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MlilDEl{Kl lTT LEsz' aki számít: a világrangtista
első ötven 49 indut Budapesten

mészetesen beleszámít az olimpiai
kvalifikációs sorozatba _ cit földrész
I47 országából 21B úvó nevezett,
ráadásul a ülágranglista első örven
helyezettjéből mindössze egyetlen
tliényzÓ lesz Budapesten, ami egy-
szersmind azt is jelenti, hogy a szak-
ág valamennyi aktív egyéni olimpiai
és ülágbajnoka pástra lép a MoM
Sportközpontban. A csapatviada]on
26 vílogatott indul, közte a világ-
ranglista legjobb 19 együttese.

Sonrlai Béla fegyvememi vezető-
edző mindehhez hozzétíjzte' hogy
a verseny több mint fél évszazados
mú-ltra tekint vissza: ,A uiló]on nem
sok ilyen uan. Nem uéletlenül ertis a
mezőny és nagt a létszim. A uerse-

nyen több mint htlsz uíuónk indul,
uagyis megmutathatjók magukat a

fiatalok is, ez pedig azért fontos, mert
most ugrun Rio uan a középpontban,
ám az olimpia utón is lesz éIet."

A vezetőedző elmondta azt is'
hogy a felkészülést nehezítették
sérülések és betegségek _ Szilágyi
Á.ron egy hónapja küzd bokasérü-
léssel, míg Decsi Tamás hétfőn is
lázas beteg volt -, így előfordu]hat,
hogy a csapat összetételén változ-
tatni kell; jelenleg úgy all a helyzet,
hogy a vasárnapi csapatviadalon
Szilágyi, Decsi, Szatmári András és
Iliász Nikolász képviseli majd a ma-
gyar színeket.

Az egyéni versenyen pénteken a
selejtezőkre kerül sor' majd szom-
bat délelőtt a 64-es tábliín fol1tatód-
nak a küzdelmek, a nyolcas döntő
délutrín négy órakor kezdődik.

Kovács E]ika D

,Ázt kíuánom, hogt a döntcjt ne ue-

zesse magyar bíró, mert ez azt jelen-
tené, hogy uan mag/ar karduíuó a
fintiléban'"

Csampa Zsolt, a Magyar Vívó-
szövetség elnöke fogalmazta meg a
szakvezetőség és persze a sportra-
jongók elvrárását a hétvégi Gerevich-
Kovács-Kiírpáti férfi kard egyéni ú.
Iágkupaverseny apropóján szerdán
megtaltott sajtótájékoztatón, hoz-
zátéve, hogy ugyanez iíll a vasárnapi
Zarándi Csaba csapat-vk-ra is.

Nos' a nevezések alapján nem Iesz
könnyú dolga a mieinknek, hiszen
a nagy múltú elődökről elnevezett
viadal miír a rajt előtt rekordot dön-
tött: az egyéni Versenyre _ amely ter-
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,,A bokasérÜlésem

iavut, az etmÚlt
egy-két hétben
már sikerÜlt
végigcsinálnom
az edzéseket'
Mostanra
a korábbi
nyiIaIlásszerŰen

ietentkező
fáidatom tomputt,
de áttandósutt'
Mindenképpen
Úgy készÜtök'
hogy vasárnap a
magyar csapatot is

erősítem, de hogy
így [esz.e, az csak
szombaton, az
egyéni versenyek
után dőtet.''


