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UEMlnden l rha
ilEM n mlÉr*K voLt azutolsÓ
Versenynap, fu rcsa okokbÓt
AÍdayAttila } Syma-csarnok

A fiatal n i kardcsapat nem tudta
kihozni magáb l, ami benne van,
pontosabban csak egy-egy tagja
mutatta meg, mire képes. Ez pedig
mindig más volt, az egyéniben leg-
inkább VrárhelyiArrna (és valameny-
nyire Miárton Anna)' míg a csapat_
versenyen hol Vrárhelyi' hol Benk
Réka, hol Varga D ra adta a tusokat,
az extratehetséges Miárton Anna
azonban ad s maradt vele, amikor
a legjobban kellett, ezért lecserélte
edz je' Grárdos Gábor. A csapat vé-
gtlLl a 10. helyen végzett ahazatvi-
lágbajnokságon.

Ut bbi két sz nak nagy jelentrí-
sége van. Befejez embertink, Ben-
k Réka szavaib l sok minden kide-
riil' mi játsz dhat le egy versen1z
lelkében.

',Én is rudom, gl lenne érdemes
hozztitillni, hogt éluezem a uíutist, és

netn tehernek érzem. De amikor o da-
álltam a pástra, a reJlektorfényben
m r azt sem tudtam, fi uagok-e
uagt lany - mondta a viálogatott els
számri embere, aki az egyéniben
még <isszeroppant az els assz já_

ban, de a csaparversenyre rissze-

szedte magát. - Még t bbet kell pszi-
chol gussal dolgozni, nálam már
az Eur pa-bajnoksdgon kihatott a
teljesítményemre, hogl krjzeledik a
uilágbajnokság. Most pedig alig uár-
tuk a uerseny uégét . . . Eddig nem uolt
kitzeppontban a sport gunk, a ub
miatt uiszont mindenki ezzel foglal-
kozott - ehhez is hozai kell szokni."

Az edz i stáb szerint aversenyz _

nek gyakran sziírnyakat ad a befeje_
z ember szerepkdre. Benk Réka
azt is elmondta, mikor érzi ugy,
hogy sziírnyai n ttek. Ez is megér
egy lélektani elemzést...

,,Én uzt szeretem, amikor Uag/ cl"z

ellenfél uezet nag/on, uagt mi. Ami-
kor uiszont szoros az llas, a.zt nem
keduelem _ mondta a kisugárzá_
siínak ktisztjnhet en is ktizkedvelt
h lgy, aki a utols versen)mapot
így elevenÍtette fel: _ Csapatunk az
azeriak ellen nem uolt tisszeszedett.

Nekem annyiual k nnyebb Lett a lel-
kem, hogl uégre j l ment a uíuas. Az
utok p rban megpr báltam fordí-
tani, hiszen harminchat negruenr l
korábban már sikeriilt, akkor hátha
hat'mincnégnril is sszej n. A fehér-
oroszokat nem szabad hagrni, hogt
huszon t tusnál tijbbet adjanak, és

ezt meg is oLdotta a csapat. A néme-
tek a uégén naglon felj ttek, de en-
nek a legakibb hdrom fordított ítélet
uolt az oka."

Aztá],n jott a franciiák elleni meccs
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a kilencedik helyert, amely csrinya
véget ért _ ez voIt az a mérk zés,
amelynek mar mindenki a végét
viírta, így Benk Rékáéknak is be_
fejeztíd tt a világbajnokság. A hu-
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szonnégy éves vív n még nem
tudja, hogy mit hoz a jriv , de any-
nyit mindenképpen kívrinunk neki,
hogy a jÖvriben ne a világversenyek
végét, hanem az elejétVá{a.



s'offinb l'kiÚál an
Ha a tizenhatodik helyezés nem is ezt
mutatja, Íérfi t rcsapatunk sokkal
jobb tett; Láttunk tagjait l olVkor kí_

vát egyéni teljesítményeket is, akár
a világ legjobbiai ellen.

Brazília nem tartozik ezek kÖzé,

simán gy ztek is a magyarok, aztan
ugyanilyen simán kikaptak a világ-
klasvis oroszoktÓt. Aztán a londoni
olimpiai ezÜstérmes iapánok jÖttek,

és a Szabados testvérek a t tljk meg-
vokott tŰzzeI víwapIusz tizennégyes
mérleggel zártak, 40:33-as el nnyeI

ádtá}< át az utols párÍa a stafétabo_
totot,Üátai R bertnek' Kevés volt ez
is, bafejez embBrÜnk zavarba, lÖtt,
így érezte: ,,Se kép' se hang"'

"6iítai 
Robi meg szokta oldani

ezeket a hetyzeteket" - mondta Sza-
bados Gábor, az utols assz rol, mert-
hogy a befejez pozíci teginkább a

lamperamen[umos vMknak valo.
At rcsapat végÜt a l6.tett Úgy, hogy

Szabados Gábor egyik meccsén sem
zárt negatÍvan, pedig a fotytatasban
nagyon csal dottan tépett pástra.

