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Egyetlen célia lehet
szAszEMES.E szERlilT aki nem (arany)éremértutazika nyári
játékokra ebben a Sportágban, azinkáb e is indutjon Útnak

Kovács Erlkau

r ro$t apezsgő?
Nem nyilatkozom _ vá]aszolta nevetve Szász Emese' aki a vasárnapi
4 budapesti párbajtőr Grand PrixVersenyen megszerezte a riói kvótát. - szerveztünk egy kís bulit a
verseny utiín, amelyen szerintem
az egészmezőny jóIétezte magát'
I Rendben, nem faggatom a
vasfu nap éjszaka részl etefu ől _ az
ünneplésre önnek aztán volt oka,
bár talán hamarabb is biztossá
tehette volna az olimpiai kvótát...
Tény, kicsit könnyebbé tehettem
volna ezt a kvalifikációs ídőszakot, de ez most így sikerült. Hosz-
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szúvolt ezazew év, sohasemvolt
megnyugtató előnyöm a ranglistán, így pedig azért nehezebb és
fárásztóbb minden. Éppen emiatt

mé8 most is alig hiszem el' hogy
hogy már
nem a kvótaszerzésre kell kon_
vé$e a pontvadászatnak,

centrálnom, hanem végre előretekinthetek - a nagy cél felé.
JBdzőie, Kulcsár Győző bevallotta vasárnap este' hogy féltette
önt, hiszen az elmúlt három
viadalon nem muzsikált túl
fényesen.

Az

első 'kettőn egyáltalán nem

ment a vívás,'Buenos Airesben vi.
szont nem úgy volt' ott Vezettem,

mégis kikaptam, mért hibáztam'
emiatt sokáig bántottam is magamat. Mivel miir csak a budapesti
versenyen maradt lehetőségem a
kvótaszerzésre, tudatosan ki kellett
zárnom a korábbi versenyek rossz
emlékét,azt hiszem, vasárnap estér€ azért is voltam rettenetesen
fáradt, mert mentálisan nagyon
kemény hetek állnak mögöttem és
a

GP-versenyvégére kijött minden

feszültség.
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Nem tartott attól, hogy össze_

iryomja a hazai prálya?
Ellenkezőleg! Végig úgy éÍeztalo:',
h.ggy.. segít majd, ernellett elhitettérn magammal azt is, hogy a
k'iilföldi vetélytársaimnak sokkal
nehezebb lesz idejönniük és elvenniük tőIem a kvótát.

gászEmeseazallhogyanyokbaiutotta6P{iadalon'bizonyítottaazti5'n{édemeltens.eÍcztemegakvótÍt
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Kulcsfu Győző azt mondta

verseny után, hogy amikor
biztossávált a riói kvótáia, jól
megszidta iint.
Va]óban így volt, de ném is lepődtem meg ezen, ismer már annyira
az edzőm, ho5y tudja, mire van
szükségem _ 2001 óta dolgozunk
együtt. Valamennyire vissza kellett
húznia a földre, hiszen folyamatoa

san jöttek odahozzám gratulálni,
miközben mentem a pást felé. Várt
rámugyanis azasszÓ a 16közékerüléséért'de szerencSére már nem
volt raitam győzelmi kényszer,

hiszen a svéd riváIisom kikapott.

Mindenki mosolygott,

tapsolt,
de igaza volt a mesternek, aki azt
mondta, nem csupán a kvóta a
fontos, nem szabad megelégedni
vele, menni kell előre. Az7al,hogy

bejutottam a nyolcba, bizonfltottam, hogy nem csak szerencsévél
lett kvótám' emellett értékesvilágranglistapontokat is szereztem.
rAz imént említette, hogy
mostantól már anagycél felé
tekinthet. Az ajó önnek, ha sokat
gondol az olimpiára, vagy az, ha
kizarja, milyen versenyt rendeznek augusztusban?
Valójában nem tudom, mikor mi
a

jó...

r Harmadik olimpiájríra utazhat

- ki meri mondani, hogy milyen

céllal?

Aki nem az aranyéfi vagy nem

az éteméfiutazik a vívásban egy
olimpiára, az nem tudom, egyáItaliín miért utazik. Kimondva-kimondatlanul csak ez lehet a cél.
A játékokon már egy erősen szűrt
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mezőny van ott, nem véletlenül
mondják sokan, hogy a mi sportágunkban kijutni az olimpiára

majdhogynem nehezebb, mint ott
jól szerepelni.
lMi vár önre augusztusig?
Először is egy hét pihenő...
l ...fogadok, hogy tele interiúk-

kal, tévészereplésekkel.
Igen, de ez édes teher, és sokkal

jobb, minth

a

magyarétzkodnom

kellene, miért is nem szereztem
mqg a kvótát. Áprilisban fuóban,
májusban olaszországban lesz világkupaverseny, aztán júniusban

Lengyelországban rendezik az
vagyis lesz

Európa-bajnokságot'

feladatom bőven. Persze, az olimpia a legfontosabb, és ahogy már
mondtam is, ott csak egyetlen cél_
lal léphetek pástra.
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a női párbajtőrÖzők

vezetőedzője

,,HosszÚ és Íá-

rasztó menetelés
végéreért Emese,
de a korábbi egytusos vereségeket
most visszakapta.
Budapesten nem

vívott kiiobbanó
formában' viszont
az, hogy még
így is beiutott a
nyolcba, mutatia,
hogy kiegyehsÚlyozott' jó vÍvó'
aki egyébként az
etmÚlt négy évbert

folyam'atosan ott
volt a vi[ágrangIista élmezőnyében.
A női csapatunk
temaadt"Rióról'''qz
viszont rirömte*
li, hogy Emese
pástra [éphet az
otimpián'''

