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es a betőte fakadó okos, zseniátis megotdások a páston,
Szatmári András gyakran kiborut a vitatott tusok után egy-egy asszóban
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I Legyiinkt l akellemetlenebb
részen: a Gerevich-Kovács-Kárp áti egyéni Yllágkupaverseny

nem gysikeriilt,ahogyan
eltervezte...

T

alált azért pozi-

tívumokat azels

k t napon

mutatott vívásában?
Azt mindenképpen, hogy pénteken, a csoportkiizdelmek során
képes voltam annyira koncent_
rálni, hogy minden assz mat
megnyertem _válaszolta Szatmári András, aki az egyéni viadalon
a 21. helyen végzett. _ Az utolsÓ
meccsemen azért kicsit,, elszállt''
a koncentráci m' de szerencsére
azL az assz l, is be Ludtam h zni.
A szombati napon azonban már

nemvoltokomaz r mre.

a Iliász Nikolásszal kezdett,
maid iiitt Vincent Anstett. A
francia ellen hogy állt fel a
pástra?
Azt éreztem, verhet az ellenfél'
j 1 be is melegítettem, aztán az
asszÓ fele rigy ment le, mintha
nem csináltam volna semmit.
Nem értettem az egészet... Min_
dig nehéz helyzet' amikor a másik elmegy néhány tussal, persze'

hogy jobban szeret gy v'wni az
ember, hogy nála az el ny. A pi-

hen

után azonban már hiába

kezdtem el rigy vívni, ahogy tudok, a francia srác építkezni tudott az el nyéb l' annál sokkal
profibb, mint hogy osszezuhanjon att l, hogy bátrabbá váltam.

l

Hogyélte megbelíilr l mind-

ezt?

Szorny volt. Úgy álltam oda,
hogy koncentrált vagyok, azt
éreztem, a torkát is átharapom
Anstettnek' Aztán el jiitt, hogy
akkor, amikor én csinálom az
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SzatmáriAndrás
nem vott botdog
att t, hogy edz ie,

Szab Bencenem
tudott ott lenni
hétvégéna MOM

Sportkozpontban
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titkáraként

máshová
sz tította a
kotelessé8. Másik
mestere, Riba
Ferenc iránVította
a,iuniorvitágbainokot'
,,Bence nagyon
egyÜtt él az

assz
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Szatmári Andlás (ballal nehezen dolgozzaÍel,hogyolykorkiÍeiezetten

tusb l rogton tobb lesz. Tudom,
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lvív'máskotviszont nem

tAzért el remutat hogy a

I Azt hiszem, ez az ahelyzet,

hogy ez nem j rit, kiizdtjk is elIene, ,s t, rl;rég azt is tudom, hogyan kellene ilyenkor higgadtnák
maradnom, ám a gyakorlatban
ezt sokszor nem sikertil megval sítanom.

vasárnapi csapatversenyen, ahol
bronzérmet s zer eztek, félretette
azel zii napikudarcot, nem?
iPLát, ez az! Mindenféle nagyképíiIgen, most sikeriilt kizárnom. Volt
,ség nélktil mondhatom, hogy itttron azért általában képes vagyok
megverni bárkit - az persze 1i; ha

ott is egy hulJámv lgyem, de sikerÍilt kimásznom bel le.

ezen a téreir?

ltincisen, ha Szilágyi Áronna], hi-

Úgy látom, igen. Csak rajtam
m lik, mi lesz a jcivciben, képes

! Mit

tesz azért, hogyiavulion

Pszichol gushoz járok, az edz

im is odafigyelnek rám. A

-

baj

tus, kiborulok... S ha nem sze-

az, hogy én tényleg tudom, mi a
hiba' de a páston nem az jut eI szor az eszembe, hogy csendbe
kéne maradni, s nem reklamálni

dem ossze magam rogtcin, az egY

a

akci t, majd mégsem enyém a

a Magyar
Olimpiai Bizottság

bír nál.

'

amelyet képtelenség imitálni a
felkésztiléssorrín.

a válogatott tagjaival vívok' kii-

szen rafk

s, sok

ha nem nála van

mindent bevet,

el ny, cip f z

t

kot és hasonl k, de ez j ' hiszen
ilyen helyzetek ad dnak a versenyeken is. Áron ellen is el fordu]
az edzéseken, hogy vezetek, aztán

mégis kikapok.

r Hogy érzi, i

r1ton

iár?

leszek-e risszeszedni magam anynyira, hogy kijdjjon bel lem egy
nagyobb eredmény, vagy bele-

k zépszeriiségbe, s
nem leszek képes megverni egy_
siippedek a

egy nagyobb nevet.

ITiirelmetlen nmagával
szemben?

Igen, azt hittem, sokkal ktinnyeb-

ben veszem majd az akadályokat
a kvalifikáci s versenyeken. Azért
aztnetréz feldolgozni' hogy ha az
ember egyszer j I vív, máskor mi_
ért nem.
l Magát hibáztatia?
Egyértelmtien! Megvan a tudásom, megkapok minden támogatást, mégsem tudok mindig koncentrálni. Talán még nem vagyok
elég rutinos, de 22 évesen mégiscsak itt lenne már az ideje, hogy

ben jonafejemlágya.

kka[,

talán

aktívabb is' Öcsi
bácsi, vagyis Riba
Ferenc viszont

nagyon nyugodt.

Vat iában azt

szeretem, ha
mindketten ott
vannak mellettem,
mert akkor kétféte
impulzus is ér''
mondta Szatmári.
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