildg1ti Áront és

Márton Anndt, vagyis a két ifi,i
kardvív t leszámítva 37 év az átlagéletkor. Imre Géza elm lt 4 tr,
míg Boczk Gábor,39, RédlíAndrás 32, a kardvív Decsi Tamds 33
éves. A n i t rvívást továbbra is
Mohamed Aida és Knapek Edina
jelenti, a n í párbajtrvívást Szász
Emese. Nem látszanak azok a Ver_
senyz k, akik a heiytikre lépnek
majd a kovetkez kétolimpián.
A vívás persze észsport, és ez
neg) ren felett ktilonosen j l jon,
de észnélkell lenni, hogy a sportág ne találja nragát e yszer csak
olimpikon nélktil, mint a magyar
kézilabd ázás.

