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na óta!
MEGSZEREZTE a riói indutás jogát Szász Emese az utolsÓ
kvatifikáciÓs viadaton,(gY a harmadik otimpiáján is pástra léphet
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GYőző
Szász Emese edzőie

,,lgen, voltak sötét
gondolataim az

előző napokban'
amit ugyanis

Emese produkált
az előző három

versenyen, az egész
egyszerűen disz-

nóság volt. Viszont
azt is éreztem,

hogy nem vívhat is-
mét Úgy, mint azon
a háromviadalon.

És igen, kicsit
leteremtettem,

miután megszerez-
te a kvótát' össze
is szedte magát a

páston'''

Ková6 EÍlka, Pircs Anikó lt

Nem letttink volna Szász Emese
heIyében...

Amikor ugyanis szombat este

napvilágra kertiüt a vasámapi 64-

es tábla sorsolása, rögtön kide-
rii{t, hogy a magyar lányvasámap
mindvégig nyerési kényszerben
lesz kényelenvívni.

A riói kvótaÍa ugyarris még két
európai palyazott a budapesti
párbajtőr Grand Prix'viadalon:
Szász' mellett a svéd Emma Sa-

muelsson, az ágrajz meg egyértel-
műen mutatta, hogy a svéd asszÓi

után mindig Szász következik. A
32 közé jutást Samuelsson simán
megoldotta, talán emiatt görcsöIt

túlságosan Szász _ neki aran}.trs-
ra volt sziiksége a továbblépés-
hez.

Nem letti.inkvolna Szasz Eme-
se 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.

És mégsem lettiiLrrk vo].rra Szász
helyében. Mégpedig azért nem,
mert a mester elővette verseny-
zőjét és jól ledorongolta. Tudta,
hogy most erre van sztikség, mert
rendbén van aZ, hogy Szászbu-
tos riói indulóvá vélt, de azasszőt,
a rá vétő csatát i]ük komolyan
venni.

És Szész majdnem teljesen
szót is fogadott.

Kijött a pásthoz - annak min-
den pillanatát kiélvezte' ''Embg-
rek, 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 né-
zett.

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
a mester' a taníwány meg szót fo-
gadott. És végre úgy úvott' aho-
gyan tud. Az elmult harom verse-
nyenugyarris nem kényeztetett el
minket, ezért is maradt az utolsó
pillanatig (másként versenyig)
nyitva a kvótaszerzés kérdése'

És ezért is szurkolt mindenki
egy emberként SZász Emesé_

nek vasámap a budapesti MoM
Sportközpontban _ egész nap.
Mert}rogy azok utiín, hogy a Kul-
csár-tanítviíny megverte Ndolót'
és bejutott a 16-ba, ment még
egy kanyart. Aztán a negyeddön-
tőben megállt. ott nem sikertjüt

neki szinte semmi. De valójában
ez már nem is érdekes...

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

E#-cüüffiÜffi *ff$*uEgiá
Nern uffn, r:siémrret,vott,$keíe5áiw€$1,

tend Band Prir a nemzetközi detesáció tagiai

egybecsengően dicsérték a viadat szervezői mun-

kalatait' FrÉdéric Pietrugka, a Nemzetkozi VÍvo-

'',i*.t'.g 
(rrr) franciá toti*ara sziímará rrem

voLt megLepo a kÜtonteges és vitagszinvonatÚ rna-
g}arrendezéS'
,':"Verse korombótjs.vlp,emtrikekéti,W

Budapestről,1975-ben á magyar főváosban tet-

tem csapatvitagbainok - mordta tapunknak az

otimpiai bainok tőrvÍvobót tett sportvezető' - Az-

óta hivatalm minőséEben is tobbsztÍ iártam itL
Ahoryan a 20l3-as vitagbainoksagon, Úry az idei

Grand Rix-n is pmitív benyomásokat szeÍeztem

Deez nem nreglepő,a magyaroknak Mtalmasta-
pawtalatuk van rnagas slnronatÚ vittígversenyek

rendezésében' Nem vétettenÜt voruza Budapest a

tegtöbb résztvevőt'''

