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vADoNATuJ összrÁuínísBAil Szeretne bizonyítanl a női
torválogatott, amely vitágbajnoki éremértutazott RiÓba
A viálogatott ugyancsak rutinos
tagja Hopka-Varga Gabriella,

PircsAnikóD

Az egyrnast érő rangos Rio

de

Janeiró-i versenyek forgósánpadán hétfőtől miár a női tőrözőké
és a férfi kardozóké a főszerep.

Miutián ebbenakét szakágban az
olimpiiin nem rendeznekcsapatverseny't, egyfajta kárpótlásként a
játékok helyszíne látja vendégiiü
a válogatottakat az év legrangosabb csapawíadaliín.
Női tőrözőink soha nem látott

összeiíllításban, rám nagy célokkal vágnak neki a csapat-vb_nek.

Két egyéni kvótásunk közül csak
Mohamed Aida lép pástra, a te-

bajlódó Knapek
Edina az utókezeléseket végzi.
niszkönyökkel

Lupkovics Dóriínakviszont a riói
lesz piílyafutása első felnőtt-vbje, a vívás mÓkuskerekéből egy

időre kiszáló Kreiss Fanninak
pedig a visszatérése utiíni leg-

fontosabb verspnye.
,,A helyszín miatt uegtes érz!-

ami kelló motiuációt ad. Azok a

Honvéd versen1zője hozzátette, szeret csapatban úvni'

ezt szíuuel-lélekkel küzdue igtek-

mert ezeken aversenyeken gz ér:
zeLmek összeadódnak.

szünk megfuilalni' JÓl sikerült a
bemutatkozás, de bele kell még

A

is nagton jÓ, erós csapatunk uan.
edzéseken figtelemmel köuet-

Lupkoúcs.
Ami pedig a viírakozásokat illeti, a váogatott valamerrrryi tagjrának egybecsengő véleménye,

Az

kellen Mpnem

-

utalt Hopka-

,,Örülök, hogt mi, fiatalok ts
megkaptuk idén a lehetőséget,

szokni a feind ttmezónyb e, a nehe ze csak m,ost jön'' _ jegyezte meg

mögöttem

Varga Gabriella arra, hogy bér az
utolsó pillanatig versenyben volt
az ötkarikás kvótáért, végiiLl nem
sikerült megszereznie. _ Az éu ft)
uersenye az olimpía, de a csapatuikigbajnokxig b rangos uiadal,

volt.

-Ió érzésegtmdsért küzdeni'

Szakmai és embei szempontból

léuő idcjszakot' touább

helyen

végző együttes vezéregyénisége

sek kauarognak bennem, de nem

akarok keseregni, lezártam a

kupaversenyen az ötödik

uíuók' akik nem szereztek kuÓtát,
szeretnének bialnyítani_ én sem
uagnk ezzel másként."

tem a fiatalok munkájtit,'latom
rajtuk az elszóntságot'' _ mondta
Hopka-Varga.
A vá]ogatott legflatalabb tagja,
Lupkovics Dóra sikerekkel a háta
mögött érkezett Rióba. A 23 éves
versen1ző a februiári algíri világ-

hogy együttesünk ott lehet a legjobbak között, és eséIlyel páyazik
az éremre is. Ehhez az első lépést
hétfőn a lengyel csapat ellen te-

hetimeg.

