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GsapatembeÍek
KlcslTTAKTlxÁzm*yNAK is fé rfi párbajtő rözoink,
hiszen RiÓban a világranglista dÖnt az ágakrÓt
vélekedik, aki pedig 1984-ben
kezdett el vívni. Ez akkora siker

KovácsErika n

r Két legyet ütöttek

egy csa-

pásra, sőt, többetis, hiszen a
két héttel ezelőtt a vancouveri

világkupaversenyen szerzett
csapatarany egyrészt csapatkvótát hozott az olimpiár a,
másrészt azt is jelentette,
hogy egy helyett hrárom egyéni
indulónk lehet Rióban - leiilepedett már a siker?
Nem, még nem, még nemigen

járok a régi utamon _ vá]aszolta
Rédli András, aki a féffi párbajtőrcsapat befe1ező embereként
higgadtságáVal rendkívüI sokat
tetthozzá a sikerhez. _ De ilyen
az, amikor áz ember szeÍveze-

te nagyszerű eredmény után

leereszt. Többféle vírussal csatáztam a múlt héten, ám úgy
tűnik, lassan megnyerem ezt a
háborút is.

l

Volt mfu ilyenfajta csatában

része?
Nem, de még Imre Géza is így

volt, hogy még ennyi idő után is

csak átszellemtilten tudok be.
széIni

róla'

':!i

I Hogyan tudott olyan nyu-

godtan felállni a pástra befeje-

zőemberként Vancouverben?
Másként ezt nem lehet, vagyis
volt benne nagy adag tudatosság, nem véletlenüI csak a pozitíV történéseket engedtem be
a kis világomba már hetekkel a
Verseny előtt. A Verseny nehézségétaz adta, hogy valójában
háromszor jutottunk ki az olimpiára. Miir a franciiák elleni győzelem után majdnem ünnepelni
kezdtünk, aztán kiderült, hogy
azészteket,később meg az, hogy
a kazahokat is meg kell vernünk.
l Ez a siker erőtad, de kell
arra Ís figyelniük' hogy ne

bízzríkel magukat?
Utóbbitól nem tartok, ezután is
ugyanúgy fogunk koncentrálni, mint eddig' egyikünk sem

érzi ilgy, hogy mostantól majd
maguktól jönnek a sikerek. Egy-

á1ló csapat vÍv a nyolcadikkal'

kijön fuóban' ott egyértelműen

a második a hetedikkel' és így
tovább' ú gy. gy kic si t taktikáz-ho
hatunk. Már beszéItünk erről a
fiúkkal, és'"egyetértettünk abban, hogy az olaszokkal vagy az
oroszokka] lennejó úvni az első
körben. Persze, nem kell ezt túlgondolni, ráadásul minden csapat hasonlóképpen taktikázik meglátjuk, ho gyan alakul.
lBoczkó Gábor, Imre Géza,
RédlÍAndrás, Somfai Péter:
milyen ez a csapat' mitől ilyen

első mérkőzést a négybe jutá-

Mindenkinek vannak

értelműen erőt meríthetünk a
Vancouverí aranyból, arról nem
is beszélve, hogy a többi csapat-'
látta, mit csiná]tunk a páston,
abból meg levonhatja azt a következtetést, hogy hú' ezek akár
olimpiát is nyerhetnek.

I Nyerhetnek?

Az elmúIt három évben elvégzett és az olímpiáig még eIvég-

zendő munka

remélhetőleg

azlesz a legfontosabb, hogy az
sért megnyerjük.

r Vagyis fontosak

a

követke-

ző versenyek, hiszen azokon

vílágranglistapontokat lehet
gyűjteni.
Így van, simiín odaérhetünk a
r€Ingsor negyedik helyére' kérdés, hogy akarunk-e. ..

r Ezt hogy érti?

Az olimpián nincs
vagy.is

sorsolás,

a raÍIgsor első helyén

ió?

jó

és

rossz tula1'donságai, viszont a

csapatversenyeken rendre a jó
tulajdonságok kerülnek be a
közös kosárba, ezekbőI tudunk

szemezgetni. Ésazétt a iÓk,
mert mindannyian csapatem-

berek vagyunk, bárme$ikünket megkérdeznék, mindenki
azt válaszolná, hogy csapatban jobban szeret vír'rri, mint
egyéniben.

