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Tilly [ános hal álára
76 éves korában elhunyt TlLLYJános, akinek neve Íogalom volt a vívÓk világában. Ha a mai Íiatalok már

nem is' de az idosebb és kozépkorÚ vívÓtársadalom nagyon jÓl emlékszik utánozhatatlan és színes egyénisé-
gére'A VaSaS SC szakosztályvezetoje volt és rengetegettett a piros-kék klubért' Ó az egyike volt annak a ,,nagy
szakosztályvezetŐ generácíÓnak, akik mindent megtettek a vívásért, vívÓikért és nagy, eredményes vívÓkozÖs-
séget hoztak ossze egyesÜletijkben.

Neve osszeÍorrott a Vasas nagy kardszakosztályával, a t bbszoros BEK-gyoztes csapatéval és azzal az
id vel, mikor Pézsán és Bakonyin kívÜl csak Vasas vívo alkotta a válogatottat.

Néhány évig dolgozott egyiptomban (ahová repÜlŐszerencsétlenségben elhunyt occse, Tilly Endre
orokébe lépett), majd visszatért szeretett klubjába és nyugdíjazásáig itt dolgozott'

Ifuv acs Pgl sírk avatgsa
A Farkasréti temetoben hétfon Íelavatták Kovács Pál hatszoros olimpiai bajnok kardvívÓ síremlékét. A

Magyar Olimpiai Bizottság nevében Schmitt Pál elnÖk emlékezett a kiválÓ sportemberre, aki egy esztendovel
ezel tt, életének 83. évében hunyt el. A Íehér márvány síremléket, amelyet a névÍelirat mellett ot karika díszít, a
M0B, az OTSH és a vívÓszÖvetség vezetoi koszorÚzták meg'

Kovács Pál olimpiai bajnok sírk avatása 1996. jtilius 8.
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lsmét eltelt négy év. ' ' Barcelona után az amerikai Íoldrész kapta meg aZ olimpiai rendezés jogát és nem

akármelyikét, a jubileumi 100 éveset!

Vívásban is kÜlonlegességnek számÍtot' ez az olimpia' ElŐszor kellett kvaliÍikáltatnia magát a résztvevo

nemzeteknek és eloszor vívtak rogton direkt kiesésre az egyéniben'

NekÜnk két szempont szerint kell nézniunk az eseményeket. Az elso természetesen a szakmai' Ez teljes

sikert hozott!

A második a kozvélemény hangja. Nincs arany - az kudarc!

Mindketto érzékeltetésére kiizreadjuk a sztivetségi kapitány értékelését a vívovalogatott és

szereplésér l és persze a részletes eredményeket.
A kozvélemény, ujságírÓk reagálása pedig néhány kiragadott cikk tÜkrében jelenik meg.

Az olimpiát megelozoen más hatalmas csaták dÚltak, de a diplomáciában.

A magyar sportdiplomácia dr' Kamuti Jeno személyében az egyetlen ellenjeloltet állÍtotta a Írancia René

Roch ellenében' aki vereséggel Íeléro gyozelmet ar'atott (1 szavazattal nyert)!

A további bizottságokba dr' Nedeczky LászlÓ, Székely Tibor, dr. Felkay András, Mészáros JÓzseÍ, dr.

Fenyvesi Csaba, KunÍalvy Péter voltak magyar részrol jelolve' A szauazások végeredményét is kÖzreadjuk, ki

jutott be, ki nem...

I.

A Magyar VívÓ Szovetség elnoksége 1992-ben a barcelonai olimpia után az alábbiakban Íogalmazta meg

a sportág olimpiai célkitŰzéseit:

,,A spofiág hagyományainak megÍelelo szereplésre képes valamennyi Íegyvernemben l-Vl. helyezésre

esélyes versenyzoket és csapatokat kellÍelkészÍteni, kozponti irányÍtás alapján, a kozponti és egyesÜleti edzések

helyes arány ának kialakÍtásával.''

A barcelonai olimpián csapatunk az érmekettekintve 1 arany és 2 ezust érmet, valamint 20 pontot szerzett.