,,Az a bozaszt, hogy j l ment a
vívas, és így vagyunk a tizenhatodik
helyen - mondta. - Brazrliát kÖtete-

zrí vott legy zni, még ha a tizenhar-
madik hetyen is áll a vitágranglistán,
nyolc hettyel et ttÜnk' és minden
világkupára e[ tudnak utazni a ver-
senyziÍi, míg mi nagyon kevésre'''

Van rá esé[y, hogy ez másképp ie_
gyen, a hazai tiiroziik legjobbai meg
is érdemlik a megbecsÜtést.

,Jermészetes, hogy et szÖr a kard-
vív k és a párbait rvív k kapják meg
a versenyzési tehet séget, de bízom
benne, hogy vívás kiemelt támoga-
tásábot a férfi t rnek is jut - mond_
ta Szabados Gábor. - Rutinra van
szÜkségÜnk a világversenyekhez, és
ezt csak a világkupákon lehet meg_

szerezni' Mi nem megélhetési vív k
akarunk lenni, rnindannyian dolgo.
zunk, tanutunk a sport mellett, sze-
relemb Ivívunk, hiszen van egy nagy
álmunk, hogy egyver átÜt sikert
érÜnk et""
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FérÍhk. Tiir. Csapat. A l6 kiizé iutásért: Magyaronzág-BrazÍtia 45:23 (Gátai R b rt
+9, Széki Bence +Z Szabados Gábor +6). Nyolcaddiint : Oroszország-Magyarország
45:26 (Szabados G. +2; S'zabados KristÓf -4, Gátai d Széki='|0). A 9-16. helyéIt:
Japán*MágyafÜrszás 4#.41 (Szabados K; í6, szabadoí 6. +6, Gátai -l8). A 13-16.
helyért csehoígag-Magyarorvág 45:33 (SzabadosG.0,Gatai -3, Szabados K. -9).A
15.helyét EKanada*Magyarország45:43 (SzatmdosG. +dSzéki +l' Gatai _l, Szabados
K. -6). El d nt : otaszország*Oroszország 45:44' EgyesÜtt Áltamok-Franciaország
45:35. A 3'helyért: Franciaország-Oroszorsz.íg 45:40. Diint : otaszor*íg-EgyesÜtt
Allamok 45:ts3' Világbainokl olaszonzág (AndÍéa (alsata,:,Andrea'Baldini,
Éiorgio Avola, Vbler|o Aspromont l, 2' f8yes lt Átlamok (Mites Chamley_Watson,
Race lmboden, Alexander Massia{as' Gerek Meinhardt).3. Franciaország (Enrvan Le
Pechoux, MarceI Marciltoux, Jutien Mertine, Jérémy Cadot1 , .'.'t6' tr,,tagyaroTszas (oatai
R bert, Szabados Gábor, Szabados Krist t Széki Bence)'
Nrík. Kard' Csapat. Nyolcaddiint : Azerbajdzsán-Magyarorszag 45:38 (Benk +l,

Márton -4, Várhetyi -4). A 9-16. helyért Magyarország-Fehéroroszország 45:25
(VargaD ra+12,Várhelyi+5,Benk +3).A9_t2.helyértlMagyarorszag-Németorszag
45;43 {\iírhelyi +!, Benk +li Varga -2). A 9' helyért: Franciaorszég*Magyarország
45:22 (Márton -4, Benk -6, Varga -6, Várhetyi -7). El diint : Uknina-otaszország
45:34; oroszorszás*_EgyesÜtt Áttamok 45:33. A 3. helyért Égyesutt Átlamok-
olaszország 45:30. D nt : Ukrajna-oroszorszáE,45:44' Vb: Ukrajna (olga Harlan,
Alina Komaxsuk, Galina Pundik, Olena Voronyina),2. Oroszorvfu (Jekatyerina
Djacsenko Jana Jegorjan; Dina Gal}akbarova, .tulila 6dvrilova}, 3. EsyésÜtt Áltamot<
(lbtfhai Muhaqmad, Anne-Etizabeth Stone, Dagmara Wozniah Mariel Zagunis), ...t0.

MagyeÍors2á8 (Eénk Réká' MártonAnna; Várga E ,ta, Várhelyi Anna)


