
Hétszeresvitágbajnok az
oroszvitágranglitta-Bls -,
ebben a sportágban hatványo.
zottan igaz: aki ennyiszer á[[t

már a dobog tetején, igazi
klasszis. És bár a hétb t iit
csapatarany" azért
ott van két egyéni

diadal, no meg egy
oIimpiai eziistérem
Londonb t,

szintén az
egyenr ver-
senyr [.
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A vitágranQtista második he-
tyén átt O[ga Harlan tavaly
és tavalyelrítt is megnyerte
az egyéni versenyt a világ-
bajnokságon, és állt már az
otimpiai dobog
fets fokán is: **&
Pekingbenaz ffi
ukran csapat ffitaqiaként ,.,5i : 
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Kétszeres o[impiai bajnok.

A két aranyat Athénban és
Pekingben az egyéni

verseny végén akasz_
tották a nyakába, ám
a 3l éves batkezes
vÍv t egyáltatán

nem szabad teírni, ' :l

hiszen példáuI a

2014"es kazanyi
világbajnok.
ságon csak,a
diint ben kapott

kl, csapatban
pedig aranyat
szerzétt'

Mariel
omerikoi

Hullámok nélklil
Stabil, megbízhato vers envz vé érett az elmut! 

"gyesztend ben Márton Anna, pedig MÉc csAK zt ÉvÉs.
Gárdos Gábor tanítványa a rioi o[impiára a iÚnlusi, toruni

Europa-bainokságon megszerzett ez'ljstéremmel hangott.

f lárton Anna a i niusi. toruni

Lt Eur oa-bainoksáo el tt azt

I'fi.0n0,., o,y.n ,o* r,no.n
van még a ri i olimpiáig, hogy

$rn; nem is nagyon van ideje izgulni

[:b,b" a nagy Verseny miatt. Aztán

t jének tal n jobbon iiijliik, mintha
egyszer vogy kétszer érmes lettem
volno' Ugyonakkor ninéI gyakrob-

ban vogyok a nyolcas t bl n, gnnál

tiibbsziir jiin eI az érzés, hogy most
mdr végre szeretnék érmet sze-
rezni. Ilyenkor effirdulhat, hogy a
versenyz ben gdt olakul ki, Íesztil-
tebbé válik a vívdsa, anrryka tovdbb

akar jutni, ezt én semmiképpen sem
szeretném. Mindig ozzol
nyugtatom mogam, hogy
oké, ez megint nem volt
rossz vív s, és amikoffo
a cs csform t keII id zí-
teni, meglesz oz érem is,
meIÍ oz, hogy j fornd-
bon v agyok, kide riilt, mdr
tétryIeg csok egy kis lijkés kellf

Torunban ez már sikertjlt' s ha

Ri -ban is megtiirténik, mi elégedet_

tek leszÜnk' És Márton Anna is. A 21

éves sportol rengeteget fejt dtitt az

elm [t évben, azt mondja, egyre tiibb-
sztjr érzi, hogy a vívása tudatosabb,

de azt is, hogy még mindig fiatalnak

számít a mez nyben, vagyis ekadnak
otyan hibái, amelyeket val színrileg

nem kiivetne e[, ha rutinosabb lenne.

,,Tql n ment lissn is jwultom kicsit,
nyugodtobb tudok morodni ossz
kiizben, mint kor bbon" -mondla.

Aet meg, hogy riton-ritféten min-
denki Ri r tfaggatja, az olimpia vele-
jár jának gondotja. Van, hogy soknak
érzi a kérdéseket, az érdekt dést,

de: 
"Egy 

ItoI n nem hibáztotom a

banitaimdt, a szurkol kot, oz tij-
ságír kot, mert szerintem teljesen
norm lis, hogy kérdezgetryk, oho-
gyon oz is, hogy o sportol ného sze-
retne elvonulni, dtgondolni a dolgoit,

hiszen nem szabad, hogy ez tehené
v ljon, hogy rosuu! kezelje o bizta-
t sokgt. Nem szgbgd tigy négélni,
hoEl obb lhdtr nya sz rmozzon az
olimpikonnok."

Ezért is, no meg azért

is,, mert itthon nemigen

van megfelel edz part-

nere, Márton Anna két

nemzetktizi edztáboro-
zással készí.il a ri i nyári

játékokra - az els , a

tauberi, az olimpia hivata-

los edz tábora, ahol ugyan nincsenek

nagy ktiztiskiidések, hiszen mindenki

a saját mesterével iskolázik, van vi-
szont k zijs assz zás, amikor min-
denk| maga választhatja meg a párját.

,llyenkor mindenki figyel nindenkit.
Edzi a vív t, o vív k egym st, hogy
kj ellen hogyon lehet védekezni, és
hasonlok. Étvezem ezeket oz edz -
t boroz sokot, gy érzem, ilyenkor
mindig tudok fejl dni- mondja, az

olimpia kapcsán viszont inkább nem
j solgat: - Vil gronglista-neqyedik

helyennek*iiSziinhet en o legjob-
bokkal csgk a verseny végén to-
Idlhoton mogom szemben. Percze
el bb-ut bbnindenkitlekellgy zni,
hs uz embemek nury Imqivonnsk,
de ozétt jobb, ho csok'ut bb..."

[rere
K)VÁC; ERIKA

nyert Lengyelországbano' 
egy eziistérmet. És bár

egy kis csal dott-

i' ságot érzett, amikor
Szofia Velikaja bevitte

lrrlti r',1

ij. al5.tustetlene(azorosz
L:.ií'i' világranglista-vezet 15:10-

re gy zte le), hiszen mégiscsak
diint t VÍVott egy kontinensviadalon, a

finátét pedig ugyan ki szereti elveszí-
teni, már néhány perccel a csata után

képes volt meglátni a pozitívumokat

is: hogy ez ttalnem á[[t meg a tegjobb

nyolc kiiziitt (mint az elm lt szezon iit
világkupavsrsenyén), hogy átszakadt a

gát, mert nemcsak a negyeddiin-

t t.nyerte meg, az et dtint t
is sikenelvette.

Az elmrilt esztend

stabilan hozott nyol-

cas tábtái kapcsán

is volt véleménye:

,,Annok természete-
sen iirÍjli1k, hogy nem

huII mz o teljesítmé-
nyem, ez pozitÍvum, hiszen

nem mondhotjo senki, hogy
véletleniil keriiltem g nyolcos

táb[ára. Az elm lt év iit negyeddiin-


