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xÉr MAoYAR KARovívoNK kozÜl egy ég
vk-viadalon Szatmári András és Dec Tamás is Rioért kÜzd

kvotát szerezhet:

\,-

a VarsÓi

szle BEtrtcE
s2atmáÍi András edz ie

r Hideg fej' higgadt vívás

-taníwánya' Szatmríri

számolgasson a verseny el tt a kv taszerzés
kapcsrín?
Pr bá]om megértetni vele, hogy nincs ér1elme
másra flgyelnie' Anná fontosabb, hogy azt a tel-
jesítmén}.t, amelyre képes, végre téthelyzetben
is nytijtsa. Ahogy az is' hogy azt csinálja a páston,
amit el re megbeSzéltink _ ez azérÍ nem mindig
t rténik így.
IHogyantelnekaversenyel ttiutols napok?
Már nincsenek nagyon kemény edzések, inkább az
élesítés zajlik. Nyugodtnak és kipihentnek kell len_
nie pénteke. Ezekben a napokban legfeljebb négy
tizenot S assz t vívhat' de gy, hogy minden takti-
kai elemet be kell vetnie, nem szabad kiengednie,
csak a gycizelemre kell koncentrálnia. Mondtam is
neki, hogy ezek a napok már nem arra va] k' hogy
gyakorolgasson' sokkal inkább arra, hogy nyerjen.
r Tudvalév , hogy tanítványa szereti, ha ott áll a
pást mellett - ott lesz Vars ban?
Igen, ott. A legut bbi vk_verseny utiín Abay Péter
barátom, korábbi világbajnok vív megjegyezte,
néha kemény vagyok Andrissal. De muszáj, mert
eI fordul, hogy ki kell zcikkentenem abb l az á]la-
potáb l, amelybe kerijLlt. És akkor tjvcilttlk vele.

DEcsltsrvÁx
Decsl Tlmásédz le

Kovács Erika ll

r Másként készíilnek erre a kvalifikáci s ver-
senyre, mint a korábbi vk-viadalokra?
Sz mi sz , eléggé felfokozott a hangulattrnk, sok-
kal kevesebb az id nk' hiszen srírÍin kcivetik egy-
mást a verse.nyek, igy aztén rnég koncentriáltabb
a felkésztiLlésiink _ viíIaszolta Decsi Iswán edz .

_ Természetesen figyelnÍiLrrk keII Tomi mentális
állapotára is. Tudom, sokan tigy tartják j nak, ha
nem beszélnek egy-egy kiélezett helyzetr l, mert

gy gondoljrák' így éppen elterelik a versenyzcí fi-
gyelmét, mi viszont sokat beszéIiink a fiamra viár

téthelyzetr l.
l Újítottak is valamit a felkészi.ilés során?
Igen, a januiárvégi padovai vk_viada] után me-
gint kitaláltam va]amit: semmiképpen sem
szeretnék okoskod nak t nni, de most ']''
az assz elejére még nagyobb hangs lyt
fektetiink, hiszen a megvívása egy-egy
er sebb el]enfél ellen nagyon fontos le-
het. Tomival amrigy mindent megbeszé-
IiiLrrk, az én meglátásaim nem kinyilatkoz-
tatások, amelyeket ha nem tart be, biztosan
e]bukik. Vagyis inkább krjzcisen pr báunk
még jobbarr felkésziilni a vars i viadalra.
JEzlesz ,,a" verrseny? Merthogy Decsi Tamrís
azt mondta, hogy a március végi sztiuli GP-via_
dalrahegyezikacs csformát.
Így is van. Úgyis ott d l el minden' A padovai ver-
seny a lehet legrosszabbul alakult Tomi szem-
pontjáb l' a vetél1tarsai j l szerepeltek. De ett l
nem ijediink meg, Tomi határozottan, elszántan
késziil, és Andris fiam személyében másik segíttije
is van.
r El ny az, hogy nemcsak edlíie' hariem édes-
apjaisTamásnak?
A pást mellett edz vagyok, ott az a fontosabb, ott
arra Van sztikség. Néha be kell avatkoznom az asz-
sz k során, de ez sem mindig Íidvcizít , figyelnem
kell Tomi lelkiálapotiára, és annak fuggvényében
kell cselekednem.

Ándrás esetében ezt nem mindig állapíthatjuk
meg, márpedig a héwégi vars i vk-viadalon
. épp erre lenne sziikség.

Ez egyértelmri _ váaszolta Szab Bence

.yl. edz . _ Fontos, hogy Andris ne variá]_
.':r' jon a páston, ne okoskodja ttl] az el-
'fu,t1*l'1111, .' lenfelét. Ez sajnos nagy hibája, so-
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