A sportvezető vétemérrye szerint a rrngyar ví-

Viís eryik nagy eÉnye, hogy megcjrizte és tiszteti

a múttÉt. ,,Ritlon tiítnia ütágban hasontó víviás-

kutfurít. MagyaÍorszií€on nem feledkeztek meg a

vívástörténetrnérd, a spotag szépségérőL mindez

a mai napig jeten van. Mindennét tÖbbet rrnnd a

rrngyar vívosportról' ho€y a GP hetwínéÜl szot_

gátó sportcsarnok fatan hatatmas fényképekől
ne'.t t. a jeten vivóin a vilasktasvis magvar

etődök.'i



De ígt utólag azt mondom, jobb
uolt köuetni őt, mint elótte uíuni.
Előzptesen azt mondtam, nem fi-
gtelem majd ót, óm ezt nem sike-
-rült betartanom. Hallnttam, hog/
Uesztésre áll, és egtből arra gon-

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-
IenüIboldoguagtok!"
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A fé'fiak,iiikitétt€k' magr.tkért, A wrs vegic'r' naib6 goakó Gáhr
a,bi_ónaárnemettett,rnindentvE!teliesítnrcnv.évstfuétetta]m$yáÍangtis-
táétső,hétye, ami - a ll isitjvq|sqgMtif|!4$iiós,smbáfuta vcrirrt - áÚ-

tomatikus indl}lá9t,j€léntafiój,otirnpia i*s $''''''''''q{$r,ryéEn,. ; ,,,'
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Ügyanitt B 256,kÖzÓt]t éstem,kl' , #vei1i'ngt a vilagrangtis-

tan,is élőieEpE* -,mondta a l.1étszaes,Eu1s: jhok,Bo.lqj - E$5!. nap

iól,rnéntáv-iy4s'deaze(@q! alf_o€]ftam'gumiét,avilá*ewik,leaiphbia'
ráádásü t r neki minaén bei$, $gyon ió] víW, éslrnÍrdEn tatálatítot egr
Í€.rnögabi'tosabbá Vátt' Égy t]etét pihenek ]de h:Újíál€zdődik a mÜnka'

Tolább kett dotgomom ahhoz, hogy R!óban rreg funveseoo tegvén az érem'"

, ,,,Boczkoi]ak,,ÍFg1$.r:iá$nil.kalesz]tÜ{,vezeÉ .az.,11tjá.ehaÍmadik hétyig]

Á nÍolc :közé jÚlé$ért Mnyai zsCIrnboít ,tÉ']a, hsryF' dontőért pedig a
második és hál rnadÍk :ass'óját cilmán hpla lmre. rneccsett

, , ,rEz,az- E tiP_iktls hetyzeL ámikor az,érnbér,egyilt saenre,nevet':a,másit<

fi eg ír :,sumrÍÉ{a a,ne$!{pddöntőt a VéÉÜl ütödik v&ző lr,:me"akÍ

saemrrettiáthátr5ánrJehé ,baÍátkozÍ|i:rneg,g,té2e,ték,né1kÜltVíVassal - A
sportasunl(,rnefúiítlísako{á!]t+m,ffi*fdk se*:,..E-zn't,e.autt,E*

czek trr8érdemeltEn nyert'etgy',tépéssel' cw eoÍldoláttalvests lWrn iárt;
EliődteestélorÍat;ány_o{cbafurÜléstté[iesltettern;&:é.ve$kii'bÉnffi(itr
az étvágy: verettem volna hazai pátyán érenÉrt kÜzdenl'

Fi8yetemre méltó tény, hogy a te8Lobb 32 között hat mas}rdr \ott versenÍ-
ben. A főüíbtára jutó Bányai ZsorrüortÓt, Siktó$ Gergetytcít, Buta Leventetől

éseho]laeuh,$ándortőtntrü,!6[tttvá a'selÉjt€zőÍlap.,parád{s,teb]$ffi
nvének Íolvtatasa, a fiatatok azonban további skatpokat gyŰitr'ttek.


