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t r z je tavaly jrjtiusban

negyvenévesen nyerte

meg a világbajnokságot

egyéniben. A vb-gy -
zelem ráadásul j val

t bbetjelentett mintegy
fantasztikus pátyafutás

megkoronázását' a brav rjetent s sze-
repet játszott abban, hogy a VíV t'ti'dik

otimpiájára készÍit'

is meghottirozto, hogy o csopot telje-
sítnényének erednényeként eséIIyeI

páIyonu n k o la ta sze nésre 
"'
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A csapatkv tát végÜ[ februárban a

vancouveri világkupaversenyen _ e[-

képeszt izgalmak ktizepette - vk-
aranyéremmel siker [t megszereznie

az lmre, Boczk Gábor, Rédti András

és Somfai Péter alkotta egyrittesnek.

Ez automatikusan azt is jetentette, hogy

három magyar lesz érdekelve az o[im-

pia egyéni kiizdetmeiben is. A hazaivá-
logat kon eld [t: egyikÜk lmre Géza.

"Az 
ut bbi h nopokbon gazdagobb

lettem j néhdrry u hojszalloL A n i
indul s kivívdsa ut n sem llhgttunk
le, lolyamotoson jtittek oz (ljobb és
jabb vuserryek, mindig készen
kellett llni, hogy oz ember ne vall-

ion szégyent' A m rciusi budapesti

Grand Prix uttin azt n lehetett Í jni
ew nggyot, és éIvezni o l<v taszerués

iirijmét, de akkor nég olyontwolinak
t nt oz olimpia" - folytatta lmre.

Párbajt riiz ink ttibbsziir hangs -
tyozták, hogy a csapat felkészÜtése

és versenye prioritást é[vez, amihez

kulcsÍontosságri, hogy tagjai egyéniben

is kiegyensrilpzottan teljesÍtsenek. A
kvartett legrutinosabb tagja az ut bbi

h napok viadalain rendre ott volt a nyot-

cas diint ben: a hazai GP-n iitiidik tett,

a szezon utols világkupaversenyén

bronzérmet szerzett, a jÚniusi Eur pa-

bajnokságon pedig hatodikként zárt.

"ld 
vel egy-egy olimpio el n sok

minden negvdltozhat, Iehet mdsmi-
Iyen az edzések min sége, modosulhat

o mennyisége, de egyvolami llond : a
mwtani id szak az olimpiai ciklus leg-
kellenesebb peioduso, én legaldbbis

nagyon szeretem. Mdr kiÍzelít uz olim-
pio, oz ember bizokodik, tele van j les
vdrakozdssul, viszont stressznek nég
rryoma sincs - magyarázta a világrang-

lista-3. imre, - A felesleges izgolont l
igyekszen neg vni msgqm, nen
nézegetem, ki lehet az ek ellente-
Iem. Annsk is eljiSn oz ideje, omikor a
riv lisok részletes telté*épezése utdn
me gkezde m o célirdny os készÍilést."

A világ- és Eur pa-bajnok párbaj-

l roz az 199 -os játékok ta csak a

2000-esen nem szerepelt. Étetét az

els , atlantai viadat tijbb szempontb l

is alapvet en meghatározta: az egyéni

verseny bronzérmeseként juta[mu[ vé-
gig kint maradhatott az olimpián, ennek

kiiszijnhet en ismerkedett meg Íe[esé-
gével, a kézitabdáz Kiikény Beatrix-

sza[. A legfényesebb ijtkarikás érmét'

ezÜstijt' 2004-ben Athénban a csapattal

szerezte.

,0ly sok nogy teryem volt mdr
egyéniben, ami ut n lelsiilten meg-
tonukam, hogy ne tippelgessek, ne
josolgossok o nogy verserryek el tt.

Helyezésekben ez ttol nem is gon-

dolkodon' fueretném j énéssel és
ozzol o megnyugtot tudottgl beÍejez-

ni oz olimpia egyéniverxnyét, hogy

minden t lem telhet t megtettem.

Hogy ez mire lesz elég, ott, ubbun u
pillonatban deriil najd ki" - mondta

várakozásaircl'ltirte Géza.''

iátékokon, a rioi leszaz t'tt'dik otimpiáia.
A párbait roz kiiliinleges évet tudhat

maga miigtitt:2015 eleién a visszavonulás-
ra késztjlt, nyáron szerzett egyénivitágbai-
noki címét l azonban szárnyakat kapott.
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ffi kvatifikáci s id szak legcsodá-

t#-& tatosabb diadala lmre Géza ne-
ffivéhez fijz dik, a Honved párbaj-

R[íl pR0snAM

Férfi párbajt r
egyéni:

augusztus 9.

,k elm lt év els Íelében kezdten
ozon gondolkodni, von-e még helyem

o mez rryben, vogy csok s kor bbi
erednényeimnek kiiszijnhet en sze-
repelhetek o vil gverserryeken. Benne

volt o paktban, hogy

szeptenberl lndrnem
a vív ssgl Íoslgk-
zom... _ így lmre Géza.

- Az egyéni vildgbajno-

ki cín mindent megv l-
toztatott. A tolytat st oz

A 32 éves klasszis teljesít-
ményével kimagaslik a me-
z nyb t, utcahosszal vezeti a
világranglistát. A tavalyi vb-n
lmre Gézát t kikapott a fináté-

ban, a jrlniusi Eb-n pedig csak
45. tett, de a {f .
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lokon ara-
tott sikerei
eredmények n1

etlenfeIeinek
esélyiik sem volt'
hogy megingas-
sák pozíci ját'

Gauthier GRUMIER
Íroncio

A 3 esztend s ukrán képzett

VíV , tudását idén ti!bb

alkatommal is megviltantotta

A szezon végére tendritt lgazán

formába: az uto[s , ápritisi ri i

GP-versenyt megnyerte, az Eu-

- r pa-bajnokságon

f r* pediq bronzérmes
i' iE vott.-Keltemetten

,. s ettenfét' aki etten

?J , nem kiinnyri

;J É j'' vívni, mert a
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A 27 éves francia friss egyéni
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