
H..

l 
$

Szatnáli AndÉs (ballóll' Decsi Tamás és lliász1{ikolászkiizÜlvalanelyika héwégén közelebb kelÜlheta dói ol|mpiához
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KIEMELTEil FOilTOS verseny a bostoni GP-viadal,
tgy is áLl"nak a megméretéshez férfi kardvvÓink
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KouícsErika l

A helyzet foko zó dlk, mert az olimpiai
kvalifikációs időszak Iezarása, y6y -
is miárcius utolsó napja közeledik.
Ezze| párhtuamosan a fesziiltség
is nő(het) mindazokban, akik még
rlem szeÍezték meg a kvótát fuóra.
Szombaton és vasiimap a bostoni
Grand Prix-úadalon lesznek, akik
közelebb kertiLlnek az ötkarikás játé-
kokhoz _ reményeink szerint a mie-
ink közü is. A tét ezutta} kiiLlönösen
nagy, hiszen a GP-versenyek más-
félszer több pontot adnak, mint egy
világkupaverseny _ érthetőbben: az
előbbin a legjobb 16-ba kerüLlés any_
nyit hoz a konyhiíra, mint utóbbin a
nyolcbajutás.

Errnek megfelelően készi'jLlt a bostoni
megméretésre Decsi Tamás is, aki
jelenleg kvótát érő helyen á1l a |istiín.

,,A kualifikaciós idószakban három
Grand Prix-uerseny uan, az ekőn, a
moszkuain bronzérmet szereztem,
ezért is dllok uiszonylag jó helyen a
rangsorban. Szeptemberben azt a célt
tLiztem ki magam elé, hogy Bostonbari
is jól szerepeljek, mert alapuetően a
Grand Prix-uersenyek határozaik
meg a ku alifikáciÓ s r angs ort. "

A fiatalabbik Decsi fiú egyébként
kicsit nehezített is a felkészülésén,
az elmúlt hónapokban ugyanis
megszerezte iogi {iplomáját = ,az
uto'lsó áIlamvizsgáját ' éppen a
héten abszolviá]ta. Emellett góz-
erővel edzett' s persze igyekezett
arra is figyelni' hogy a túl nagy tét
ne csapjon át göicsösségbe' erre
Bostonban is figyelnie kell.

,,A tét engem mindig motiutil, a
pályafutásomra inkább az a.i ellem-
ző, hogt felpörget, és sokkal inkább
képes vagtok a tudásom maximu-
mát adni ilyenkor" _fogalmazott.

Szatmári András számfua a leg-
fontosabb az \esz, hogy a páston
ne veszítse el a fejét, hiszen a sok-
szor kifogásolt egy-egy tus ilyenkor
rendre kettő vagy három lesz - mí_
nuszban.

,,Heues uérmérsékletű uagyok - is-
merte el Szatmári. -'De ftnst nem
érzem, hogt lenne rajtam nyomds.
I'egbelül azt uiszont igen, hogt ha
a bostoni uerseny jól sikerüIne, ak-
kor... De nem akarok így hozztitillni
az asszókhoz, az a célom, hogt bót-
ran, akciódúsan uíujak. AzI sem-
miképpen sem szeretném, hogy a
uerseny uégén hiányérzet maradjon

bennem, nem akarok azon rúgódni,
hogt péIddul nxiért nem csindltam
meg egt parádriposzfu r.''

S2atmári Aadrás minden ,p.3w*
megméidiéé elő'itteteresi p."i'c'üá]' "

lógusát, és köaösen megbeszélik,
mi vrír(hat) rá a páston. Egy biztos,
s ezzel maga a sportoló is tisztában
van, el kell felejtenie, hogy a bosto-
ni olimpiai kvalifikációs verseny.

Iliász Nikolász viszont társaihoz
képest talán még felszabadultab-
ban léphet pástra. Egyrészt van
még ugyan esélye a kvótára, de
,,ahhoz azért kisebbfajta csoda is
kellene", ahogy ő mondta, más-
részt sérüléssel is küszködött' a
bal csípőjében egy izomcsoport
becsomósodott, ami nehezítette a
munkáját - a terhet viszont levet-
te a válláról.

,,Furcscin hangzik, de így uan
_ mondta a Vasas versenyzője.
- Fizikailag nyiluán nem leszek
csúcsformtiban ezen a uersenyen,
ezért arra kell felkészülnöm, hogy
még inkibb az eszemet, a technikai
tudásomat haszndljam. Benne uan
a pakliban, hogy nem szerepelek jól
Bostonban, és tudom, annak legin-
kább a sérülés lesz az oka."
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otimpiaikvótáia Ri'
óra biztosnakt(ínik,
bár egyelőre teljes
bizonyossaggal nem
tehet kijetenteni,

London olimpiai
bajnoka ennek
megfelelően nagyon
is fontosnak tartja a
bostoni GP-viada[t,
amelyen egyedÜli

magyar kiemeltként
csakVasárnap lép
pástra - szombaton
a csoportmér-
kőzéseket es a
64-es tábtáig zajtó

kÜzdelmeket rende-

zik. Szilágyinak az
etmÚlt hónapokban
gyakorolt technikai
etemektéthetyzet-
ben alkalmazása
lesz rendkÍvÜl fontos
Amerikában. '


