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Holl1woodi forgat konyvír k
sem írhatniínak a magyar.n i
t rviálogatotténiíl kacifánto-
sabb és pikánsabb t rténetét.
Adva van három j barátn _

tobb mÍnt két évtizedes kQz s
m lttal'-, esetiinkben Hopka-
Varga Gabriella, Knapek Edina
és Mohamed Aida, aki ugyan-
azon a munkahelyen (azaz a
vÍv viílogatotl'ban) dolgozik és
kuzd az&t, hogy bekertilhes-
sen a ,,cég" elitcsapatéha (azaz
a ri i olimpiiíra utaz magyar
kiildtjttségbe). Igen iím, csak-
hogy az elitben legfeljebb két
hely kiad : hármuk koziil ket-
t nek a második számű pozi-
ci ért egymással kell megkiiz-
denie, ráadásul _ rijabb csavar
- a másik hely kizár lag akkor
t lthet be, ha a harmadik -
pontosabban a legel kel bb
helyen rangsorolt kolléga - sa-

ját pozicidjával megnyitja erre
a Iehet séget. Mi sem egysze-
riíbb a vívÓk olimpiai kvalifiká-
ci jánál..'

A mesét félretéve: az egyik
magyarn it r<iz nekakvali-
fikácí s rangsorban a legjobb
tizennégy}en kgll végeznie
ah\oz' hogy a további két eu-
r pai kv ta egyikét is megsze-
rezhesse egy másik magyar
(országonként maximum ket-
ten indulhatnak) - ha a helye-
zése ezt lehet vé teszi. Jelen
állás szerint Mohamed Aida és
Knapek Edina ri i indulást ér
helyen áll, ut bbi m gott pedig
kijzvetleniil Hopka-Varga Gab-
riella kovetkezik.'

,,A mindennapjainkban
egyre inkább jelen uan Rio. A
uersenyek fogrnak, most kezd
igazán izgalmas lenni a hely-
zet - ltalt arra Mohamed Aida,
hogy utols felvonásához ér-
kezett a kvalifikáci s sorozat;

a három versenyb l áll vég-
játék pénteken, a gdanski vi"
lágkupaversennyel vesei kez-
tletét.'Jvem lehet megkeri)l n i a
ffrndr, ds nsnn rsa&erypl;-vette

' áta $ait KnapekBdtna" * ffud-
kdinknek sern kellnmatlen errdl
besgdlnf. Á&d re{'csÍrcni tadja a
edlr - anri mdnd*nnyfirnk s:ad-

mdra u&ffinez *' sgersn sés' ds
ufaaÍk" Á kÍ parltg itflron rnararl'
sáoríra ffbblc& si'&'erdárt' aegl
e&/ lÍÍ mifidan alkalammal,
{ímikor sadbn ker l' rnagdab-
b{rn a saíutlnk ds sspesgonrl a
smtnr {nJ.4

Hopka-Varga Gabriella hon-
Íát tt , egyátri sportol ként
a hossart évtiuedek alatt meg-
szokt&k már, hogy ogyedtil,
saját céliaikdtt kell k{izdeniirk
A páston csupfui ery helyxetet
ke.eelnek nshezen. ,,ffirrnrÍs ol-
len rlíunisosen* kajleÍnas' Jsífi€r-
jdik a nteüsile ndnrlan rmdÍildsér.
Ereken a taláIlma l,nn nem ffi

rliinu' kl' a tethnifuÍsebb uta ,

an akruális k'rft ddJíaporrdt /tilgg

hártmszsr háram percben job-
ban konceilÍnít''* fosalnra*a
meg mindannyiuk véleményét
Hopka-Varga Gabriella.

A fontosabb versenyek elÖtt
rcndre k z s sszetartással
* olykor családi bábszínháa_
látogatással' rnáskor kerti sti'*

tiisetéssel * késziil t r z k a
klatifikáci6s sofouet hajrájára
eltér m dczerrel hangol d_

tak. Mohamed Aida ac elm lt
hetekben férje csal{djánál' Ka_
nedáb&n a kiegésait moegást
helyeete el6térbe. 

"Á 
legwrdbbi

uersanyo&en maradt $.mnRenr

h iltnyérxct: a m it betnutattam,
aa inMbtt kitadelem ulrriÍ, tnilll-
sem Úachnt'kds uíuds" á ldbrlan-
krfm rs birnnytalan volt, eadrt
arra ds a &l'agé.safr fno*g{furfr'

helyeatem a ha*gs lyr. $olcar
futattavn, dgiefr,eorarnjtotkaÍlag

erds dni. "Hopka-Varga Gabri-
ella* aki a kvalifikáci s sorozat
etejsn mrrtatott teljesÍtményé_
vel elégedett voltn a világbaj_
nokság után azonban, bevallá_
sa sÍerint| megt rt a lencliiete
* vÍvássel t lt tt$ az id rragy
r saét; , karácsonykor 'kiilÖn
klrésére nyitották ki neki és
edz jének a vívltermet. Kna_
pek Edina viszont sz szerint
rápihent a folytatásra' miután
deceinberben egy ttir korszá-
gi saatelitversenyen megsériilt,
amihea a napokban hozzájtitt
egy tenisakÖny$k_probléma'
így rutinb l kénytelen vívni a
héwégén Lengyelországban.

"Bdrltogr li elekul3'on a Íoly-
fcÍds' a bardrsrÍg*llkaÍ n 'm
ingathatja rneg. á ridj olÍmpla
csn& egr pillanatnyi áIlapot
az letitnkben, ha aégc lesz,
mjndgn a nregsaokorÍ mldon
megl tavább" * mondták egy_
behangz anavÍv k.


