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Megtisztította a fe|ét

ELEilGEDTE azavarÓ gondolatokat Márton Anna, s máris jobban
teljesített - a kardoző országos bajnoki címmel'zárná azévet
PircsAnikó ll

r Tud már felhőtleniil öriilni
bostoni Grand Prix-viadalon

a

szerzett értékesranglistapont-

iainak?

Va]óban nagyon fontosak a GPversenyekpontjai, és igen, most,
néhány nap elteltével már éftékelni is tudom őket, és annak
is öriiLlök, hogy voltak a páston
jó pillanataim _ felelte Márton
Anna, aki a kardozók héwégi
bostoni versenyén az elveszitett nyolcaddöntője utrán kisebb

dühkitöréssel vette tudomásul

vereségét.- Nagyon riákészül'

tem az év utolsó versenyére,
szerettem volna iól teljesíteni.

Az első két asszóban ment is a
vívás, jó napom volt, sajniíltam

a végét,mert többet lehetett
volna kihozni belőle.
lAz orosz Dina Galiakbarova
elleni nyolcaddöntőben is
úgy tűnt, biztosan jut tovább.

Miért tudott ellenfele végiil
fordítanÍ?

Azért, mert menet közben kicsit
mrlr úgy éteztem, megvan végre
a nyolc kÓzé jutás. Egy pillanatra nem figyeltem oda, kaptam is
eg1'rnás után néhiány tust, ez pedi g nagyon ös,szezav aÍt.
] Azzal a határozntt szándékkal
kezdte az idényt' hogyminél

többször vívjon a legjobb nyolc
közötL Ezúttal kilencediklett' a
caracasi és az orléans-i világkupaversenyen pedig a harminckettő között búcsrjzott. Miért
nem sikeriilt elérnie a célt?
A világbajnokság utián kissé
megszeppenten kezdtem ősszel
a szezonL A ülágkupaversenyek
alatt úgy éreztem, nem tudok
megfelelően koncentriilni' Az,
ho gy folyamatosan kalkuláltam,
és azon gondolkodtam, mit kell
elérnem ahhoz, hogy kedvező
pozícióban legyek a kvalifikáciÓ
szempontjából, elterelte a figyel-

memet. A másodikvk-ra-az első
sikertelensége miatt - görcsössé
is vátam, ott az eredménykény-

szer miatt nem sikertilt. A bostoni GP-re vátoztattam néhány
dolgon ivért, ltogy végre ered-

toktól. Eldöntöttem, mostantól
nem sziímolgatok, nem néze_
getem a rangsort, csak azzal

foglalkozom, hogy jól vívjak. Így
megyek neki a hátralévő hiírom
versenynek is jövőre.

ményes lehessek.

lAz azéfi megnyugtatj4 hogy

r Min kellett változtatnia?
A fizikai edzéseimet megduplráztam, a fejemet pedig igyekeztem
megtisztítani a zavató gondola-

a

t

MÁRToN ANNA
a változtatásokrÓ[

E[dÖntÖttem,
mostantÓl nem
számolgatok, csak
azzal foglatkozom,
hogy jÓtvvjak.

kalkuláció végeredménye

jelen pillanatban - színte bifiosan - egy repiilőjegy Rióba?

Egy görög és egy lengyel ellenfélre azért még oda kell figyelni... De én miír csak akkor

szeretnék ezzel a kérdéssel
foglalkozni' ha a kva]ifikációs
sorozatvégéte értünk.

rHa maradéktalanul nem is,
de elégedetten zfuja az évet?
A tel|es évet nézve elégedett va-

gyok. Héwégénleszaz országos
bajnokság, ahol még odateszem
magam' mert'szeretném az ed-

digi egy felnőtt egyéni bajnoki

címemet továbbiva] gyarapitani.
Remélem, az ob héwégé1emegszépíti majd az őszt is.

