
AÍanymelléfairp
ll sa Dániel élete e|síiunioruiIágkupa-
gy -zelmét anth GTÓlben. Ráadásul

a Tiirekvés SE - a Mol Úi Eur pa

Alapítvány áIhl ttámogatott - tinédzset
t itiz ie Íair play diiat is kaphatott vol-

na zok utánn amia diintten tiiilént...

,,Nem éreztem feszultséget, nég
csaknem is porogtem ráaversenyre-
A vív k, ha tust adnak, mÍndig kiabál-
nak, én meg csak akkor ordÍtottam,

amikor megnyertem a világkupát. Mi
lesz, ha igazán komolyan Veszem a
Versenyt?'' - lette fel magának a kol-

t ikérdést at roz D sa Dániel, aki
az elmÚlt héten Gy rben aratta élete
elscl junior-vk-g y zelmél.

A Torekvés SE 19 éves vív ja
szerint a nyári felkészÜl s és a Íel-

n tfuilágversenyeken val részvétel
nagyban hozzájárulI ahhoz' hogy

ezzel a remek eredménnyel kezdje
a szezont.

',A világ- és Eur pa-bajnokSágon
kiválo ellenfelek ellen olyan színvo-
nalas assz kat vívtam, amelyeket
korábban csak a tévében vagy a
YouTube-on táttam * monc4a. _ ldén
már tudatosan kész ltem a feln ft-

versenyekre, ami az eredményei-
men is meglátszott."

A vb-n és az Eb-n is bejutott a 64
kozé, ami a magyar férf| t rszakágat
tekinfue j eredménynek mondha-

t , ráadásul juniorként megel áe
id sebb válogatott csapattársait.
Egyáltalán nincs rajta teher amiatt,

hogy a kozeljov ben t le várják az
eredményeket a feln üek kÓzcitt, s t

orul, hogy ilyen Íiatalon már bekerL]lt

a nemzetkozi kortorgásba. ,Ha a
sors megadta nekem, azt a tehetsé-
get, ami jo vív vá tesz, akkor miéft
ne éInék a lehet séggel? Az edz im
azt mondják, addig vÍvjak, amíg oro-
met jelent, és mivel jonnek az ered-

mények, élvezem. Még nem vagyok
olyan technikás, mint a világ élvona-
Iához taftoz versenyz k, a Verseny-
rutin, a tapasztatat is hiányzik, de
mindez eljon majd az évekkel.'' Azl
mondja, a szezonban már inkább a
feln ttvilágkupákon indul, val szín -
leg a gy ri viadal volt az egyetlen,
amelyen saját korosztályában ver-
senyzett. A ranglistahelyezése miatt

nem kell agg dnia' bár egyáltalán
nem bánná, ha a hazai mez nyb l
valaki Jnegel zné, mert aa azt 1elen-
tené, a tobbiek is hasonl eredmé-
nyeket érnek el, mint a szezonnyit
versenyen.

Gy rben rendkívrjl er s mez ny
gy ílt ossze' az élvonalMl csupán az
olaszok hiányoztak. A franbiák koztjl

tobben is elindultak azok kozÜl, aki-
ket D sa Íeltétlentil le akart gy zni

- ilyen volt Enguerrand Roger. ,,Ha
nincs a f tábla els korében a szin-

gy zelmem, akkor az el dont ben
a Roger ellen 15:7-re megnyert asz-
sz m lett volna a legkonnyebb. Ami
pedig a dont ben toftént Chastanet,
ellen, azt még nagyon sokáig Íogom
hallgatni azedz imt l..."

A Íranciával a márciusi maribori
junior Eur pa-bajnokságon az e -

dont ben találkozott, akkor 15:14*e
legy zte, s végtil eztjstérmet szer-
zett. Most pedig - ha a franciákon
m lik - az aranyérem mellé a viadal
fair play díját is kiérdemelte volna.

,,Vezettem 6:1rc, egylámpás tust
adtam, amit meg is Íléltek, de igazá-
bol a kar!án taláItam eI az ellenfele-
met. i is azt hifte,:megsz(lrtam, én
meg sz ftam neki, Ie kellene cserél-
nie a plasztront, meft val színÚleg át-

azott, és éruénytelen feli,ileten jelezte

a tust. Már sokan mondták. egyszer
megszívom, hogy ilyen sportszer

vagyok, de én szeretek tisztán ver-

senyezni, tigy.nkkal jobb nyerni.
A fnnciák persze megkÓszonték a
gesztust, a magyarok meg kicsit kun-
cogtak az eseten."

Dani persze nagyon orrilt az
aranynak, már csak azért is, mert
ezzel koszonthette fel sztiletésnap-
ján mesterét, Beliczay Sándort. Mint
mondja, nem szeretne majd azon
vív k kozé tartozni, akik az érettsé-
gi után abbahagyják az élsportot'
Szeptembert l a Coruinus Egyetem-
re jár, és még gy is meglesz a ko-
telez kreditszáma, hogyviszonylag

kevés rája van. (2y még tobb ideje
juthat a vívásra.

A beiratkozást és a tárglelvételt
már nyugodtan intézhette, miután
elnyene a Mol Uj Eur pa Alapítvány
támogatását, s az osszegb l meg-
vásárolta ae $abb sze2on el tt a
szLikséges Íelszereléseket.

,Az évkezdések alkalmával nem
elhanyagolhat tény, mennyi id t kell
eltolteni a vív ruhák beszerzésével.
A támogatásnak koszonhet en ez
már harmadik éve zokken mente-
sen zailik, így mindig tobb id m jut a

P. V.felkésztjlésre.''


