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Tlibb is meÍet le nes egyen
tl

sz nÁll

let

otimpiai kv tát ér helyen a kvatifikáci s rangsorban a férfi párbajt rvátogatott,
amelyben a befejez ember, RédtiAndrás szezonbeli tegiobb tetiesítményétnyÚjtotta

PircsAnik
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r Megktinnyebbiilt kicsit.
Az ,,riregek", Imre Géza és Bocz-

k

Gábor va intenének att l'

A lényeg' hogy az az sszetev ,
amely nem rajtunk mulik, j l
alakul. Nem vagyurk egyformak,
Géza és Boczek nem foglalkozik
vele, nem sziímolgat. Én viszont

mint az Imre Géza, Boczk Gá-

bor, RédIiAndrás tri val. Ezzela
helyzettel is meg kell kiizdentink.
rAválogatott az sszel vál-

toáatott a taktik áján, Boczk
Gáborhelyett iin lett abefejez
ember. Hogy érzi magát az j

egy ,,sziímol gép'' vagyok, szeretem azonnal tudni, kivel vívok
l k az eredményes héwégének másnap, hogy késziilhessek rá. pozíci ban?
_ felelte hangjában érezhet fáIzgalmas dolog, hogyén,,fejezek'',
Azt sem bírtam kiviámi' hogy kcizradt boldcigsággal Rédli András'
zétegyék az 1 rangsort, a versen}t
ami egyrészt nyomást jelent, de
kcivet vacsorán az étteremben fel is dob, hiszen a csaparuerseny
akí a hét végi világkupaverse_
nyen egyéniben hetedik lett, és kértem egy papírt' és azonnal kiutols emberéneklennl aztjelencsapatban oroszláruészt vál]a]t
sziímoltam az aktuiá]is sorrendet'
ti, bíznak bennem. A szerepkor
nAmi a rivrílisokat illeti, az
egyébként nem ismeret]en' juniaz ezritta] sokat ér t dik hely
megszerzésébd'l. _ A tavaly máegyiptomiak személyében j
orkorként végig én voltam a bejusban megkezdert kvalifikáci s vetélytársuk akadt.
fejez ember. A kiélezett helyzesorozatban, bár kÓzel voltunk a Egy tuson mtilott - ennyivel verteket - gy vélem _ megfelel en
hozzá, sosem álltunk még olimték meg az egyiptomiak az a]netudom kezelni, elég er s vagyok
piai részvételt ér helyen. olyan
rikaiakat a tizenhat k zé juttísért hozzá gondolkodásban.
l Tiibbsziir hallottuk iiniiktÍíl
j most ránézni a táblazatra!
hogy rij ellenfeliink lett. A rnar
=,
W Maradéktalanul elégedett?
ri i részt yev országoloeak az azelm ith napokban,hogy
Az vagyok. Egyrészt egy év utián
az érdekÍik' hogy gyengítsék az csapatként késztilnek a csapatel sztirvfutam egyénibenvk-via- olimpiai mez nyt. Inkább szeret- versenyre. Miképpen lehetsédalnyolcas dont jében' másrészt nének víwri egy gyengébb afrikai ge$ez egy egyéni sportágbarr?
Va] ban nem ktlnnyíi, hiszen a
szerettem voLna kv tás helyr l csapana.l és az egyéni versenyben
nekivágni az utols csapatver_
három kevésbéjegyzett vív val' miénk nem egy klasszikus értesenynek. Azzal tisztában voltunk,
hogy Heidenheimben még nem
tudjuk kivívni a kvalifikáci t' hiszen a végeredmény egy tobbismeret]enes egyerrlet megoldása
Ahhoz, hoty a magyar párbait rvátoÉatott a ranglista március végizárásakor
hogy orcimtiizeket gyrijtsak, nem
is teszem, de kétségtelentil rti''

Eiai,Ütuetgt ni'íba

végén sztiLletik majd meg.
sÁlmukb l felkeltve is betéve

tudják' milyen feltételeknek
kell teliesiilniíik a sikerhez?
A.ranglistiín afrikai csapat nem
juthat a legjobb tizenhat kozé,
Dél-Korea a négybe..' (Részletek
keretes írástrrrkban * a szerk.)
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kv tás,hetysn]vésezzen'aualáhbifltételeknekketttetjesÜtniÜk1
'.
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1 Áfiil<ailcsapat

legy{n á Vil crancti$ta]els tiiennat helVezgttje
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(Egyiptom kozet van, jetenteg 19.)
3.t]átil(oÍQanekÉni$tin be.azets nésybe(aziáaiaiaknak:SVáicot és Oroszországot is rrrec

k

tl

et lniÜk'ietentegá két orszá8

m

gÖtt a hatodikok)

lemben vett csapat. Leginkább

a

csapatverseny't gyakoroljuJ<.:
assz kat vír,'unk, emellett

ts

kiélezett helyzeteket Vagy egy
szoros végjátékot szimtrlálrrnk

is

gy alaA kcizosségi élet|inket
kítjuk' hogy az is a csapatot er sítse. AzáIta] pedig' hogy fesztiLlt

t,,i

:

helyzetben, nehéz sorozatban

versenyziink a kv táért, még
obbaÍl sszekovácsol dunk.
i

! Kétezertizennégy Eur pa_
bajnokaként nehezen engedte
el az egyéni kvalifikáci t?

Nem én engedtem el' a

kcjrti'l-

mények hoztiák így. Nem voltak
olyan eredményeim' amelyekkel
versenyben maradhattam volna.
Az Eb-gy, zelmemet krivet en
nem tudtaÍn ferrntartani a fris-

a monoton edzésmunkátÓl besokalltam. Tavaly
mesteremmel' Udvarhelyi Gásességemet,

borral megbeszéllrik, hogy a pénteki napot megkapom, amit rigy

hasznosítok, hogy a Kecskeméti
Repiilcík rházban pszichol giai

Íréningenveszek részt, amelynek kozéppontjában a kdzponti
idegrendszer fejlesztése, a kon-

centráci képesség és a monot

-

niattirés ncivelése ál. Ezzel egytitt

kezdett l csapatban gondolkodtam, miután az olimpiara kijut

villogatottak mindhiírom tagja
indtrlhat az egyéni versenyben is.

EZéfi akét esélyert kiizdtink meg
Vancouverben, az utols kvalifi-

káci s világkupaversenyen.
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