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kÖzben nyomasztotta, hogy nekik van veszítenlvalojuk

része volt, hogy a hetedik párban
az ukránok leggyengébb emberének, Medvedevnek annyit adjon,

nyertÍink, rigy Hanczvikkel MáÍk
is lehetséges jelolt, hiszen három

iobbak' nekik nem terem babér, és
ezt nem bírjrák. Fernríndezt l most
r Nagyon fáradt a hangja.
csapawilágkupiín ragyog an vívott, nem volt fair, hogy azt mondta, a
kispadra sem iil le, mert így fáj a
Felborult ki'riit tttink a világ, de ez vele is érmesek lettÍink.
r A Syma-csarnokban minden
lába, ehhez képest beállt, és megbÍiszkeséggel és orrimmel tolt el.
Ahogy azt gondoltrrk is,' az itthoni
mérk zésenrígyléphettekpástra;, verte Imre'GéZát: A haÍnvaikb l tá- l
hogy jobba\ esélyesebbek. Kiiny- *r madtak fefipedigjellegzetesen latin'
világbaj nokság nagy ptrblicitást kap,
mentalitás, hogy ha nagyon vezesokan kíviíncsiakrránk, élménybe- nyebb vagy nehezebb így?
tÍink' feladjrák. De VoIt mib l e|fogysziímol ka megyiink' interj kat Amiatt teljesen nyugodt lehettem,
nia az eI nyiinknek, és nekikkellett
hogy éreztem a csapat erejét' tisz_
adunk. De ez sokkal jobb, mint reggel hétkor futkorászni menni, vagy
tában voltam az,elvégzett munkái rmitik el re, ami a malmunkra
mint egy három rás edzés Tatiín, val' így ha ijt dikek leszÍink, akkor hajtona a vizet.
sem keseredek el. A kazahok nem l on tudatosan hergeli magát,
tigyhogy inkább ebbe fiáradok bele.
Ez a vi|ágba1'nokság olimpiával olyan gyengék' mint amennyire vagyspontán jiin?
A koncentráci a fontos. Ha vimegvertiik ket, a venezuelaiaktÓl
ért fel. Egy'részt a rendezés miatt,
a csarnok Londont idézte' és itt is sosem kaptunk ki, a lengyeleket is szont az ellenféI!átja az eksztázíst,
a magabiztosságot, elbizon1talameg szoktukvemi, az ukriínokat az
csodiá]atos volt. Ötezren szurkoltak
nodik. A felfokozott állapot kij n
idén háromszor gy ztiik le elég manektink, hasonl élményvolt' mint
gab2tosan, vagyis csak nektiLnk volt
az emberen, bár most a d nt véaz athéní játékokon, ahol gyakorlagén az utols másodpercekig taliin
tilag hazai pelyán vívhattunk, de a veszítenival nk. Két meccs kÓzott
ez nyomasztott, a páston viszont nem látszott rajtam, de amikor az
média érdek] dése is olyan, mintha
euf riát éreztem, a k ztinség belém ellenfél feladta, emiatt volt a nagy
olimpia lett volna.
r Még nem akartam 2016-ig el _
iivoltés.
szurkolta a tusokat.
r Befejez emberként nyilván
r Úgy t{int, a venezuelaiakkal
renézni, deharrnársz ba jiitt ..
haragszanakeg;nnásra
nem baj, ha ilyen a vérmérséklete.
Lehet, hogy érdemes Ri ig foIl,tatni,
Van benniik sértettség. Amikor ko- Ehhez Kovács lvánéhoz hasonl
ha ilyen er s ez az egytittes. Azperhabitus kell. A kiélezett utols aszrábban f lényesen legy zttik ket'
sze még kérdés,hogy milyen tisszesz k nekiink val k' míg Imre Géés mi'a zsíírinéIreklamáltunk valaiállításban vfunánk, hiszen a fiatamiért' k nektink estek. Femiández zának inkább az a feladata, hogy
Iabbak is be tudnak keriiLlni. Ahogy
mérk zés kcizben szorgos hangyaSomfai' Péterrel Eur pa'bajnok- és Limardo ott van a világranglista
ságot és világbajnoki eziistérmet elején, mégis rendre mi vagyrrnk a ként gyrijtse a tusokat. A taktika
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amennyit csak bír, ahogy azt is
megbeszéltiik' hogy Rédli András
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tlkfáli k'e'ls embere, Nikisin

keid. Ezek után az
mban én gy ztem le három egyre a leggyengébb ukránt.
Az utols párban Nikisin adottnéhány tust az elején, éreztem, hogy
Ellgp'

p,19'-s4íy 3,4

els assz

váltanom kell, a coupé szr1rások

nem jottek be' így k

zvetleniiLl

testre sz rtam, és idcível egylámpás tusokat adhattam.
l Megkapta az t az érz,ésta világ-

bajnokigy zelemt l,amelyre
rég tavágyott?
Nekem egész életemben tobbet
kellett kiiedenem a céljaimért. A kilencvenes évek végénfoiss Eur pa-

bajnokként az akkori világbajnok

csapatba akartam bekertiLlni, de ez
csak 2003-ban sikertilt, amihez meg
kellett nyernem a magyaÍ ranglistát. Megbontottam egy aranyérmes
csapatot, s velem nem tudott világbajnokságot nyerni a tarsaság, csak
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annyiid t lenni
akisÍiammal,

amennyit csak
lehet, olyan
sportágakat
íízni,ametyekre

afutkévÜtés
ktjzben kevés id
volt. Régebben

jártambokzotni,
aztán egy kéztorés
után Úira ketlett
kezdenem.
MostGy rben

beszálltamegy
kezd csoportba
thaibokszn,
rendkÍvÜtiÍizikum

eziistérmeket és bronzokat. Most
végre sikertilt, ez mérfoldk . A csrics

ketthozá,

megnyrgvást ad.

fel."
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