
vívÁs xmwmmsw

Feln ttd,,kicsi bébi''
lvl gBAJiloru ÉnmÉnrz kapcsotodo minden tapasztalatát
hasznosítja a kardvívo Márton Anna, hogy kijusson a rioi olimpiára
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a hétkoznapokon a feln ttek
elptiftiltek, az utánp tlásver-
senyeken én vertem sorra aZ
ellenfeleket, akik felnéztek
rám. A feln ttek kciztitt más a
helyzet, meg kell kiizdeniazéft,
hogy megismerjenek, elismer-
jenek. Ez igaz a páston és azon
kíviil is. Ha nem is bosszantott'
ae pislkáIt, amikor ',kicsi bé_
bizteklt a ttibbiek.

l Visszaziikkent már a mun-
kába?
Az atapozás elscí hetein tril va-
gyunk' kezdek visszariáz dni
_ felelte Miírton Arrrr4 az MTK
hriszéves kardvív ja ak' az el, z,

szezonban világbajnoki bronz-
éremmel tette le névjegyét a fel-
n ttekkÓZott' -Afelkésztilést az
MTK ausztriai erlz táborában
kezdti.jk el, ahol az all képesség-
nrjvel futáson volt a hangsrily.
Ezután a váogatottal Mátrahá-
zén már a gyorsítás és er sítés is
el térbe kerii]t_ azt is élveztem.
t Mik voltak az elíjzo szezan
legf bbtanulságai?
F ként az, hogy nem szabad
mazunlcrak murLtso- .H'cdl
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hogy miutlárr sorozat- W
ban kikaptam ugyan-
att laversenyz t l,akovetkez
talií]koz nkon fejben el re felad-
tam a meccset. Ezt nem szabad.
Tavaly tcibb nagy vív skalpját
sikeri.iLlt megszereznem, ez is
meger sített abban, hogy nincs
legy zlretetlen ellenfél.
r Hivatalosan is kin tt a juni-
orkorosztályb l. Elfogadják
már a,,nagyok'' világában?
szerettém a' junioréveket, cin-
bizalmat adott. 'Amíg itthon

r Mikor és hogy folytat dik az
olimpiai kvalifikáci s sorozat?
okt ber 9_t 1 máI a caracasi vi-
lágkupán szerepeltink Idén lesz
még egy vk orleans-ban és Bos-
tonban egy Grand Prix-verseny.
Tavasszal, jabb három verseny
utrín a]aku] ki az olimpia mez _

nye. Nekem a venezuelai verseny
kuJcsfontosságÚ, tavaly ugylÍll's
nem voltunk ott, nem szeÍeztem

pontokat. Egy sok pontot ér sze-
repléssel nagyot uganék elcire.
! Tavaly még félve mondta
ki, hogy egy-eg5rversenyen a
legjobb nyolc kiizé szeretne
keriilni. Bátrabb már?
Azt hiszem, az eredményeim és
a ranglistás helyezésem alapjrán
reális célként t zhetem kí a foly-
tatásra minjmáIisan a legjobb
nyolcba kerii ést.
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