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Uegyes érzelmekkel
revmmv-ÉsrovrzÜsrÉnEil Mohamed Aida mérlege az ob-n, l!í-|$il|l!
aki ets csapatbajnokicímét szerezte meg Újpesti szírnekben i*T^
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Á hatodlk olimpiáián készÜl
Írlohamed Áida Ú8y éni'

avasá]napl 6apatYeÍ5 ny
során nim vívott olyan i l
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Ahogy az egész éve, a hétvégi orszá-
gos bajnokság is felemásan sikeriilt
Mohamed Aidának. A tízszeres'
egyéni magyar bajnok szombaton
még csal dott Volt, mert nem tudta
parádés eredménysorát jabb gy -

zelemme1 megtoldani, vasárnap
azonban társaival megszerezte els
csapatbajnoki címét rijpesti színek-
ben.

,Az egyéni uersenyben egész nap
j l ment a uíuás, késziiltem ís a ti-
zenegyedik bajnoki címemre! _ is-
merte el Mohamed. - A dtint ben
is éluezetes assz t uíutam Kreiss
Fanniual, felu ,ltua uolt az el ny hol
az egyik, hol a m sik oldalon. De
amikor utoliára uezettem, éreztem,
hogy lankad a koncentráciÓm. A
uégén pedig ttil ttirelmes uoltam, az
utols pillanatra hagytam a hajrdt
_ és már késtj uolt. Nem szeretek ue-
reséggel b cs zni a p stt l, nehezen
tudom megemészteni."

A vasárnapi csapatbajnoki dijn-
t ben aztán fantasztikus fináléval
sikeriilt javítania: a Mohamed ve-
zette UTE a nap legizgalmasabb

' dont jében nyert a Honvéd e1len
_ egyre fogyatkoz el nnyel és
egyetlen tussal.

,,A uégén kícsit megremegett a
kezem, Varga Kati mindent egy
lapra feltéue j tt el re,'és {brra
kaptam a !usokat. Abban bÍztam,

hogy tudok jtitszani az id uel, így
is lett, az elrínyí'ink épp kitartott a
uégéig. Eztittal netn ment j l a uí-
uds, de azért csapat a csapat, hogy
a tagjai egym st kisegítsék. Az egy-
ségíink uolt a kulcs a Honuéd elleni
sikerben. Kiililnleges érzés csapat-
b an u íuni, mer t me gtijbb s z r ij ztj dik
az ember tjrtjme - értékeltbo1dogan
Mohamed, akl az év utols verse-
nye kapcsán megvonta idei telje-

sítményének mérlegét is. _ voltak
nagyon j és keuésbé emlékezetes
pillanataim. Az Eb-érmemnek na-
gyon riiltem - ez a siker tudatos
munka eredménye uolt _, ugyanak-
kor nagy szíufájdalommal gondo-
lok uissza a uildgbajnokságra, ahol
nem sikeriilt tigy teljesítenem, aho-
gyan szerettem uolna. A legutÓbbi
uilágkupauerseny után le ltiink
mesteremmel, solti Antallal, és az
éu tapasztalatai alapján jraérté-
keltiik a uíudsomat."
A hatodik olimpiájára késztil

t, roz, reményei szerint a kvalifiká-
ci s sorozat folytatásában _ miután
kipihente magát _ támad bb stílu-
sri vív t láthatunk viszont.

,,Az iinnepeket Kanadában tajtt-

.iiik a fér.iem csaltidjántil - mondta
Mohamed -, tnert az idegrendsze-
remnek sztiksége uan a felt lt dés-
re, A ri i ku t ért foly harcban
nagy uolt a hajtás, kicsit effiradtam
az éu uégére."
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',Az 
országos bai-

nokság a klubok
presztízsversenye,

orÜtok, hogy i
formában tudtam
vívni, és a sérÜlé-
sem sem Úiutt ki.

Az egyéni Versenyt
ki kettett hagy-
nom, de kárp tott
érte a csapatbai-
nokicím.''
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