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,,A világran81ista
első tizennégy
hetye kvótát ér,

ám országonként
csak két vívó tehet
ott Rióban. Ezen
kÍvÜt két-két hety

iut mindegyik
kontinensnek. A
mostaniátlapot
átmeneti,
olyan hosszÚ
a kvatifikációs
időszak, hogy csak
az utolsó verseny
végén dőt et' ki
induIhat a nyári

iátékokon.''



Kovács Erika ll

r Mrír jól van?
Igen _ viílaszolta Decsi Tamás,
aki vasárnap belázasodott, így
majdnem veszéMe került az
indrr]ása a hétvégi Gerevich_
Kovács_Kárpáti férfi kard vi-
lágkupaversenyen. - Két napon
keresztül ki sem bírtam kelni
az ágybőI' szerdán éÍeztem
először, hogy kicsivel jobban
vagyok.
r Avk-viadalon nyilván
hiányozni fognak a kihagyott
napok.
Majd meglátjuk. Csütörtö-
kön még iskoláztam egyet az
édesapámmal' de amúgy is
váItoző, hogyan készülünk egy
versenyre. Altalában a finom_
hangolásé az utolsÓ néhány
nap' persze jó lett volna a hét
elején néhány éIesebb asszót
víl'rri... Ugyanakkor jól is el-
sülhet ez az egész, hiszen lehet
olyan pengeéhsége egy vívó-
nak, amely csupa pozitívumot
hoz a versenyen. Ami félő, fizi-
kailag visszaüthet' hogy a láz
legyengített.
r Milyen típusú ember,
versen1ző? olyan, akj re_
zignáltan veszi tudomásul a
történteket, vagy csapkod,
bosszankodik?

Ideges voltam, amikor beIáaa-
sodtam. A kvalifikációs időszak
kellős közepén járunk, minden
Veiseny fontos, ahogy fogynak
a viadalok, mindegyik egyre
fontosabb. A budapesti vk-ver-
seny kiváItképp az. Ám tudom,
nem dől össze a világ, ha eset-
Ieg mégsem sikerül jól a hétvégi
verseny' hiszen van még alkal-
mam a jaűtásra.
r SzilágyiÁron riói indulása
biztosnak tűnik, a világrang-
listán pedig jelqnleg ön áll
a legközelebb ahhoz' hogy
megszetez;ze akvótát.
És nekem feltett szándékom,
hogy ott legyek a nyári játéko-
kon!
I Ehhezviszont bíztosan nem
ártana a jó budapesti szerep_
lés.
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DEcslTAMÁS
a kvatifikációrót

Nekem feltett SZán-

dékom, hogy ott
legyek a nyárijáté-

Korábban megéltem, milyen
kiemeltnek lenni, s csak a hat-
Vánné gyes táblán bekap esolód-
ni a küzdelmekbe' Most sajnos
nem vagyok ebben a helyzet-
ben, így pénteken úmom kell
a csoportmeccseken, majd
utána az egyenes kieséses sza-
kaszban. Budapesten kétszétz-
tizenkilenc úvó indu], vagyis a
szombati hatvannégyes tábláig
a mezőny majdnem kétharma-
da elbúcsúzik a versenytől.
r Feltérképezi előre' kikkel
kezdi a napot a csoportban?
A csoportrneccs mindig más,
hiszen ott ötös asszókat vívunk,
nemigen fér bele a hibázás, emel-
lett a tapasztalat azt mutatja, nem
feltétlentiLl a nagy nevektől kell
taÍtani a csoportrneccsek során:
ezelanek az asszókrrak teljesen
más a hangulattrk, másként áll
hozzá mindenki. Persze az a jó,
ha az ember tarol a csoportjában,
vagyis mindenkitlegyőz, hiszen a
verseny előtt kiemelt tizenhat úvÓ
mellé ahatvarrnégyes táblára jutó
legjobb tizenhatot is kiemelik az
pedig sohasem rossz.
r Feldobja a hazailtelyszín,
vagy jobban izgul ilyenkor a
szokásosnál?
Engem motivál ahazai kozön-
ség' és az is, hogy a családtag-
jaim, a barátaim' sőt a taníwá-

nyaim kijönnek a versenyre, és

drukkolnak.
r Csak aztán néhány nappal
később nehogyatanítvá-
nyai róirík fel, hol és miben
hibázott.
Szép is lenne... A budapesti
helyszín mellett a tét is motivá],
bár ebből a szempontbőI aw-
vás speciiílis sportág, ltiszen az
adott napnak döntő jelentőpé-
ge van. Még annakis, ki milyen
lábbal kelt lel reggel.
r Fura helyzetben vannak,
hiszen a válogatott tagjaként
csapatként egymásért kiizde-'
nek, ígylesz majdvasárnap a
Zarándi Csaba_csapat-vk- n,
ám valójában egpnás ellenfe-
lei is a kvótáért űvott harc-
ban. Ezt hogy kezelik?
Nem nehéz ezt kezelni, hiszen
a közösen megélt sikerek ösz-
szekovácsolják a csapatot.
Tavaly vébébronzérmesek let-
tünk' idén az Európa-bajnok-
ságon voltunk harmadikok, s

nyertünk világkupaversen1't is.

Nem érzem, hogy ellentétek
lennének a válogatottban, az
elmondottakon kívül azért sem'
mert annyira messze vagyLrnk
eg1'rnástól a világranglistán'
hogyvalójában nem eg1rrnás le.
győzése a cél, hiszen azzalnem
tudunk nagyokat lépni.kokon!


