
Me]tmegé]demllk
MEssan l INDULTAK és 

'JfrSra 
jutottak no i torÖzoink két
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I Aversenyz kkel ggyÍitt iln is
megkiinnyebbiilhetett a majd'
egy évíg tart kvalifikáci s soro-
zatutols versenye után...
Ne is mondja! ] , hogy vége van

- válaszolta Érsek Zsolt, a wv vá-
logatott t rfesvememért felel s
vezet, edz, je. - Hosszri volt, de
nemcsak a sorozat, hanem az
elmri]t csakrrem két év. Amikor
vezetoedzoként kezdtem dol-
gozri a lányokkal, a ranglistián
visszacsriszott' 36_38 éves ver-
senyz kkel az alapok l kellett
jraépítkeznÍiLnk Bevezett k a

mindennapos keretedzést, és
rendre elcsodákoztam.
r Min csodálkomtt?
El sz r a képen, ami fogadofi. A
szti]ésb l visszatér Mohamed
Aida - akinek aféqét k telezett-
sége hosszabb id re Kanadába
sz lította - hozta magával mind-
két gyereket. Minden tréningre
elcípelte a kiságyat, tolta a ba-
bakocsit, h zta a vív zsiáko a
négyéves lánya pedig ott sza]ad-
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Eur pa-bajnokt rvív

,,A fotytatásban
a legfontosabb,
hogy rendbe ketl
tenni a kezemet.
Ah napok ta
hÚz d teniszko-
nyok-probtémám
áz ut bbi id ben a
rengeteg segítség-
nek k szonhet en
sokat iavult, de a
kezem még mindig
nem tokéletes'
Nem lesz sok id nk
pihenni, van még
et ttÜnk GP-ver-
seny, egy csapat-
világbainokság.
és az Eb - ut bbi
egyben otimpiai
rangsorol ."



gált a pást kdriil. A Versen}z k
szálnát a ez természetes volt, nem
z kkentette ki <íket - legfeljebb
néha odaszaladtak a kicsikhez,
felvették, megpuszilgattrik ket.
Őszinte csodá]attal rréztem ezt a
csEládanyát; abba, amit csiniá]t,
mindannyian belefeketedtiink
volna de h napokon keresztiil
mosolyogva bírta. Knapek Edina
pedig munka és szintén gyerek
mellett'dolgozottzoksz nélki'iLl a
napi két edzésen.
! Gondolta volna akkoriban,
hogyan it riiz kmindkét
lehetséges kv tát megszenik? _

Éppen arra fel gondoltam, amit
naponta láttam. Biztos voltam
benne' hogy ha va|aki ennyÍe
akar valamit, véghez is viszi. A Iá_

nyok gydolgoztak, mintakisan-
gyal, ami nem lepett meg, érti-
zedek ta ismerem ket. Ki kell
emelnem Hopka-Varga Gabriella

szerepét, aki szintén minden di_

cséretet megérdemel, a trjbbiek_
hez hasonl an végigrobotolta,
végigharcolta ezt a hosszti évet,
és ugyancsak versenyben volt a
kvÓtáért.
t Mikor vált realitássá az olim-
piaikv'alifikáci ?
Amikor elkezdtek jonni az ered-
mények Az Eb-n Aida bronzérme
és Gabi dcint je' a vébén pedig
Edina dont s'szereplése annyi
pontot hozott, hogy kijut helyre
jottek fel a liányok, amelyet aztián
_ sokszor betegen, séri-iiten verse-
nyezve _ végéig sikertilt megtal-
tani. A szerencse is mellénk állt,
az égiek tudtrák' hogymegérdem_
lik- és fogtrák a keziiket.
r A fontos ranglistapontok mel-
lettminekktisziinhet asiker?
Arrnak aténynek, hogy csapatként
dolgozunk és gondolkodrrnk. A
két kv ta az egész magyal t rví-

vás sikere, amelyben kiemelked
érdemtik van az edz knek Solti
Antalnak Kiss Tibomak, Szelei
Istviinnak, Marco Goncalvesnek
és el dtimnek, Kreiss Gábomak
ahogyan a versenyzk fizikai
felkészítését profi mÓdon végz
Ajkler Ztránalt is. Ná]unk, t ro-
z knél egytitt késziilrrek a n k
és a férfia( és amikor 'csapatr l
beszélek, abba beletartoznak az
utanp tlás-korosztáy verseny-
zcii is. Mi így vagy.urrk egy egység,
amelynek tagjai mindent megbe-
szélrrek, és mindig sziámíthatnak
egytnásra.
I Mit jelentenek akv ták a
szakágnak?
Aszakág jov je mtrlott azon,lesz-
e olimpiai résztvev nk Lényeges,
hogy a flatalok elcitt ott vannak
az él példaképek. Fantasztikus,
amit véghez vittek, a t r az a
fegyvernem, amelyben _ miután

legkisebb a taliálati feltiLlet - csak
tiszta aggyal lehet nagyo{ alkotni.
rMostant lRi rahangolnak?
Addig vámak még riínk ftrntos
versenyek. De most a lrínyolcrak
ki kell fujniuk magukat. Óriasi tét
alatt kellett kivíwtiuk a kvalifiká-
gi t, az idegek pedíg egy majd'
harmíncéves páyafutás alatt
elkopnak. Ami Ri t illeti: nem
elhanyagolhat , hogy a két ma-
gyárral nem két 

',futottak 
még''

kateg riába tartozÓ versenyz :1i"+

len tagja a mezcinynek - Mo-.. 
,

hamed Aida szr'ijeteft zseni, ésT :

egy j formátlan lév I(napek
Edina is biármikor barkit képes
legy,zru.
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