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Prir-n?
A legutóbbi ÚitágkÚpáÚer-

,,'sgnll' után épp*n,tÍak artny,i,. ],

pihenőnk vott, tiogy kifÚiiuk
magunkat. Azóta tÚt vagyunk
egy válogatóversenyen, és
egyébként sém állt meg az
élet' hamar Úira munkába

:,kétl$t tendijlni';mert fot1ltai,,
tódik a Szezon.
r Dg u8yeöÍÜlteka lvótaszer-
zésnek?
Sokat számít' hosy egy

:,rnaJdl,egv, { s:harc0t]$!keii0l:.
tudunk befejézni. A kúótaj

,, 
tzer2és,teldobött,bennünketi

,, Ü1gy'ahakkor :olyán ryé1tékíí,,,,
fáradtsággat iárt, hogy a
fethőtlen örom érzése még
várat magára. Ha baráti
beszétgetéseken szóba
kerÜl a vancouveri verseny' a
mai napig görcsbe ránduI a
gyomrom.
l Azértidgylésreméltó

i : Éliolyb_űl n&ni arellehfelelt'
kvalift ktítiós kÜzdelmét...
Kétségteten, szerencsés

.,he[ptben,Va$lÜak',mertii, ].l
a férfiak kÜzdetmét ugyan

,lflyugodtán s'ernlé{hEtjiil(,.a]] 
;,

nők versenyében azonban
, i van .néB:izgÚ. hivaló: Siáse,, . 

:

Emese nagyon népizerii vívó,
remélem, sokan szurkolnak
neki a helyszínen, hogy
itthon vívhassa ki az otimpiái

.,té Été[t.,mi blztösán,í$1l',
teszÜnk.
r szeret hdzai pástonYími?
Ma már igen. Fiatatabb
koromban tartottam tőle, 

.

i, ó$jfi káhb,ny.q ma52! j' 
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Aztán megtapasztaltam,

.,,fiÍ,ly fantasztjkus,Ér'és,.],] 
,

,'ha2aj::l(özön5égétőtt vívnÍ',Az

.,:€ledr nÉnl/e$ségÍé .seÍn té het . ]

j;p.ffi szunkj kétéze,iti2enhái',,
ibmban itthon izeré2tÜk meg
a csapat-világbajnóki címét'

' 
: Römé[em,. a, hazai pást Vasár;

,, náp,|i,ss$í{a:téhető.{egtob_", ;.

bet kihozni magamból.

Pircs Anikó ll

,,Nem lesz elég" - mondta fejét
csóvá]va Rédli András pénte-
ken, miután letudta saját asz-
szóit a parbajtőrrizők budapesti
Grand Prix-viadalanak csoport-
körében, és a képernyőt flgyelve
várta, hogyan teljesítenek az el-
lenfelek.

,,Nem' KészüIj lelkile{'_ erősí-
tette meg Udvarhelyi Gábor szö_
vetségi kapitríny. A megérzéseket
hamarosan a számok is a]átá-
masztották: Rédlinek és - mint
korábban eldőlt - Somfai Péter-
nek sem volt elegendő a csoport'
mérkőzések eredménye ahhoz,
hogy egyből a 64-es táblan foly-
tathassák a kiizdelmeket. Azt Vi-
szont ekkor még nem sejtettiik,
hogy Rédli fent idézett mondata
igaz Lesz a teljes versen)mapra
_ már ami a vancouveri győzők
szerep1ését illeti.

Miutián a selejtező napon ér-
dekelt mindkét Válogatott kijött
a csoportdarálóból,'Rédli szusz-
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ilemuoltelég
LEMERÜlrrrAz ELEMErc Réd[l András és
Somfai Péter sem tudott nagyot alkotni

szanhatott, Somfai azonban újra
a páston találta magát, hogy egy
győzelemmel kivívja a fol1'tatás
Iehetőségét. A két magyar eZutiín
szinte egyszerre vívott a 96 közé
jutásért _ és színte egyszerte is
búcsúzott...

Az okokat is ugyanabban lát-
ták nem tudtak kipíhenni a ha-
talmas mentális és fizikai erőt
felemésztő vancouveri világku-
paversenJ,'t, amelyen kvótát szer-
zett a vi4logatott.

