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! Meglepő volt délelőtti
időpont|avaslata az lnterjúra
- nem akart kicsit pihenni?
Nem szoktam sokáig aludni, az
időeltolódás okoZta átállás ís
vagy sikerül, vagy nem; ezúttal
nem -'válaszolta Márton Anna'
az MTK 21 éves kardozója' aki
a hétriégi szöuli Grand Prix-via-
dalon a hatodik helyen végzett'
és véglegessé. tette olimpiai
részvételét. - Vasárnap este ér-

kezttink haza, hajnali fél négy_
kor mar ébren voltam. Ha már
így alakult, jó korán elfogyasz-
tottam a klasszikus húsvéti reg-
gelit.. .

r Az elmúlt hónapokban fo-
lyamatosan azt kérte, ne szá- '

molgassunk és ne beszéljünk
a kvótáról, amíg le nem zárul
a sorozat. Most rnár elárulja'
mikor érezte, hogy megvan?
A februári sint-niklaasi világ-
kupaverseny után. Akkor dőlt
el, csapatban mely o;szágok
lesznek ott RiÓban, és miután
a csapatverseny eredménye is
befolyásolta az egyéni kvalifi_
kációt, már látszott, nem lehet
nagy baj. Matematikai esély
-ugyan. -og volt arra,.. hogÍ 'az
aíerbajdzsáni Sabina Mikina
mege\őzzön, de ehhez az én
szempontombÓl nagyon sze-
rencsétlenül kellett volna ala_

kulnia mindennek. Ettől kezdve
viszonylag nyrrgodtan vívtam.
t Érezhetően felszabadulttá
tette, hogy a szöuli GP-n még
pástra sem lépett' amikor
biztossá vált a kvótája...
Mikinának győzhie kellett vol-
na az olimpiai részvételhez,
de már a hatvannégy közé ju'
tásért kiesett. Egyébként nem

láttam az asszóját, épp azegyik
csapaitársamnak szurkoltam.
Miután megtudtam az ered-
ményt, nagyon örültem, hogy
véget ért a kvalifikációS soro-
zat. Az első asszókban sokkal
kevésbé is izgultam, mint ál-
talában, a teljesítményemmel
mégsem vagyok maradéktala-
nul elégedett.
r Miben látott kivetnivalót?
Benne volt a vÍvásomban, hogy
éremért küzdhetek. A negyed-
döntőbeli ellenfelemnéI jobb-
nak számítok, sokszor sikerült
is megvalósítanom ellene,
amit elterveztern, vezettem jó
akciókat, adtam szép tusokat.
Mégis kikaptam' mert amikor
hibáztam, a dél-koreai lány
mindig kihasznáIta.
J Mát az őszi szezonkezdet-
kor azt mondta; a folytatás-
ban anyolc közé kerÍilést
vfujael magától, amit január

{ta maradéktalanul teljesít
is. Korábban mi hiányzott
lnloz'zá?
A szezonkezdés sosem volt az
erősségem, fizikailag' de még

. inkább mentálisan nehezeq.xá.
zódom bele az idénybe. Kicsit
üsszafogottan Versenyeztem
ősszel,.úgy'éreztem, nem tudok
megfelelően koncentrálni. Az
állandó sziimolgatás is elvit-
te a figyelmemet, folyton azt
néztem, mit kell elérnem ah-
hoz' hogy a kvalifikációs rang-.
listán jó pozícióba kerüljek.
Ez görcsössé tett. AZtán ösz-
szesiedtem magam' klzárdlag
a munkára összpontosítottam'
és egyre jobb formába lendül-
tem:'oriilök, hogy a kvalifikáci-
őt szép eredményekkel zártam :

háromszor végeztem a legjobb
nyolc között.

r VÍlágbajnoki bronzéremmel
a tarsolyában nem lehet kér_
déses, melyik volt a sorozat
legfontosabb versenye.
A tavaly nyiári moszkvai vébé
pályafutásom fontos mértöld-
köve, és az egytk legfontosabb
is'marad egész életemben. Ha
tiz év míliva megkérdezik tő-
lem, melyik volt karrierem első
fontos versenye, biztosan ezt

a világbajnokságot nevezem
meg. Egyrészt a helyezéssel iáró
ranglistapontok megalapozták
az olimpiai szereplés kivívását,
másrészt egy vébéérem az em-
ber önbizámának is jót tesz,
főleg ilyen fiatalon.
r Néhány hónapja említette,
a jóval idősebb vetéIytfusak
alkotta mezőnyben meg kell
még dolgoznía azért, hogy
elismeriék, megismerjék.
változott ahelyzet?
Változott. Most már odaÍigyel-
nek riím, és a legjobbak között
számolnak velem' Tagadhatat_
lanuljó érzés.
r A folytatásban, az olimpiáig
hátralévő versényeken mi
motiválja?
Az mar önmagában motiviíló,
hogy az olimpia táblája a rang-
listás helyezések aiapián alekul
ki. Ahhoz, hog1rFiióban jó ered_

ményt érjek el, jó pozícióból
kell indulnom _ ez a tétje a kö-
vetkező versenyeknek.
lMit ért jó szereplé'sen?
Annak el]enére, hogy nem va-
gyok az elscí négyben - így nem
ez a papírfoima -' éremért uta-
zom Rióba. Egy ülágbajnoki
érem után nem is lehet más a

célom.
r Edzőiétől egy hét pihenőt
kapott. Kibíriaaddig?
Nem vagyok benne biztos...


