
víV/ís ffiffiffi#ffiffiffiffi

ffis
;e

A,,Mqrya1.Vív.ósztiVelsg. lcddj. E{-

nÖké.gi Ü léss:kijdölte az o{trnnllln

indutó É$párbajtór*áÉ$l Rlti
bá, E6ezl{ó 94!9''l : 

fuE oéial,fr édli
Ane!ás,, & ],tártálékkél]t . somfal
peter utazrrat. Hogy az egyéni ver-

s€íB/en. BqÉ4ó .mirt hazái: ah8tisi
táéhő induthati már. koiábbán, el:
dőlt;,nette ,ímre es RÉdli'tÉphet
pastn' Az ápritisi női tcír csapat-vi-
lásuainol$ágra utazó vátogatott-
ba Möhamed,,Aida.,}*opkai'Vargá

GabriÉlla, ts ]KÍ€Í55 Fannl,me[té
Lupkovlcs ffira,kerÜtt' me* á kó-
tasKnapek Edina mOg mlnOig nem
épÜtt fet könyokerÚrcserot

így, a másikon pedig úgy ítéltek
meg ugyanolyan szituációkat.

,.Áron figyelmér eluonta az is.
hogt fél szemmel mindig a többi
ptistot figtelte, hbzen érdekelte,
az öué mellett sztilletik-e még egt
maglar kuóta _ magyaftuta D e-
csi j\ndrás' - Szöulban rendkíuül
kiélezett küzdelmek zaj lottak, sok
egytusos gÉzelem szüIetett. Ter-
nlészetes, hogt Áron nem szeret
ueszíteni, nem is uiselte jól, hog/
mtir a tizenhat között búcsúz-
nia kellett, de ném búslakodunk
már ezen. Folytatjuk a munkát,
a programban fizikai átmozgató
edzések szerepelnek és sok isko-
ltiztís, ualamint nagton udrjuk
a riói csapat-uiItigbajnokstigot,
amelyet az olimpia helyszínén
rendeznek meg, uagis sok-sok
tapasztalatot gyújthetÍtnk. Az a
uerseny újfent jó uisszacsatoldsa
lehet annak, milyen munkát uég-

zünlc ketten egtütt."
Decsiék egy hetet készijlnek

Pekingben - a csapat vasiímap
érkezikhazaBudapestre. K.E.

SzöUlból Pekingbe
NEM,UTAZTAKHAZA a kvÓtások: Szitágyi Áron
és Decsi Tamás Kínában készÜt egy hét
,jron szerepe meghatározó uolt
a felkészülésem utolsi néhdny
hetében, sokat segített az edzések
sordn, az pedig, hogy mrir meg-
uolt a riói kuÓnja, toutíbbi mo-
tiucíciót jelentett számomra. Vél-
hetóen aköuetkező idrjszakban is
sokat dolgozunk majd együtt."

Mindezt Decsi Tamás azok
után mondta el, hogy szomba-
ton, a szöuli Grand Prix-verse-
nyen megszerezte az olimpiai in-
dtrlás jogát- és másnaptólújfent
megvalósult, amiről beszélt. Már
a GP-viadal előtti hetet is együtt
töltötte ]apiínban Szilágyi Áron
és Decsi Tamás, vasiárnap pedig
Szöulból Kínába utaztak újabb
edzőtáborozásra.

Szatrnári András' I]iász Niko-
Iász és Gémesi Csanád Budapest

felé vette az irányt, iím pihenésre
az előbbi két fiúnak sem nagyon
lesz ideje, hisz en az áprths 25_27 .

közötti kardcsapat-világbajnok-
ságra késziiLlni kell _ egy héten
kereszttil a válogatott tagjai két
helyszínen is ezt teszik.

,,Szombaton megszereztem
a kuóttit, lezárult a kualifiktici-
ós sorozat. Vasúrnaptól új idó-
szak kezdődik, a riói felkészülés
idósruka. Pekingben is kemény
munka uár rónk, de arirt lesz
idtjnk a kikapcsolÓdasra'' _ tette
hozzá Decsi Tamás, akit édesap-
ja- edzője is elkísért Kínába.

Pekingben tehát Szilágyi Áron
és a hiírom Decsi hangol a riói
versenyeke _ a csapat-világbaj-
nokságra és az augusztusi olim-
piiíra. Londoni bajnokunknak és
edzőjének, Decsi Andrásnak volt
miár néhiíny napja arra, hogy
megeméssze a szöuli Grand
Prix-úada]on történteket, neve-
zetesen, hogy a bírók többször
nem iálltak a helyzet magaslatán.
Ami rosszabb, az eg5nk páSton
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