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T\ /Í eglepetésekben nem volt hi-
lvl ány azExim-kupa vív ma-
gyar bajnokság egyéni versenyei
során. Igaz, ehhez a ,,térnyerés_
hez" hozzájátult az is, hogy az idei
világversenyeken érmet szetz
versenyz ink koztil tobben, ígY u
párbajt toz Szász Emese és Imre
Géza, valamint a kard oz Szilág1ti

Áronis csak anéz térr lkísérte fi-
gyelemmel a ktizdelmeket.

Londoni olimpiai bajnokunk
például aztláthatta, hogy az évekkel
eze| ttvisszavonult, és a sportággal
csak szurkol ként foglalko z athé-
ni olimpiai eztistérmes kardvív ,
I,{emcsik Zsolt elmenetelt egészen a

fináléig. A haja ugyan már itt_ott

sztilésnek indult, de a csukl ja és a

lábmunkája még a régi volt
Nemcsiknek, aki a legnagyobb tit-
kozetét _ a Szatmdri Andrással ví-
vott finálé mellett _ Decsi Tamds el-

len, a négy kazéjutásért zaj| csatá_

ban élhette meg. A két kardoz
mindig is nagy ptesztízscsatákat ví_

vott egymással' most 15:14_re

Nemcsik hozta az assz t, akin j l
látszott, mennyire éIvezí ismét a

'játékot" 
a páston.

- Pedig dticog sen kezdtem a

bajnoki szereplést, nem éteztem a
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visszayonult,
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Nemcsik Zsolt (szemben) edz ként folytatja itthon rotÓ: vÉcH LÁszLo

ki a pástr l. Nemcsik, áki az elmrilt
években Svájcban dolgozott sze_

mélyi edz ként, a eztistérem elle-
nére sem tervez igazi visszatérést.
Ez az eredmény j belép t jelent
edz i pá|yájához, hiszen hamaro_
san a torokbálinti szakosztálynál
kezdi meg a munkát.

Férfit rben 'azonban a' rutin
gy zedelmesked ett, az aktív sport_
t 1 nyáron visszavonult Szabados
Gd,bor remek akci kkal gy zte le
Balogh Boldizsdrt, míg a n knél
ebben a fegyvernemben mind sz-'

sze egyetlen tussal kapott ki Mo-
hamed Aida csapattársát l, a naw
kedwel és motiváci val vív
Kreiss Fannit l.

Min ségi assz t hozott a fér-
fipárba jt& finá|éja, amelyben
Rédli Andrds |egy zésével Somfai
Péter páIyafutása els bajnoki
címét nyerte el. A BHSE harminc_
ot esztend s vív ja végig higgad-
tan ktizdott, és ezzel sikertilt a

nyolcaddtint b en Boczk Gdbort
elbricsri ztat Rédlit kizcikken-
tenié, aki nem tudta érvényesí_
teni onmagát.

Életem els feln tt bajnoki
érme, és rogton egy arany! S t, 35

éves koromig egyetlen korosz-
tályban sem nyertem egyéni buj-
nokságot, de nem panaszkodom a

pályafutásomra, csak a bajnok-
ságok eddig valahogy nem j ttek
ossze. A nyolcaddont ben igen-
csak rezgett a léc, Marosi Ádam
13: 10-re vezetett ellenem hrisz
másodperccel a vív id |ejárta
el tt. Sikertilt fordítqnofil, de utá_

na sem &eztem 'igazán a vívást. A
legjobban talán a d nt ben, Rédli
Andris ellen vívtam _ nyilatkozta
afináIé után Somfai Péter.
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bajt r: Mihály Kata (Debrecen).

Kard: Márton Anna (MTK).

távolságot, és a 32-es táblán is
megszenvedtem egy tehetséges Íi-
atallal. Nyolc-négy volt az állás,
nem ide, és éreztem, hogy muszáj
kilépnem a komfortz námb l, va_

lami mást kell csinálnom, mert ez

nem lesz elég a sikerhez . Aztán
szépen belemelegedtem, élveztem
a vívást, olykor vitáztamis a zsííri_
vel, mint régen. Ugy tiínik, a há-
rom év alatt sem tudtam lehiggad-
ni - nevetett Nemcsik, aki a Szat-
mári ellen vívott dont re mát elfá_

radt, és 15:1l-re kikapott fiatal ri_
válísát l. Nem titkolta, bár nagyon
kedveli a távol marad SziÍágyi
Áront és Ilidsz l,{ikoldszt, ezeÍL a

napon nagyon nem hiányoztak ne-


