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MIilDKÉr nfunr beso porté k
a tavasszat sikert sikerre
halmo zo baLato n i vlvÓklu b
fiatat tehetségei

A víu klub tagiai boldogan vették át u elismerést, iog8al lehetnek bÜszkék
a teliesítményÜkrc . ,,A h nap miihelye'' dii nem is kelillhetett Yolna iÖbb helre

PilcsAnik D

A tavasz els h napjai évek ta
a magyaI kadét és juníor vív k
sikereircíl sz lnak. Az idén sem
volt ez másként, így nem meg-
lep' hogy áprilisi teljesítményé-
nek k sziinhet, en az SZ-L Bau
Balaton Vív klub nyerte a Ma-
gyar olimpiai Bizottság' a De-
cat}r]on és az UtahpotJassport.
hu ríltal alapított ,,A h nap mii-
helye'' díjat, és az elismeréssel
jár félrnilli forintos sportszer-
vásrírlási uta}vrínyt. A tápolcaiak
ráadásként a ktiz nségszavazást

is megnyerték, aminek kÓszcin-
het en (tjabb széuezer forintért
vásárolhatnak be.

A tapolcai vív klub _ amely
évtizedek ta neve]i apfubajt r-
szakág válogatott versenyz it *
spoitol i villogtak a korosztrílyos
nemzetktjzi és hazai viadalo-
kon. Az egyest.ilet ,,atca", Sikl si
Gergely azután, hogy miárcius-
barr egyéniben és csapatban is
ararryérmes lett a junior Eur pa-
bajnokságon, az áprilisi világ-
bajnokságon egyéniben brorw-,
csapatban pedig eztistéremmel
gazdagstotta éremkollekci ját.

A tizennyolc éves párbajt roz
mellett tcibb tapolcai remény-
ség is kivette részét á sikerb l a
rangos hazai viadalokon szerzett
dobogÓs helyezéseivel.

,,A fi'atal uíu k sikere a jelent s
tradíci u al bin zkélke drj s zakmai
munka eredménye _ mondta
Kamuti Jen , a vív sz vetség al-
elnoke a díjátad n. _ A víu sport
is kicsit .f uároscentrikus, ezlrt
kiilijn cjrtjm, ha ui.déki klubnak

siker lbegtijtenie egt ilyen ran-
gos elismerést."

SM si Gergely - akire klub-
tfu sai péIdaképként tekintenek _

hangsrilyozta, fontos neki, hogy
egyestiletét eIismerik, ahogyan
az is, hogy tehetséges generáci -

ját l sokat vámak a jov ben.
,,V logatottbeli társaimrnal

mindent megtesz nk azert, hogr
az eluárasnak megfeleltien telje-
sítsiink, célunk olyan p lyafutas'

amely utin mi is beker li.tnk az
olimpiai éuk nyuekbe. A példa-
képszerepben is j l érzem ma-
gam, pr bálok a fiatalabbaknak
utat rnutatni, ami azt jelenti,
nemcsak az fontos, hogt j uíu
uáljon beld,l k, hanem az is, hogt
emberként megdllj k a helytiket"
- mondta Szalay Gy ngyi ta-
nítványa, aki a j v hétt l a ri i
résztvev párbajt r-viálogatott
felkésztilését segíti.


