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a padovai világkupaversenyen kÜzdenek tovább a kvÓtáért
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(laln| ésSzilágyi Álon mártiusvégénisnosolyogvagratulál egymásnak

szabad mindent

sportágat, mert
szeretÜnk vívni.''
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Két kv tátér, ha DetsiTamás

esélyes, de talán
épp ez hozhat felszabadu[t vívást
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engedtem még
eta ri i kijutást mondta. - Tudom,
hogy nem vagyok

csak az oIimpiára
kihegyezni, hiszen

teljes

mértékben a uíu sra tudok koncentrálni _ mondta el Decsi Tamás. _ H(lrom uerseny uan még
hátra, ebbtjl az elscj kettci uil gku-
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nyen belecsapott a felkésztilésbe,
hiszen ha most zárnák a kvalifikáci s ranglistát a férfi kardoz knál,
SzilágyiAron mellett is kv tiínak

napokban

ám a Vasas

Hosszabb ausztráliai kiruccanással
t lt d tt fel Decsi Tamás az el tte
iáll feladatokra * bátyjával, Andrással, édesapjával, édesaqyjával,
no és persze saját családjával bebarangolta a távoli országot, ám ja_
nu;ír második hetében mrár kemé-

legyen'

kÜzdott az etmÚlt

FoTÖ: REV!CZKY ZSoLT

pa-, a harmadik pedig Grand Prixuiadal. Ut bbi lesz a legfontosabb,

mert touábbra is tartom, hogt a

GP-uersenyeken drjl el a ku t k sorsa _ ott ugtanis ru sfélszeres szorz uai osztiák a pontokat. Az et zrj
negyedéu is ígt állt ssze, akkor is a

decemberi, bostoni Grand Prix-uiadalon víutam a legjobban, és eztit-

tal is az utolsi uersenyre, a sz ulira
ídrizítji)k a csticsform t. Persze egy
ulc-érmet sem fogok eldobni... Viszont akkor sem nyugodhatok meg,
ha a padouai uerseny j l sikeriil, hiszen az még nem ad biztos

ku taszerzésre."

u laszt a

Hogy miárcius legvégénmégis

mosolyogva dcílhessen hátra a ka_
rosszékben a vb-bronzérmes Decsi

Tamás, sok mindent megtesz. Mivel
a sportágban a fizikum sokkal jobban el térbe kerÍ.ilt, már is kiil n
fizikai edz vel dolgozik. Éspersze az
sem hátrány, ha minél tobbszor és
minél jobb képességu vív val gya-

A padovai versenyen Decsi Tamás mellett pástra Iép a már biztos kv tás Szilágyi Á.ron, valamint
Szatmári András' Iliász Nikolász,

tekintetben meglehet sen sztik rétegrtjl beszéIhetíink.Csak néfuÍny olyan
uersenyz uan, aki igazán meg tudja
szorongatni egtmást - fogalmazott

Pénteken a csoportmérk zésekre, valamint a 64-es tábláig foly
ktizdelmekre keriil sor, de - egyediili magyar kiemeltként _ Szilágyi
Áron csak szombaton kapcsol dik
be a versenybe. Vasárnap a csapaMadalt rendezik. Férfi kardban
csapatverseny ugyan nem lesz Riban, ám áprilisban Csapat-világ_
bajnokságot rendeznek az olimpia

korolhat. ,,Fontos, hog legten erris
edzcipartneríink, de sajnos itthon e

a flatalabbik Decsi. - Az olimpiai

kualifikáci finisébe ért nk,
hogl rajtam ne mílljéka ku

céIom,
taszer-

zés. Ha m égsem s i kerii l megsze rezni,

azt

mondhassam, hogy mindent

megtettem érte."

Gémesi Csanád' illetve

Ravasz
Etele, Csaba Miírton Bence, Singer
Martin,.Kossuth Bá]int' Puy Krist f'
Gémesi Bence és Valkai Ferenc.

városában, és azért fontos a padovai vk-viadal, mert a vb-n a világ-

ranglista alapján rangsorolják

a

válogatottakat.

fithénb ná htilgyck
A'fér{iak P.ádovában;á,n i kardoz k Athénban,lépnek ${st'
ra kvalifikáci s vk-viadalon. A magyar színeket Márton Ánna,

vatamint Lruit l-uta''Záhonyi Petra, Kelecsényi Mir&ella'
6aram N ra, Katona Renáta, Péntek Brigitta és Várhetyi Kata
képiisÉlimÉrtonÁnna,pbzítija a kÚ taszerzés,szeinpbntjií
b l:bj2toinakmondhat '' ám hogy vatiban ott leszteáa MTK

vív ja a

riÓi nyári

iátékokon, szintén csak március végÉnietent-

hét 'ki e8yértélmŰeh',Athénban péntekén éS szombaton áz
egyénire, vasárnap a csapatversenyre kerÜ[

soÍ'

