
Azelsőrefigyeli!
Kialakult a vívók olimpiai mező-
nye, ez azt is jelenti, hogy tulaj-
donképpen megvannak az ágak,
vagyis látható, hogyan is juthat-
nak el tegjobbjaink a döntöig. Ám
mivel a sportágban sokat számít
az adott nap, mégsem lehet' biz-
tosra menni a tippeléssel.

1;égtegessé vátt a riói otimpia vívó-

U versenyeinek mezőnye, így jöhet

az ágak böngészése, lehet tippelgetn|,

kivel is kerÜlnek össze a páston a mie-
ink. A csapatversenyeken a szabálpk
szerint sorsolás nétkÜt, kizárótag a

vitágrangtistát alapul véve áttapÍtják

meg a táblát, míg az egyéni kÜzdet-

mekben párcserés sorsolással állít-
ják fet azt. Mindez azt is jetenti, hogy

a csapatversenyek kapcsán könnyebb

előre látni - már csak azért is, mert a

négy viadalon (a Íérfi kard és a női tőr a

rotációs rendszer szerint Rióban nem

szerepel a programban) nyolc-nyolc

válogatott indu[hat'

,,VgIó igaz, a csapatversenyeken
kapcain kiinrryebben és tisztábban

Iehet lótni. Mi egyetlen csopattol, a

Íéú pórbujtőr-vúlogatonol képvisel-
tetjük magunkot Rióbdn, ahol a négy
közé jutósérr DéI-Koredvgl mérkőz-

nek u fiúk _ mondta e[ Udvarhetyi Gá-

bor szövetségi kapitány. - A pórhorcot

kétesélyesnek ítéIem, mert ugyon

koptunk mór kj tőIiik lmre Gézdék
igenis képesek megvemi őket. De

okórcsok a csopot esetéi, oz egyéni
vusenyzők kapcmn is ozt mondom,

mindig oz első mérkőzésre kell fi-
gyelni, és csok oztún o kijvetkezőre,

de nalyon előre felesleges szolodni,

hiszen egy olimpiőn bórni előÍordul-
hot, bdrkj kikophot bőrkitőI, vagyis
egy gyengébbnek taftott ellenÍéI is
képes megvemi oz eséIyesebb vívót."

A kapitány szavai már csak azéft

is igazak, mert az egyéni versenyek

során párok vannak, s ahogyan az is

sorsolással dőtt el, kik is lesznek a

mieink első ellenfelei Rióban, úgy az

első asszó sikere után újabb sorsotás
következIk.

Szitágyi Áron, és az egész magyar

vÍvósport már az olimpia előtt nagy

elismerést kapott azzal, hogy londo-

ni olimpiai bajnok kardvÍvónk viheti a

magyar csapat zásztóját az ötkarikás
játékok megnyitóján, remélhetőleg, a

riói folytatás is valami szépet tartogat

számára' számunkra'

fu biztos, hogy Decsi András tanít-

ványa az egyiptomi Mohamed AmeneI

kezd, és ez az asszó nem okozhat neki

akadátyt, ahogyan az is tény, hpgy a

nyolcaddcintőben sem várható világ-
klasszis eltenÍé[ - a szóba jöhető vÍvók

között viszont azért már ott van az az

iráni Mojtaba Abedini, aki az idén két-

szer is legyőzte Szitágyit, vagy éppen

a fehérorosz Aliakszandr Bujkevics,

aki ugyan nyolc éve nyert Európa-

bajnokságot, viszont ha kiÍog egy jó

napot, nemigen lehet őt megverni.

,,Firyeltem én is mór oz ógomat,

és búr a mexikói fitjt nem ismerem,

Íekészijlök belőIe' Abedini kétszer
vert meg ebben az évben, épp itÍ oz
ideje, hogy visszavdgjak, Bujkevics-
csel pedig edzőtóboroztom uz elmúlt
hónopokbon, sikeriilt elég jóI negis-
mernem őt" -mondta etSzitágyiÁron
az elutazása e[őtt, mer1hogy olimpiai

bajnokunk ausztriai, majd egy német-

országi edzőtáborozással hangol az

oIimpiára.

A vÍvók közÜl egyébként egyedüt a

férfi párbajtőrcsapat készül jelenleg

Magyarországon. ,Ebben o szakóg-
ban nagyan erős oz utónpótlósunk,
vogyis nem kell kiilliildre menni,

hogy negfelelő edzőpoftnereket ta-
IóIjanok o fiúk" _ indokolt Udvarhelyi Szilőgyi Áron mőr tudja, kik lehetnek

dz ellenfelei a riói játékokon
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Gábor kapitány. K. E.


