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EGYREBlzTosABB Márton Anna pozíciója a kvatifikációs rangtistán, ám
az MrK vívoja ne,m erre figyel, inkább még többet dolqqzik az edzéseken
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:UtazÍkRí ba?

Annyira bonyolult a sportág
Iifikáci

s

kva_

szabiílyrendszere, hogy
cjszÍntén sz lva nem is kcivetem _
viílaszolta Miírton Anna, aki a hétvégi' athéni világkupaversenyen a
hetedik helyen végzett, így tovább

D

oÁnoos
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,Íényleg nem
szabad számotgatnunk, és Anna
el z három

,,,

Vpffinlen.g,!Jta:

tott teUesítménye
alapián nem is
kett, hiszen nagyon

ilvÍvottminden

alkalommal.

An

t

nem is beszélve,
hogy nem csak
az a célunk, hogy
kiiusson Ri ba,
s t, nem is csak
egy olimpiára
készÜtÜnk. Kétség-

teten tény, hogy
Athénban nagy lépést tett Rio feté,
és atigha esik eta
kv tát t' de bárrni

megtÓrténhet
még - szerintem
egyébkéntnem
fog. Anna igazi
profi, a tudása már
most nagyon magas szintŰ' ezért
ketlneki kÜtfoldi
edz partnereket
is szerezni, hogy
tovább feit dhessen."

er sítette helyet a rangsorbaq.

-

Nem fudnám megmondani, hlíny

szazaLébgbiztos, hogy ott leszek az
otimpiiín, ennél sokka] jobban fogla]koztat' hogy minél t bb és iobb
munkát végezzek a felkésztiL1és során.

l Létezik olyan forgat kiinfv"
amely szerint a mostani stabil
pozíci ja megrendiil?

Akkor lehet lá1, tra a tobbiek ineá[sanj l szerepelnek a hátralévcí két
kvalifikáci s versenyen. Árn az is
igaz, hogy ha én j l teljesítek, nem
lehet gond.
I Nagyot fordrrlt iinnel avilág egy
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év alatt.

Igen. Éppa tavalyi athéni vk-viada]
volt az elscj, amelyen végre a feln t-

tek kozott is bejutottam a legjobb
nyolcba _ addig jobbríra csak a ti_
zenhatos tábláig értem el. Ésmár

nagyon vágytam jobbra, tobbre.

Az ta pedig érzem, hogy a vetélytiírsak is eIismemek, az legalábbis
tisztiín látszik, hogy nem ortilnek,
ha egy'ágonvarrnakvelem. Az averseny fordulatot hozott a.pályafutásomban, mertaz tamár magamt l
is elviírom a j eredmén1t.
lAkkor a hétvégételégedetten

záthattalgen, rigy érezLem, j l ment a vívás, az els assz t leszámíwa. Ki-

emeltként csak

a

hawannégyes
táblán kezdek, és j , hogy el szor
egy viszonyJag gyengébb ellenfél_

Iel találkozom rendszerint, mert
'ilyenkor azéft még van bennem
egy kis fesziiltség. Utána vjszont

ií]talában megnyugszom,' most is
így tortént. Szép tusokat uo-,gff
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tam, élveztem, hogy az torténik a
páston, amit elterveztem.
r Milyen típusri vív egyébként?
{gyal' kombiná az assz k el tt?
lgen, az edz m szokta is mondo!

gatni' hogy ne bonyolítsam tril a
dolgokat, mert á2 sem mindig j .

Énviszont szeretek kombinií|ni, és
akkor vagyok elégedett, ha a páston
megval sul az, amit kigondoltam.

IVersenyr lversenyrevagyh napr lh riaprakellváltoztatnÍa?

Változik
a

férfi?

a

n
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kardvívás' akárcsak

Énnemigen viiltoztatok. Azt

in_

kább érzékelem, hogy ellenfeleim

j rnegoldásokat is kipi bálnak.
Az MTK-ban a hagyomiírryos vív edzéseket kapom, ezt az iskoIát, stí_
lust szeretem és tisztelém, s t btisz-

ke is vagyok, hogy ezt tanulom. Így
a viíltozások kapcsrín én inkább rigy
gondolkodom' hogy bármit is találnak ki a vetélytiírsak, nekem mindig
lesz válaszom rá.

l Hogyan'tud rlgy készi.ilni' hogy
itthon nemigen van vetélytársa?
Nehezen... Miutiín e1d lt, hogy
n i kardcsapatunk nem \esz ott az
olimpiiín' a helyzet még nehezebbé
viá]t. Ezért a kdvetkez h napokban
tobb ktj]ftjldi edz táborban is részt
veszek, mert muszáj olyanokkal vívnom, akik velem egy'szinten iíllnak.
rNe kiabáljunk el persze semmit' de érzi már' hogy ktizeleg az
olimpia?
Persze, érzem.

]

va]' nagyobb a
stressz, ahogyan a munka is, amelyet el kell végeznem. Ám azt lni-

szem, képes vagyok kezelni. Eddig

rnég nem jártam sportpszichol
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gusniíl, és amíg rrra vagyok a hely_
zetrrek, amíg képes. vagyok váitoztarni, ha valami gond van, nem is
tervezem, hogy felkeresem.
r Ésazért mégiscsaknyrgodtabban késziilhet' mert
helyen áll a

j

világranglistán.

Ám egyetlen pillanatig sem d lhetek hátra! Számolgatnom nem kell,

nem is hiszem, hogy az

j

t tenne

nekem, de sririi id szak áll el ttem,
és ha le is záru] a kvalifikáci s id szak, és eldtil' hogy indulhatok az
olimpiián, akkor sem lesz megiíllás.

A versenyeken ugyanis világrang-

listapontokat kapunk, és egyráltalrán
nem mindegy, kik jcinnek szembe
velem Ri bán. Ha ott leszek...