,Áz elmúIt hetek fóradtsdga
most jött ki rajtam _ mond-
ta Rédli. _ A csoportmeccseken
mentáIkan még rendben uoltam,
de fizikai gondjaím ott is uoltak.
A uancouueri uerseny kipihené-
séhez talán egt éu lenne elég ne-
künk mindössze néhány napunk
uolt. osztrák ellenfelemnek jó
napja uolt, még az előkészítések-
ből is takih _ ezzel egütt itlett
uolna legóznöm, de lemertiltek
azelemeim."

Somfait ugyancsak a pihenés
hiánya gátolta a jobb szerep-

lésben. A korai búcsút azért is
sajniálhatja, mert a GP hazatvá-
Iogató is (volt)' amel],rrek tétje
az olimpiai csapatba kerti(és, a
hazai ranglistaelső (péntekig ép-
penséggel ő) ugyanis automati-
kusan indtrl fuóban az egyéru és
csapatversenyben.

,"Azaltal, hogr nem jutottamfel
a 64-es tóbldra, az ekő helyemet
elueszíte!tem, de a csapat-össze-
állínis kérdése neftl az én hcltas-
körönl, hanem a szöueségi kapi-
tányé. A 96 köze juttisért nag/on
jó ukrán uíuót kaptam, egy ideig
silcerült ís tartanom magam, de
a uégén mdr alíg kaptam leuegőt.

Most lesz egt hét pihenőnk, talan
elég arra, hogt regenerálódjunk"
- magyaráuta Somfai.

A vasiimapi folytatásban a
két kiemelt, Boczkó Gábor és
Imre Géza mellett több magyar
pá_rbajtőröZő is pástra lép. A 6a-
es tábliin folytatja Nagy Dávid,
Kiss Gergő, ButaLevente' Bányai
Zsombor, Siklósi Gergely, Peter-
diAndrás és Cho Taeun Sándor.



6RANDPRIX, BUDAPEST
Csoportmérkőzések: Kiss GerEő 6 8yőzelem/O vereség (a 64 kozé iutott),
Rédli András 5/'l, Bakos Bálint 4/2, Buta Levente 4/2,liklósi Gergety 5/l,
Bányai Zsombor 4/2, Fenyvesi Csaba 4/2, Peterdi András 5n' Deák lstván
4 / 2, Koch |v1áté T amás 4/ 2, Szényi P éter 4 /2 ( további utotta k a l 2 B közé ),

Somfai Péter 3/3, Cziráki BáIint2/4, Berta Dániel 3/2. EszterEátyos Patrik
2/4, Nagy Dávid 2/4' Dudás Batázs 3/3, Cho Taeun Sándor 3/3 (továbbju-
tottak}' Kis Máté l/5, Veress Dániel l/5' Szakmáry Nándor l/5' Tóth Gergety
l/5, Kiss Bátjnt i/5' AndrásÍi Tibor 0/5 (kiestek)' A l60 közé iutásért:
Somfai-Dabiia ( román) 15:10, Cziráki-Lis (izraeti ) l5:l4, Berta-Marcol
(tengyel) l5:l4, Esztergátyos-Dorati Amegtio (panamai) l5;Z Nagy-Du-

dás l5:ll, Cho Taeun-Adaikin (kazah) 15:l0. A 96 közé iutásért: Jiménez
ortiz (Venezuelai)-Koch 15:l2, Herej (ukrán )-Somfai l5:'l0, Mahringer
(osztrák)-Rédti 15:l2, Bakos-Szényi 13:l2' Arede (portugát)-Deák 15;'l4'

Torkitdsen (norvég)-Cziráki 15:l3, Bányai-Casado (spanyot) l5:B, Letion
(kanadai)-Fenyvesi ]5:9, BUta-Malcotti (svájci ) 15:1 0, Ujama (japán)_Ber-
ta l5:ll, Herpe (ízraeti)-Esztergátyos l5:8, Sikiósi-Schwantes (brazit) l5:l4,
Nagy-Szvicskar {ukrán) 13:11' Peterdi-Pokorny (cseh) 'l5:5, Cho Taeun_
Cordeiro (portugát) l5:10. A 64 közé iutáséÉ: Tuten ihottand)-Bakos l5:9,
Bányai-Kneip (német) l5:l2, BUta-lbanez (spanyot)'l5:l2, Siktósi-Lugones
Ruggeri (argentin) l5:13, Nagy-Anohin (orosz) l5:ll, Peterdi-Fardzinov
(orosz) 15;13' Cho Taeun-Robl (dán) l5:12


