EGYETLEN PERGIGsEM gondolkodott Decsi András, amikor az agilisabb
trénert kereső otimpiai bajnok, Szi tágyi Áron felkérte, tegyen azédzője
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I Sokat gondolkodott?

|gazáb | semennyit S ÍÍI: vá1&_
szolta Decsi András, aki a jÓv ben Szilágyi Aron olimpiai bajnok

kardvív felkésziilésétirányítja.

_ Áron megkeresésére, ajánlatára nem lehetett nemet mondani
az énfelfogásQm szerint. Nekem
ugyanis mindig azvo\taz álmom,
hogy válamit hozzátegyek a Íriá':
gYar víváshpz. Annyi gzépet és
olyan sokat kaptam ett l a sport-

ágt l itthon' hogy abb l szeretnék

visszaadni,
l Elmondja, hogyan ís ttirtént
iintik kiiziitt a kapcsolatfelvétel,
hogyan is lett iin Szilágyi Ár n

edz je?

Bár kétezer-három ta ktilfdldon
éltem, Áront rég ta ismerem, hiszen a versenyeken rendre taliílkoztunk, így kiizelr l voltam annak a tanrija, hogyan is válik a mai
kardvívás meghatríroz alakjává.
.
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Es ti is ismerte az én munkássá-

gomat. Amikor augusztus végén Áron nagyon magas színvonalat
képvisel, viszont taktikai elemekieLezte, hogy személyesen szeretne találkoznivelem, már tudomáben még javulhat. l 1 felépített és
som.volt arr 1, hogy váltani akar,
begyakorolt rafiniilt hrizásokkal
így nagyon kíváncsian, és remé- meglepheti az ellenfeleit. Azonyekkel telve vártam a ta]álkoz t. kat a vív kat, akik az elmrilt évek
Áron kint volt-Kínában szakmai és soriin a legapr bb részletekig kiszponzori meghívásra' így sikeriilt
elemezték már a vívását _ vagyis
egyértelmii, hogy a meglév techszernélyesen e gyeztetniink.
r Egybtíl meg is állapodtak?
nikai tudásához valami mást kell
Igen. Áron elmondta, hogyan még hozzátenntink, ktil nbtiz
képzeli el a j v jét - nemcsak meglep elemekl(el kell fiiszereza szakmai életérl beszélt, ha- nipavívását. ._'
nem minden másr l is. Énpedig ' l Bíztos abban, hogy ebben
minden egyes megállapításániíl segíteni tud?
rámutattam arra, hogy én ebben Ha nem így lenne, nem vállaltam
hogyan tudom t segíteni'
volna eI Áron felkészítését.AZ elr Éshogyan képzeli el ajiiv |ét
mrilt években volt lehet ségem
SzilágyiÁron?
tcibb helyen betekinteni az edz i
Dinamikusabb, empatikusabb munkába, t bbféIe modelle1 takapcsolatot akat az edz, 1ével, lálkoztam. Itthon nem kozpontoolyan trénert keresett, aki fia- sított a felkész{ilés' mindenki az
talabb, agilisabb, mert megy- edz, jével dolgozik' a világ másik
gy z dése' hogy a világelitben felében viszont láttam péIdát enígy tarthatja meg a helyét. Ésén nek az ellenkez jére, de olyanra
ezzel egyet is értettem, hiszen az is, amikor a két m dszer kevereegyértelmii, hogy technikailag dik egymással' Figyeltem a mun-

kát Kínában, Dél-Koreában, így
aztán olyan tapasztalatokkal lettem gazdagabb, amelyek hasznosak lehetnek a magyar kardvívás
számára. Nemcsak Szilágyi Aronnak, mindenkinek.

r Bár Szilágyi Áron pályafu tásának mínden bizonnyal nem Rio
lesz a végállomása, nem gondolja' hogy az olimpiát tekinwe t l

kés Í ez a váltás?

Énrigy gondolom, hogy váltásra

mindig akkorvan sziikség, amikor

versenyz megrijulásra, váItoztatásravágyik. Nem hiszem, hogy
kés i' felkésztiltiink arra mentálisan, hogy már egy év sincs a ri i
a

olimpiáig'
rAkadt, aki ellenezte, hogy elvállalja a feladatot? Els sorban
a családjára gondolok.
Mindenki bátorított. A testvérem,
Tamás most már hosszrl évek ta
tagja a válogatottnak, így csapat-

tott. Pozitívan iíllok a munkához,

hiszen komolyan

gondolom,

hogy mindenkinek az az érdeke,
hogy minél sikeresebb legyen az
egyiittmiik déstink.
lA szíve egydarabkáját avÍlág
másik felén hagyta?

Volt már részem néhány bricsrjr-

zásban, de ez most hirtelen váItás volt, hiszen egy keddi napon
krizoltem kint, hogy a ktivetkez
szombaton hazakciltiizrim. Mindenki segített abban, hogy a váltás zrikken mentes legyen, és bár
éL, szetz, désem volt 2016 végéig,
nem akadályoztií:k a távozásomat.
Voltak persze k nnyes pillanatok,
de izgatottan áiLokaz jabb kihívás elé.

lHol mutatkozikbe el sz

r az
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már világkupaversenyen indul

kcizos sikerekért, édesapiím Decsi

Áron, így a héten mindenképpen
elkezdjtik a k zris munkát, mert
pgyértelmiien az a célunk, hogy

István,

ott már

ban Áronnal egytitt kiizdenek a
alrs.

az edz m volt, bizta-
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formát mutasson.

VILA6OT
LÁT0TT

DecsiAndrás
2003-ban
feiezte be

vívópátyafutását
(többek között
egy Európabainoki ezÜstérem
is fűződik a
nevéhez)' maid
. rövid ideig
az EgyesÜlt

Áttamokban
dotgozott' Két

éwetkésőbb
már Honkongban

tatátta magát,
ahot példáut egy

nőikardvívót
hosszabb ideig
,,tartott" a
világrangtista etső
l6 hetyezettje
közÖtt' majd

20ll

márciusában
Pekingbe, egy

éwelkésőbb
pedig Szin8apúrba

költözött'

Utóbbi
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a
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