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aférfiak is

hatodik helyen áII a hazai listán,
ami nyilván nem helyénvaló.

Tegytik hozzá, hogy Somfai
Péter a berni világkupa egyéni
bronzérmével és egyéni országos

lmre Géa

bajnoki címével gyűjtÖtte mosta-
náiga pontjait, nem érdemtelenül
lépne pástra az olimpián (különö-

sen egyéniben), néhány helyes elv
rossz alkalmazása viszont kény-
szerhelyzetbe hozhatja a csapatot

az au1usztusi j átékokon.
Ezért aztán a férfiak számára is

Rio a tét pénteken és vasárnap a

West End Grand Prix selejtezőjé-

ben, ílletve főtábláján, a MOM
Sportközpontban.

- A mezőny erősebb, mint egy

világbajnokságon, hiszen ott csak

négy-négy francia, orosz Vagy olasz

vívhat, itt pedig tizenkettő
mondta Imre Géza.

Szombaton a női selejtezőt tart-
ják, avilágranglistán hatodik Sz dsz

Emesének viszont csak a vasárnapi
64-es táblán lesz feladata, nem is
akármi. A tavalyi egyéni vb-ezüst-

érmes svéd Emma Samuelssonnal

és a pekingi egyéni olimpíai bajnok
német Britta Heidemann-nal riva-
IizáI azért, hogy a világranglistáról
kijusson Rióba. Külonben marad
az áprtlisi pótkvalifikációs verseny

Prágában.

Rióért vívnak ]
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\T éhány hete kész tényként ír-
N tuk 1!, hogy a párbajtőröző
Boczkó Gdbor, Imre Géza és Rédli
Andrrís a Vancouveri csapatvilág-
kupa megnyerésével kiharcolta
magának aZ olimpiai részvételt,

hiszen meg sem fordult a fejünk-
ben, hogy ne a fenti tríó kapja meg

az indulási lehetőséget Rióban.
Valamivel viszont nem számol-
tunk a hazaiszövetség válogatási
elveivel.

Mint a péntektől vasárnapig
sorra kertilő budapesti Grand Prix
sajtótáj ékoztatój án bejelentették, a

magyar ranglist át Somfai Péter ve-

zetit,és ha'ez így is marad a hét vé-

gi viadal után (ami az utolsó olim-
piai kvalifikációs Verseny), Somfai
automatikusan tagjalesz a triónak
egyéniben és csapatban is, így
Boczkó, Imre és Rédli közül valaki
csak a csapat csereembere lesz.

A válogatási elvet önmagában
helyesnek tartjuk, és azt is', ho$n
ha már van' ragaszkodik hozzá a

szövets ég - a felrúgása éppen elég

belharcot hozott más sportágban.
Az ellentmondásos helyzet foná'
sa a mawar rangllsta ponts zámi-
tása' Itt ugyap'i's' Íl€Í1. veszik figy. -

lembe: példáúl a világbajnoki
eredményeket, hiszen a vb-re
nemgetenként'csak. négy verseny-
zőt lehet nevezni, vagyis nincs
míndenkinek lehetősége rang-
listapontokat gyűj teni.

Ezt is igazságosnak is tarthat-

nánk, ha nem okozna torz sorren-
d.91jÍt'Lqff

ni viláe


