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Mohaned:Áida,manapság röbb időt
srán a pihenésrq mert a ió teliesít-
ményhez lelkileg is el kell lazulnia
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,,Havannában sze-
retném megőrizni
jetentegi, kvótát
érő helyezésemet.
Némiképp meg-
nyugtat, hogy az
október óta hÚzó-
dó teniszkÖnyÖk-
problémám sokat
javutt' Két-három
hete már rendesen
tudok edzeni vele,

érzem, hogy
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r Szebb a|ríndékot aligha kí-
viínhat sziiletésnapjára: olim-
piai kvótával iiLnnepelhet...
A szombati Verseny napján töI-
töm be a negyvenet, a helyzet
jóleső izgalmat, poziÍiv érzése-
ket viált ki belőlem _ felelte az
UTE Ewópa-bajnok tőrvívója'
Mohamed Aida, aki Ituapek Edi-
nával együtt olimpiai szereplést
érő ranglistás he\ről vág neki a
kvalifikációs sorozat utolsó via-
dalának' a havannai Grand Prix-
versen1mek. - Csodá]atos lenne
egy hármas iiLrrrrep, a kerek szü-
letésnappal, kvótaszerzéssel és
egy szép eredmérrnyel.
l öt olimpia rutinjával fel-
vértezve könnyebb eMse|rri a
kii{öniisen nagy nyomást?
A rutin bizonyos szempontból
előny. máshonnan nézve vi-
szont inkább hátrány. Minden
idők egyik legnehezebb kvalifl-
kácÍós sorozata volt a mostani.

olimpíáról olimpiiira egyre ke-
vesebb indulói helyert eg}Te na-
gyobb lett a küzdelem. A korom
sem segít, hogy könnyebben
vegyem az akadályokat. Voltak
görcsös pillanataim az elmu]t
hónapokban.
t Mi változott meg leginkább a
20l2-es londoni vagya 2O0B-as
pekingi játékokhoz képest?
Mások az ellenfelek, nyolc év-
vel ezeIőtthöz képest legalábbis
átatakult a mezőny. De magam
is sokat változtam. A két gyer-
mekem sziiletése alapvetően
Vá]toztatta rrre1 az életemet,
ami hatássa] volt a űvásomra is.

Nem tudok \<:zaróLag a Sportra
koncentrií:lni, jóval több a hul-
Iénzás a úvásomban. Mások
a körÍ'iLlmények is; idősebb ver-
senyzőként át kellett alakítani a
fe|készülésemet.
lMinmódosított?
Korábban a versenyek előtt né-
hiíny nap elég volt ahhoz, hogy
feltöltődjek, ma ehhez több mint

egy hét szükséges. A teherbírÓ
képességem hosszabb távon
nem olyan nagy, mint régen,
csökkenteni kellett az edzéSter-
helésen, mert a tcibb munkától
gyengébben teljesítettem, és a
forrnaidőzÍtés kérdését is meg
kellett oldani. Edzőmmel, Solti
Anta]la] arra jutottunk, máshogy
kell az időt beosztanunk több
időt kell pihenésre szénni. Ezér1
kap a regeneráció kulcsfontos-
ságú szerepet a felkészúLlésem-
ben. A fontos versenyekre bel'ált
program szerint készülök.
I Milyen elemekből áll a rege-
nerációs programja?
Neg1nren-ötven perces kocogás
utián a Széchenyi furdő felé ve-
szemaz iriíry't, a gyógyv2ben el
tudom engedni magam, jólesik a
gondolataimból mindent kizárva
relaxáIni. Az elmú]t hetek terhe-
lése me gviselt e az ízúIeteimet, az
izmaimat, a furdő után azonban
úgy éreztem magam' mintha ki-
cseréltek volna. De azért is fon-

Úira van a
kezemben
erő.''

tos számomra, mert szlikségem
Van alTal hogy legalább fél napig
kikapcsolódjak, és megszaba-
duljak a stressztől. Ahhoz, hogy
megfelelően teljesítsek a páston,
nemcsak testileg, lelkile! is el kell
lazulnom.
l Afesziiltségét az is oldhatja,
hogy aranglistrín hónapok óta
kvótát érő helyen ráll' és csekély
az esély arra' hogy ne legyen ott
Rióban...
Én óvatos vagyok ezzel kap-
csolatban. A sorozatnak nincs
vége,,amíg ki nem mondjak, kik
szereztek kvótát. Arra is fel va-
gyok készülve, hogy női tőrben
is lehetnek a férfi párbajtőröz,ők
legutóbbi versenyéhez hasonló,
nem viírt izgalmak. Yégignéz-
tem Imre Gézáék versenyét'
fejemelő étzés volt látni, milyen
nagyot alkottak Vancouverben.
Ugyanakkor megerősített abban
az elgondolásomban, hogy bár
viszonylag jó pozíqióban vagyok,
még nincs a kezemben a kvóta'