Az elmÚlt három világbajnokságon az alábbi eredményeket értijk el:

1 993. Essen

1994. Athén

1995. Hága

bronz

1

2

1

arany

2

1

ezÜst

2

2

1

Az olimpiák tofténetében eloszor alakÍtottak ki olyan kvalifíkáciÓs rendet az olimpiai részvételi jogosultság

megszerzésére a csapatok számára, ahol eloszor a hágai világbajnokságon, majd egy eurÓpai kvaliÍikáciÓs

Verseny keretében lehetett megváltani az indulás jogát, valamínt Íelvételt nyert az olimpiai játékok musorára a

noi párbajtorvívás'

Egyéniben 40-48 kozott jelolték meg Íegyvernemenként az indulÓk létszámát' 1995-ben mind az ot

szakágnak sÍkerÜlt kvaliÍikálnia magát, így 15 versenyzŐvel képviseltÜk sportágunkat az olimpiai játékokon.

Az elmÚlt olimpiai ciklus tapasztalatainak Íelhasználásával elkészítettÜk 1993-ban a négyéves Íelkészi.ilési

programot, amit az Újjáalakult elnokségÜnk jÓváhagyott. Kijelolésre kerÜltek az atlantai olimpiára készÜlo bo

keretek, meghatároztuk a felkészijlésbe bevontak Íeladatait' UtánpÓtlásunk ÍejlŐdése érdekében az elmÚlt

években folyamatosan vontuk be a kÖzponti ÍelkészÍtésbe a ktjzdŐképes, tehetséges Íiatalokat, akikre a jovŐt

illetoen a csapat további építésénél számítunk, valamint 1 2 versenyzo kertjlt kiprÓbálásra a világbajnokságokon.

Az MVSZ elnokségének 1992-ben megÍogalmazott általános célkituzéseit a sportágnak sikeri.ilt maradék-
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talanulteljesíteni, mint az atlantai olimpián résztvett egyetlen sportág, ahol minden Versenyzol_YL helyen végzett

és pontszerzoként tért haza.

ll.
A nemzetkozi eroviszonyokattekintve általánosságban ot eros vívÓnemzetrol beszélhetÜnk, 0laszország,

Franciaország, Oroszország, Németország és Magyarország' Az atlantai olimpián eZ a7 ot nemzet a

megSzerezheto 220 olimpiai pont BO%-át 177 pontot szerzett, ami mutatja kiemelkedo erejét ezeknek az

országoknak.

Nem lebecsÜlendo egy-egy ország valamelyik Íegyvernemben mutatott vívása: Románia noi tor, Kuba és

Lengyelország fér1i tor, Észtország noi párbajtor stb. Fegyvernemenként nézve Íérfi torben olasz, kubai, Írancia

vívÓké volt a vezeto Szerep. Csapatunk otodik helyezése kiemelkedŐ eredmény, mivel két találattal vesztettÜnk

az olimpiai bajnok orosz válogatottal szemben és magunk mogé utasÍtottuk az olimpiai bajnok olasz és német

csapatot. Meglepetést okozott a lengyel válogatott ezÜstérme. Noitorben kiemelkedett az olimpiai bajnok olasz

torcsapat. Ennek ellenére csapatunk ÓriásivezetésrolveszÍtett a dontobe jutásértvívott kÜzdelemben' Csapatunk

negyedik helyezése, valamint Mohamed Aida dontobe jutása az elvárásoknak megÍelelo szereplés volt'

Férfi párbajtor mezony ot kiemelkedo klasszisÚ csapata az olasz, francia, német éS orosz, valamint a Íiatal

magyar csapat. Sajnos Kovács lván egyéniben elszenvedett sÚlyos bokasérÜlése meggátolta csapatunkat az

elokelo érmes helyezés elérésében. Egyéniben elér1 kétdontos helyezés kiemelkedo eredmény volt, a szakág

részérol'

KardvívÓink SzÖul és Barcelona után ismét bizonyÍtották, hogy a legjobb eredményt éftek el a vívÓválo-

gatottunknál' A csapatverseny során meg kellett hajolni aZ orosz válogatott nagyobb tudása elott.

Egyéniben Szabo és Koves korai bÚcsÚja kellemetlen meglepetés volt, amít Navarrete JÓzsef negyedik

helyezésével prÓbált kompen zálni'

Noi párba1torben kirobbanÓ Íormában versenyeztek a Írancia lányok és teljesen megérdemelten nyertek

két arany- és egy ezÜstérmet' Egyéniben lányaink szereplése jÓ volt, az elso hat kozé három versenyzonk kerÜlt,

a csapatverseny során bátofialan, gyáva vívással váratlan veresiget szenvedtek a gyengébb képességu olasz

csapattÓl, így elveszÍtve a biztosra vett olimpiai aranyérmet.
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III.

célkit zéseink az

Egyéni Csapat pont

atlantai olimpiára

Eredmény Pont

Noi tor

Noi pbajtor

FérÍi tor
Fedi pbajtor

Kard

1 dontos

2 dontos

1 dontos

2 dontos

ilr-tv.

