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Egy dobásuk mésuan

ríznoÚ cslprnl számot Udvarhetyi Gábor szövetségi kapitány
- márciusban még egy viadat ..dret vár a versenyzőkre

a riói játékokon

KovácsErika
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Egyetlen, kiemelt fontosságú
Grand Prix-verseny van hátra

a vívók olimpiai kvalifikációs

idószakából. Mivel

a

csapatgazdára találtak,
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kvóták mát
megkértük Udvarhelyi Gábor
szövetségi kapitányt' mondja
el az elmúlt. hónapok tapasz-

talatait, árulja el, hány egyéni
kvótával számol Rióra.

,,A mostani állapotbÓl kiíndulua tíztagúcsapattal lennék
elégedett, ha kapitdnyként nem
a maximálisan . megszerezhető

kuótábanbíznék, miért is uállaltam uolna a feladatot?!" _ tetÍe

fel a kérdést Udvarhelyi az egész

sportágat tekintve, aztán vállaIkozott arra is' hogy szakáganként elemezze a (közel)mú]tat
és ajelent.
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Férfi prárbajtőrcsapatunk $gászi
kiizdelemben, az utolsó világkupaversenlt megnyerve szerezte
meg a repiiLlőjegyet Rióba, elérve,

hogy a nyríri játékokon hiárom
egyéni sportolónk induljon. A
hölgyeknek ez nem sikeriilt _ ott
Szász Emeséért szoríthatunk, aki
éppen Budapesten vívhatja ki az
olimpiai indulás j ogát.
,,A taualyi vikigbajnoksógon
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uégrehajtani a féficsapaton:

Rédli Andrtis lett a befejezó ember Boczkó Gábor helyett. Ene a
feladatra uiszont érni kell, ami
szépen alakult is a hónapok sorón. Azttin Vancouuerben, az

utokó uk - u erseny en a franciák le gtózését köuetóen mdr majdnem
ünnepelni kezdtünk, amikor észleltük, hogl az erósebb csapatok
sorra ueszíÍenek, ígt még nincs

keziinkben a kuóta... Onnantil

tudtuk, me g kell nyerni a uer senyt
Afiúk pedig ismét bi-

a kuótóhoz.

zonyítotttik, hog rudnak nyerni!
A köuetkezó uersenyek

is fontosak

Iesznek a uilágranglista miatt,
de azt hiszem, ha a csapat úgt
uíu Rióban, mint Vancouuerben,

mindegt, ki jön szembe.

A

ki-

UdvultoM Gűlot

a

maximállsan megszetezhető kvótában bízik

nyoknól a csapatkeresés időszalqit éljük, Koudts Iudn edző nincs
is könnyűhelyzetben. Ennek ellenére uégig meguolt az esély a csapatkuóta megszerzésére, hiszen
ha a lányok az utokó uersenyen,

Buenos Airesben nyernek, kuitdsok. Maradt tehót Szász Emese,

aki Budapesten kualifikólhatja

magót Nem féltem őt, bizonyí
totta már többször, hogt képes

eluiselni a terhet, és miuel mostansdg nem voltak igaz.dn nagt
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eredményei, uégre ki kell jönnie a
lépésnek."
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Férficsapatversen1't ebben a
szakágban nem rendeznek Rióban, így Szitágyi Áron mellett

még egy magyar kijuthat

az

olimpiára. A hölgyeknéI a csa-

patkvótát miír korábban elbukták a mieink, Márton Anna indulása üszont mát színte szén
százalékra vehető.

a többi. A nőknél fiatal uíuóink
uannak, akiknek még,össze kell
érniük, jelenlegí helyük a nemzetközi mezrinyben a realitdso-
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kat mutatja. Mdrton Anna uiszont.fiatal kora ellenére mdris

tekintélyt szerzett. Nehézség,
hogy megtaltiljuk számtira a

megfelető edzőpartnereket, de
Gárdos Gtibor és Pézsa Tibor
szeméIyében kiuáló szakem-

berek feliigyelik

Március l8. és 20'
közÖtt Budapesten rendezik a

a

munkójót,

róadásul olyan támogatásban

részesül a sporttíg, hogy gya-

korlatilag bármit biztosítani

párbajtőrözők

tudunk szamara."

Grand Prix-versenyét' amellett,
hogy a szakág leg-

u,

TOR

Akárcsak Szilágyi Á.ron és Márton Anna esetében, Mohamed
Aida kapcsán is kijelenthető,
hogy szinte biztosan pástra lép
az olimpián, mellette még Knapek Edinának vagy Varga-Hopka
Gabriellánakvan esélye rá. A férfiaknál is van halvány esélytink a

jobbiait táthatiuk
vívni, számunkra

duplán fontos
lesz a viadal,

hiszen a jelenleg a
rangsorban kvótát
érő hetyen áltó

Szász Emese ott
biztosíthatia be
olimpiai indutását.

kvótaszer2ésre.

,,Minden tiszteletem Mohamed

Aidá4 aki még mindig ott uan a

,,Emese nyerte
már meg ezt a

legiobbak között,

versenyt, nem
féttem attól, hogy
teher lesz számára
a hazai pá[ya' Van
olyan jó vívó, hogy
Budapesten érjen',
et kivátó ered- ,,.'
ményt'' - mondta
,

elUdvarhetyi

Gábor kapitány'
PoNAiTAN4Ás

,,Szilágyi Áron mellett Decsi

Tamás uagy Szatmári Andrós
szerezhet még kuóttit - erre
mindketten képesek. Attól nem
fiúk között a harc
miatt ellenségeskedésalakul
ki, hiszen intelligens emberek,

féIek, hogy a

a

csapatban bardti szellem
uralkodik, uagyis képesek ke-

zelni a helyzetet. Fontos, hogt
így tegyenek, mert az tÍprilisi
csapatuiltigbajnoksóg ug/clnolyan fontos uerseny lesz, mint

olimpiai

és szinte biztos

in,duló. A mtisodik

kuón

kapcsán ug/anaz a helyzet, mint

a fétfi karduíuóink esetében, hiszen atra Knapek ésVarga-Hopka
is eséllyel páIytizik. Sajnos Knapek

jó ideje

kezsérüléssel

bajlidik, de

kibmun,kazik, edz, uagyis készül
a hauannai GP-uiadalra. A két
kuóta megszerzése reáIis eluóras.
A fétfiaknál hoztunk egt döntést:
a csapafi.Lnk fiatal, ígl a jöuóben
leginkabb a B-kategóriá,s uerseryteken indulnak majd, ott n-

pasztalatot tudnak szerezni. Anagtobb uiadalokon a haruannégtes
táblan jó esetben tudnak egt kört
menni, ígt ott nincs esély ró. Fiatalok, tehetségesek a fiúk, nagjóból két éuig teruezzük az átmeneti
időszakot, hogt a 2020-as olimpiai kualifilaiciós sorozatban mrir jó
esélly eI

indulhassanak. Prógiban

lesz ruég egt zonauerseny, ahol a
kuótáual nem rendelkezó orszá-

gok eg-egt tórözót indíthatnak,
ha azt megnyemé a magnr induli, ptistra lepheme Rióban is.'|

