
Arióiotimpiára
figyelve nagyobb

sebesség-
fokozatba kap-

csoltunk, hiszen
azötkarikás

sportágakban
iavában tart

a kvótaszerző
időszak' So-

rozatunkban
havonta számot

adunk az aktu-
átis kvótahely-
zetről és arról'' 'akövetkező

lrónapban mely
versenyeken

lehet Íóirepíi-
tője8yheziutni,
és bemutatunk
néhányötkari-
kás résztvevő
sportotót is.
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Kovács Erika *

I Leülepedett már önben,
ho gy valóra v ált az á|rrr.a?
Mostanra igen, de kellett azért
egy-két nap, mire végre fel-
fogtam, hogy utazhatok Rióba
- véiaszo|ta Decsi Tamás kar-
dozó, aki március utolsó szom-
batján a szöuli Grand Prix-üa-
dalon szerezte meg az olimpiai
kvótát. _ Nagy csa]ódásként él-
tem meg, bogy 20l2-ben nem
jutottunk ki csapattal a londoni
játékokra' és egy éwel később
elhatároztam' hogy nekivesel-
kedem a kvótaszerzésnek.
E Milyen' amikor hosszú és
nehéz hónapok utrán mégis
sikeriil a kvalifikáció?
Az a bízonyos kő érezhetően
legördül az embet szívérőL. Az
utolsó pillanatig pozitívan áII-
tam a sorozathoz, még akkor is,
amikor már-már azt éÍezbet'
tem, minden ellenem játszik.
E Arra.gondol, hogy a riváli-
sok jól szerepeltek a verse-
nyeken?
Igen, a sorozat vége elég ne-
héz volt. Májusban kezdődött
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Itesi Tamás mál ÍelÍogta, hogy me8szerczte a kvótát, mo6t azon dolgozik,hogy a világranglistán minél el&ébb iusson

lndulamatek!
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ffilNÉtKÉsoBB TALÁLKozNl SziI'ágyi Aronnal Rioban -
Decsi TamáSnak eZ is aZ egyik céLja az olimpián

a kvalifikáció, és én rögtön
az első Grand Prix-versenyen
harmadik Iettem, ami megha-
táÍ ozta ezt az i,d'ő szakot.
lArosszakarói mondják
is, hogy egyetlen nagyobb
sikerrel alapozta meg ariói
indulását...
...és ezt nem is Vitatom. Aho-
wan azt is elismerem, az elején
sokat segített, hogy felgzabadul-
tan, majdhogynem tét nélkiiLl
víwam, de a sorozat vége felé
azért miár ott volt a teher a vií]Ia-
mon' folyamatos volt a feszült-
ség. Azt a kvalifikáció kezdetekor
megb eszéltiik az édesapámmal,
hogy a Grand Prix-viadalokra
hatványozottabban figyelünk,
hiszen ott másfélszeres szorző-
val jártak a pontok a helyezése-
kért. Egyértelmű tehát, hogy a
moszkvai eredmény rendkívül
sokat jelentett a kvótaszerzés
szempontjából. Februiírig fo-
Iyamatosan olimpiát érő helyen
álltam a rangsorban, a pozícióm
éppen a legrosszabbkor ingott
meg...
r Ilyenkor mit csinál? Meny-
nyire erős mentálisan, meny-

nyíre kell támogatni abban,
hogy ne adja fel?
A legnehezebb helyzetekben

,szoktuk, mondogatni,, . hogy
'' amíg a lábunk az aszta7 a]att
van, addíg nincs nagy gond.
Mindez azt jelenti, hogy amíg
van eséIy, nem szabad felad'
ní. Mentálisan erős vagyok, de
nyilván nem kellemes, amikor
az ember helyzete az utolsó
pillanatokban viálik bizonyta-
lanná.
l Most viszont már biztos a
helyzete,'kezében a kvóta,
vagyis indulhat a felkészülés -
e|őszőr azáprilis végi csa-
pat-világbajnokságra, amely
ugyancsak Rióban lesz.
Ez a verseny különösen fontos
nekünk, hiszen férfi kardcsa-
patversen}t ezúttal nem ren-
deznek az olimpián, nekünk
viszont az elmúlt években jó
eredményeink voltak, úgyhogy
ismét va]ami nagyot kellene
dobni Rióban' Mindannyian
szeretünk csapatban úrmi, már
eddig is jól összekovácsolód-

l tunk, de a következő hetekben
ezen tovább javíthatunk.
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r Utánaviszont csak az olim-
piára figyélhet. MennyÍre
kell kapaszkodnía a világ-
ranglistán' vagyis mennyire
kell komolyan vennie a még
hátralévő egy-egy GP-' és vk-
versenyt, valamint a júniusi
Európa-bajnokságot?
Kellenek azok a pontok, mert
az olimpián a világranglista
alapján alakulnak ki az ágak. A
csapat-világbajnokságot köve-
tően sokat fogunk együtt dol-
gozni Szilágyi Áronnal, hiszen
mindketten ugyanarra készü-
lünk.
r-Csak egyet ígérien meg: úgy
,,nyúlnak bele'' a világranglis-
tába, hogy a riói olimpia első
asszója ne egy Szilágyi-DecsÍ
csörte legyen!
A mi céIunk is ez! Igyekszünk
számolni és egészen addig
kalkulálni, hogy minél később
találkozzunk Áronnal. Ha le-
het, csak a döntőben... Talán
sokan furcsának találják a ki-
jelentésemet, de másként én
sem vághatok neki az olimpiá-
nak, mint hogy az éremszerzés
a célom'


