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A fő szám' Szász Emese kvó-
taküzdelme mé8 hátravan,
azonban már a két''selejtez,ő-
nap után megvonható a pár-
bajtőrözők utolsó egyéni olim-
piai kvalifikációs versenyének
mérlege: megérte megrendezni
a budapesti Grand Prix-viadalt.
AzérÍ érte meg, mert a magyar
vívók éltek ahazai viadal nyúj-
totta lehetőségekkel' így vasár-
nap kilenc férfi és négy női ver-
senyző léphet pástra a legjobb
64 kijzött.

,A hazai rendezés legfőbb
haszna, hogy jóual tÓbb uíUó tud
uersenyezni, mint egt ttÍuoli uia-

megéÍte
nnÁns PozlTÍrn mÉnuo: tizenhárom
hazai Verse nyző tép pástra Vasárnap
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dalon, és a fiatalok széles ktjre is
Iehe tő s éget kap_ mondta Udvar-
helyi Gábor szovetségi kapitány.
_ Afiatalok pedig bizonyítottak:
a férfiak mezőnyében több juni-
or, sőt, egy kadétkorú uíuó is be-
jutott a hatuannégt közé, ami-
hez nagton tapasztalt uíuÓkat
ke! !ett sorra lbgőzn i ü k."

A szövetségi kapitiíny kiemel-
te: az eredmények a férfi párbaj-
tőr-utrínpótlás erejét mutatják,
és visszaigazolják' hogy eredmé-
nyes a szakágban évek ótaza)Iő
céltudatos munka. Udvarhelyi
hozzátette, örtil, hogy a fiatalok
nem pluszteherként élték meg
ahazu pályrán történő verseny-
zést: ,,Ezt kizórólag hatalmas

lehetőségként szabad felfugni.
A uíuókat csakis motiuálhatja,
hogy pazar körülm,ények között
uersenyezhetnek - a MOM Sport
ideális htizigazdája a uiadalnak,
minden a sportolÓk kényelmét
szolgálja.''

Ami pedig a höIgyeket illeti:
a kiemelt Szászhoz szombaton
Révész Julianna, Várnai Viü-
en és Kun Anna csatlakozott,
Kozülük a húszéves Kun a cso-
portkörben mutatott meggyő-.
ző teljesítményének köszönhe-
tően egyenesen a 64-es táblára
jutott.

,,Nagron boldog uagyok, hogt
éppen itthon szakadt meg (l

rossz sorozatom, a szezonban
eg/szer sem sikerült még a hat-
uannégy 'közé jutnom - értékelt
Kun. - Itthon mindig megnyug-
tat a tudat, hogt a szüleim a
Lelátón ülnek.' Emellett sokat
szdmít, hogy nem kellen plusz-
köröket uíunom, így mentólisan
.ftissebben, ú.iult eróuel lephetek
pástra uasórnap. Amellett, hogt
igyekszem toudbbra is jól telje-
síteni, nag1)on szurkolok Szász
Emesének, hogy hazai közönség
előtt tudjon kuótót szerezni!"
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,,A rendezésben
ismét hetytálttunk,
a nemzetközi
detegáció tagjaitót
kizárótag pozitÍv
visszajelzéseket
kapunk. A nagy
kihívást ietentő
időterv betartásá-
lral sincs gondunk.
Házigazdaként
mindig igyekszÜnk
egy kis pluszt adni,
ideiapró Újításunk,
hogy a versenyzők
nyakba akasztha-
tó érmek hetyett
díszdobozos, gra-

vírozott Üvegér-
meket kapnak."

ÍUnÁnna
kiválóan teliesített
szombaton
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Klasszisok egymás közt
Szász Emese kiéme{t vefs€nyző*ént aszombati. ki]z-
delmekben nem volt érdekelve, vasárnap azonban
olimpiai kvótáért lép pástra a 64-es tábtán. Á vitág- és
Európa-bainoki ezÜstérmes vívó semmit sém bízott á
véletlenre, klass2istársakkatkés'Ütt amegm#étésr€.'

,,HosszÚ évek után Úira Szatmárnémetiben készÜ[-

tek a Vitág {egiobbjának számÍtó román'Vátogatott
tagjai, az ő edzéseikhez csatlakoztam. Az ityen trénin-
gek kihívást ielentenek, és nág11on hasznosak - mond-
ta Szász Emese, hozzátéVe: nagyon szeret itthon yív:
ni. - Hazai közönség előtt még inkább fetdob a téi. A
kétezertizenhármas budapesti vitágbainoksíg étetem
legnagyobb étménye' akkor bronzérmes voltam áz

egyént verienyben. remélem, ezÚttal is eredményes
leszek."

Női: párbajtőrben vasárnap három vatÓdi;nagyság
kÜzd megegyetlen,kvótáért Budapesten, Szász ellen-
íele az.otirr.Piai,részyéfelért fotyta,tÓtt hartbana svéd
EmmasaÍnuelsson,aki atavalyivilágbainokságegyéni
ezÜstérmese és Britta Heidemann, a németek otimpiai'
vi[ág- es Európa-bainoka'
,''Nlernsz&badázt néznem'mittirtéhikátőbbi páston'

hogyan alakutnak a vetétytársak eredményei - fotytat
ta Szász - Csak arra fogok koncentrátni, hogy iótvMak,
nekem kett mindent megtennem azért, hogy megtart-
sam a riói kvótát érő rangtistás helyezésemet."


