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a Csapat sikerreI szerepelhessen a kvalifikáciÓs sorozatban



KováCs Erika 
')

Pedig nem is számítanak mu-
musnak...

Kovács lván, a női párbajtőr-
válo gatott vezetőedzője szerint
nem verhetetlenek a franciák,
s ez a héwégi' legnanói világ-
kupaversenyen is bebizonyo-
sodott _ még akkor is, ha végüI
nem mi, hanem ők örülhettek.

Pedig az utolsó körben Hor-
may Adrienn jóI teljesített'
13:12-es előnnyel adta át a pás-
tot Szász Emesének, aki viszont
zsinÓrban négy tust kapott. Így
aztán ahelyett, hogy a negyed-
döntőben az eleddig iá]talunk
mindig legyőzött ' lengyelek
ellen vívhattunk volna, jÓÍt az
alsó ág. És a tudat, hogy Rio tá-
volodik.

,,Számomra is érthetetlen,
hogy a ldnyok a fontos asszók

. során milyen butaságokra ké-
pesek - bosszankodott még
kedden is Kovács lván. - Im-' már hdrom éue uideózunk az

*edzrjtáborokban, eIemzünk,umagyardzunk az edzéseken:
két éui{ jól is müködött. Aztán

jött egy sérüIéshullám, ami
nyiludn nem tett jót, és azóta
nemigen taláInak magukra a
lányok."

A kvalifikációs ülágkupaver-
senyekből még három van hát-
ra: novemberben Nankingban,
januárban Barcelonában, feb-
ruárban Buenos Airesben' Ko-
vács Iván vezetőedző határo-
zott véleménye szerint koránt
sincs oda az eséIy arra, hogy a

csapat kvótát szeÍezzen a Jővő
évi olimpiára.

,,Nincs könnyű dolgunk,
de megragadhatjuk az utol-
só esélyt, mégpedig úgy, ha a
Iányolc megértik, nem babra
megy a jdték - fogalmazott ha-
tározottan Kovács mester' - Á
csapat mindenimegkap, ha an-
nak idején mi uíuhattunk uolna
ilyen körülmények kilzött és le-
hetóségek mellett, még többre is

uihettükuolna. Lehet, hogy erős,
amit mondok, de nem tudokfe-
jeket cserélni... Nem tudok pél-
dául mit kezdeni azzal, hogy a
lányok némelyike retteg attól,
hogy kíkerül'a csapatbil, ezért
nem tud jóI teljesíteni. És azzal
sem, hogt Szdsz Emese egténi-
ben szárnyal, de a csapatuerse-
nyeken az utóbbi időben nem
a magabiztos, uilógranglista-
harmadik uíuót látom a páston.
Megértem, hogt a csapatuerseny
kicsit más, mint az egténi, de
ennyire..' Hamarosan leülölc a
l ri n yokkal beszélge t n i : m i nd en -

ki mindent kitesz az asztalra,
hiszen csak ezek után tudjuk
Íolytatni a munkdt. Egy biztos,
ha netán az olimpia utdn ma-
radnék a helyemen, mdsként
közelíteném meg a csapatépí-
tést, és nem a ranglistát néz-
ném, hanem csak mentdlisan
erre alkdlmas uersenyzri kapna
lehetóséget a uá'logatottba kerü-
lésre.''
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Émekkellenek
0tászonlág'Észt0Í$iá8,, U kainÍ - jetenleg'e,hárorn,orvágot ketlene
rnetetőzni á .kval|flkáiiós pontversényben áhhoz, hosy női párbajtőr'

csapatunk ott [ehessen Rióban az otimpián. A siker persze teginkább

a ma8yar lányokon mÚtik, Kovács lván edző szerint egy arany- és egy

eiÜstérern a három vk-viádalon kvótát Íelenthetne' ám embl{ett a tib-
bi,vá{ogatgttól: is fijgs á .mleink,sorsa.,Ríó ra a vilagrangtista első négy

csapata kvaliÍikát, s miigötte akonti|ánsétSőkr ám ha aÍrikai égyÜttes
nem szerepel a vitágrangtista legjobb 16 csapata között, az a kvÓta is

EÚrópába kert],t. Anétktit, hosv rnétyebben betemenhénk a szabátltokér-
tetmezésébe, kijetenthetői ha a ponfuersenybén áz iitbe kerÜlÜnk,,lesz
kvótánk, de haazafrikaÍák,,bese€Ítenekl'' etég a hatodik hety is. Sőt' ha

az amerikaiak és a dét-koreaiak csak az 5-8' hety vaLametyikét fogtat-

iák et a vitágrangtistán, a nyolcadik pozício is Üdvözítő tehet. Jelenteg a

magyar vátogatott l0. a rangsorban. ilffiiffiffiffiffi


