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MEGSZEREZTE a riói indutás jogát Szász Emese az utolsÓ
kvatifikáciÓs viadaton,(gY a harmadik otimpiáján is pástra léphet

Ková6 EÍlka, Pircs Anikó lt

v0H

Nem letttink volna Szász Emese
heIyében...

Amikor ugyanis szombat este

napvilágra kertiüt a vasámapi 64-

es tábla sorsolása, rögtön kidelányvasámap
mindvégig nyerési kényszerben

rii{t, hogy a magyar

D

IuLcsÁR
GYőző
Szász Emese edzőie

voltak sötét
gondolataim az
előző napokban'

,,lgen,

amit ugyanis
Emese produkált
az előző három
versenyen, az egész
egyszerűen disznóság volt. Viszont
azt is éreztem,
hogy nem vívhat ismét Úgy, mint azon
a háromviadalon.

kicsit
leteremtettem,
És igen,

miután megszerezte a kvótát' össze
is

szedte magát a

páston'''

lesz

kényelenvívni.

A riói kvótaÍa ugyarris még két
európai palyazott a budapesti
párbajtőr Grand Prix'viadalon:
Szász' mellett a svéd Emma Samuelsson, az ágrajz meg egyértelműen mutatta, hogy a svéd asszÓi
után mindig Szász következik. A
32 közé jutást Samuelsson simán
megoldotta, talán emiatt görcsöIt
túlságosan Szász _ neki aran}.trsra volt sziiksége a továbblépés-

hez.
Nem letti.inkvolna Szasz Emese helyében.

Pedig a következő kanyarban
a svéd liiny elszá]lt! Azzal pedlg,
hogy nem jutott be a legjobb 16
közé, egyszersmind az is eldőlt,
hogy Kulcsiár Győző tanitványa
megszerezte a riói kvótát.
Ésmégsem lettiiLrrk vo].rra Szász

helyében. Mégpedig azért nem,
mert a mester elővette versenyzőjét és jól ledorongolta. Tudta,
hogy most erre van sztikség, mert
rendbén van aZ, hogy Szászbutos riói indulóvá vélt, de azasszőt,
a rá vétő csatát i]ük komolyan
venni.

ÉsSzész majdnem

teljesen

szót is fogadott.
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r:siémrret,vott,$keíe5áiw€$1,

tend Band Prir a nemzetközi detesáció tagiai

egybecsengően dicsérték a viadat szervezői munkalatait' FrÉdéricPietrugka, a Nemzetkozi VÍvo-

(rrr) franciá toti*ara sziímará rrem

'',i*.t'.g
voLt megLepo

a kÜtonteges és vitagszinvonatÚ rna-

g}arrendezéS'

,':"Verse korombótjs.vlp,emtrikekéti,W

Budapestről,1975-ben á magyar főváosban tettem csapatvitagbainok - mordta tapunknak az
otimpiai bainok tőrvÍvobót tett sportvezető' - Azóta hivatalm minőséEben is tobbsztÍ iártam itL
Ahoryan a 20l3-as vitagbainoksagon, Úry az idei
Grand Rix-n is pmitív benyomásokat szeÍeztem

Kijött a pásthoz - annak minden pillanatát kiélvezte' ''Embgrek, megvarr a kvóta!" _ jelezte
minden mozdutata .'q3..aÍca' a
mosolya. Utána vis?oat']a tekin'_
tete már csak a németA]exandra
Ndolót kereste.
oszinték persze csak akkor
Vagy'mk' ha az előző mondatot
kiegészítjiik azzaJ, hog néhány
perc múlva már csak előre nézett.
Az asqzó eleje ugyanis inkább a
németé volt, Szász még kicsit ott

ragadt az iinnepi hangulatban'

volt, hogy Kulcsár Győző, volt,
hogy'ő rángatta vissza magát a
mérkőzésbe.

Eme s e, felüI, felül ! " v ezény elt
mester' a taníwány meg szót fogadott. Ésvégre úgy úvott' ahogyan tud. Az elmult harom versenyenugyarris nem kényeztetett el
minket, ezért is maradt az utolsó
pillanatig (másként versenyig)
nyitva a kvótaszerzés kérdése'
_
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Ésezért is szurkolt mindenki

egy emberként SZász

Emesé_

nek vasámap a budapesti

_

MoM

egész nap.
Mert}rogy azok utiín, hogy a Kulcsár-tanítviíny megverte Ndolót'
és bejutott a 16-ba, ment még
egy kanyart. Aztán a negyeddöntőben megállt. ott nem sikertjüt
neki szinte semmi. De valójában
Sportközpontban

ez már nem is érdekes...

,,Nem uolt egtszerű azzal a tudattaluersenyezni, hogt ha nYer a
suéd kiny, nekem is nyemem kell
_ ismerte elSzász a nap végén. _

*ff$*uEgiá

Deez nem nreglepő,a magyaroknak Mtalmastapawtalatuk van rnagas slnronatÚ vittígversenyek
rendezésében' Nem vétettenÜt voruza Budapest a
tegtöbb résztvevőt'''

A sportvezető vétemérrye szerint a rrngyar víViís eryik nagy eÉnye, hogy megcjrizte és tiszteti
a múttÉt.,,Ritlon tiítnia ütágban hasontó víviáskutfurít. MagyaÍorszií€on nem feledkeztek meg a
vívástörténetrnérd, a spotag szépségérőLmindez
a mai napig jeten van. Mindennét tÖbbet rrnnd a
rrngyar vívosportról' ho€y a GP hetwínéÜlszot_
gátó sportcsarnok fatan hatatmas fényképekől

ne'.t

etődök.'i

t. a

jeten vivóin a vilasktasvis magvar

De ígt utólag azt mondom, jobb
uolt köuetni őt, mint elótte uíuni.
Előzptesen azt mondtam, nem fi-

dnltam, ezlittal talíln szerencsém
lesz, és ualnki besegit nekem. A
kijuetkezcj körben ugnnk egtmas
ellen uíuttlnk uolna. Nem bánom,
hogt erre nem került sor. Hihetet-

gtelem majd ót, óm ezt nem sike-rült betartanom. Hallnttam, hog/
Uesztésre áll, és egtből arra gon-

IenüIboldoguagtok!"
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