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Rendkívül sikeres szezont zárhka
ÍérÍi junior párb ailőrozÍfu , mé gsem

voltak elégedettek az etedményeikkel
a bourges-i kotovtáIym világbainok-
gágon. Az Eb-gyóztes cmpatnak ezúttaI

eziisl jutott, míg Bányai Zsombot és
SikIósi Geryely egyéniben a dobogó

hamadik Íokára áIlhatott Íel. Vaion
mire vihetik a Íelnóltek köziittl|

Három éremmel, egy ezÜsttel és
kéIbronzzal zátták a magyar vívók
a bourges-i junior-világbajnokságot.
Egészen pontosan a férfi párbai
lőrszakág. Bár a női tőr és a férÍi

kardcsapat is értékes ötÖdik helyet

szerzett, továbbá elsőéves junior-

ként a párbajtőrÖző Nagy Kinga ha-

todik helye szintén dicséretes, ez a
vb magyar szempontból az Eb-n is
remeklő férfi párbajtőrozők sikerei-
től volt hangos.

Sokat elárul a versenyzők ma-
gukkal szemben támasztott elvá-
rásairól, hogy a junior Európa-baj-
nok Siklósi Gergely és a tavalyi

vb-n ezÜstérmes Bányai Zsombor
sem volt maradéktalanul elégedett
egyéniben nyert bronzérmével. A
csapatverseny után meg pláne nem
mosolyogva léptek Íel a dobogó
második fokára. A Bakos Bálint, Bá-
nyai Zsombor, Esztergályos Patrik,
Siklósi Gergely alkotta Eb-győztes
csapat a vb-re is az aranyért ment,

ám azt a döntőben felszabadultab-
ban vívó olaszok vitték haza.

A fétÍi junior párbajtőrözők kétség-
kívül sikeres szezont zártak, bele-
értve Siklósi kontinensbajnoki egyé-
ni aranyát, a csapat Eb-elsőségét,
illetve a világkupaversenyeken elért
eredményeket. Sőt, ugyanez igaz a
kadétekre is, akik csapatban ugyan-
csak megnyerték az újvidéki konti-
nensviadalt. A szakág sikerszériája
az utánpótlásban évek őIa Iall, az
utóbbi négy évben a fiÚk egyetlen-
egyszer sem távoztak érem nélkÜl a
világversenyekről. Ráadásul Bányai
és Siklósi neve mindig ott szerepelt
az,ér emszerzők között'

Új aranygeneráció nő fel a sze-
münk előtt?

,,Megvan bennük a lehetőség,
'hiszen már a Íelnőtt világkupaver-
senyeken is megmutatták, hogy
sokra hivatotkk- mondja az olimpi-
ai ezÜstérmes, világ- és Európa-baj-
nok párbajtőröző, Kovács lván, aki
az idei világversenyeken a helyszi
nen követte végig a fiúk szereplé-
séI. _ Azt azonban egyelőre nehéz
megmondani, beteljesítik-e a hoz-
zájuk fűzött reményeket. A felnőtt-
mezőnybe történő átlépés mindig
vízválasztÓ, tíz !ó vívóbóI áItalában
három marad meg, akik kozül egy
válik kiemelkedő versenyzővé' A mi
korosztályunk annak idején kivételt
jelentett, hiszen azok, akik junior-

ban sikeresek voltak - Boczkó Gá-
bor, Fekete Attila, lmre Géza, Kul-
csár Krisztián és jÓmagam _, mind
megragadtunk a sportági elitben'
Reméljük, hogy ez a generáció is
hasonló utatjár be'''

Ezt elősegítheti' hogy a szak-
mai stáb kíemelten menedzselí
a fiatal tehetségeket, tehát már
juniorként megtapasztalhatják a
felnőttversenyek közegét, hangu-
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latát, egyÚttal rengeteg ffi:::iJ:
Iatot szerezhetnek. Kovács - aki
21 évesen nyene meg első egyéni
Európa-bajnoki cÍmét, majd 36
évesen a másodikat - úgy véli,
a párbajIőrre a két véglet igaz: a
világ- és Európa-bajnokságokon a
rutinos, idősebb versenyzők vagy
a felnőttéveik elején járó fiatalok
érnek fel a csúcsra'

Persze az a fiataloktól is nagy
mértékben fÜgg, hogy az átmenet
miképpen sikerül nekik. A 2014-ben
junior-világ- és Európa-bajnokságot
nyerő csapatból a Íelnőttek között az
idén második évét töltő Beta Dániel
jó úton halad aÍelé, hogy Rio után
eséllyel pályázzon a világverse-
nyeken való részvételre. Bányai és
Siklósi a márciusi, budapesti felnőtt

Grand Prix-versenyen, bivalyerős
mezőnyben a tizenhat közé jutott,

ami szintén biztató.
A kórdés azonban egye|őre nyitva

van:vajon tényleg szt_]letőben van a
férfi párbajtőr új aranygenerációja?
Erre talán már a Riót követő őrség-
váltás ide1én választ kaphatunk. ''
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