I

Mohamed

csapat
Szalay

Nagy T.

Hormay
csapat
csapat
lmre G.

Kovács l.

csapat
Navarrete

csapat

vt.

ill-lv

il-lt1

vill.
IV

lil

V
VI

lv.

V
ilt

tv.

vt,

tv.

il.

0sszesen: 0sszesen.

0sszességében elmondhatjuk, hogy konkrét célkituzésÜnket a pontokat tekintve tÚlteljesÍtettljk és minden

versenyzonk pontszerzoként tért haza. VívÓválogatottunk szereplését jÓnak minŐsÍtem, aminek egy ,,szépség-
hibája'' van, hogy noi párbajtorcsapatunk nem tudta meghozni a spot_tágtÓl elvárhatÓ aranyérmet.

3125

Pontviltvltvt.V.tv.lilil

VIVAS 31

IV.

A négyéves felkészijlés Ío jellemzoi az alábbiak voltak:

Az1992193-as és az 1993/94-es éveket az eroÍelmérés idejének neveztÜk. Ebben az idoszakban probáltuk

ki mínden számításba jovo versenyzŐnket, osszesen 12Íot' Az 1994/95-os év atudásnovelés éve volt, majd

az 1995l96-os év Ío feladata a célkituzéseknek megÍelelŐ eredményes olimpiai szereplés biztosításához

szti ksé g es f el készlt lési pro g ram végrehajtása volt.

Az olimpiára az utolsÓ felkészÜlési idoszak 1995.szeptemberében kezdŐdott. A felkészÜlés négy nagy

szakaszbÓl állt:

1 'Tiszta ÍelkészÜlési idoszak 1995. lX. 4_Xl. 12.

2.Vegyes ÍelkészÜlési idoszak 1995. Xl' 13-Xll. 17.

3.Versenyidoszak 1996. l. 2-V. 15.

4'Kozvetlen olimpiai Íelk' idoszak' 1996' Vl' 3-Vll' 15.

Versenyzoink egész évben minden héten három kozponti és a versenyektol ÍÜggoen 3_5 egyesÜleti

edzésen vettek részt.
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A tiszta ÍelkészÜlési idoszak legÍontosabb Íeladata az álIalános eronlét megszerzéSe, a fizikai elokészÍtés

az egész évi nagyterhelésu munkára, az akarati tulajdonságok Íejlesztése, az alaptechnika tokéletesÍtése és a

speciális vívÓ állÓképesség megszerzése volt, valamint az EurÓpa-bajnokságra valÓ ÍelkészÜlés, ami lezárLa az

olimpiai felkészÜlés elso szakaszát.

A vegyes felkészÍjlési idoszakban a technikai, taktikai elemek automatizálása kÜlonbozŐ nehézségŰ

versenyeken a speciális álloképesség továbbnovelése, a VerSenyÍorma kialakÍtása volt a Világ Kupa versenyekre.

A versenyidoszak Íeladata a tanult technikai és taktikai elemek Versenyszeru alkalmazása, Új technikai

elemek beépÍtése, a Versenyforma tartása és természetesen a minél eredményesebb szereplés.

Versenyzoink a tiszta ÍelkészÜlési idoszak végén 7 nap, a Vegyes ÍelkészÜlési idoszak vegen 10 nap, a

versenyidoszak végén 14 nap pihenést kaptak.

A kozvetlen olimpiai ÍelkészÜlés monotonságának elkerÜlése érdekében az edzotáborok három helyszínen

lettek megtartva _ BÜkÍÜrdon, Mátraházán, Budapesten _ kituno korÜlmények kozÖtt, jÓ hangulatban, maximá-

lisan Íigyelembe véve az életkort és a vívásban eltoltott éveket _ diÍÍerenciált munkával.

Segítette a Íérfi torvívÓk munkáját az osztrák torcsapat kéthetes részvétele az edzotáborban.

A válogatási elvek és megvalosulása

Az olimpiára kiutazÓ csapat válogatásánál egy ugynevezett kÜlon válogatási ranglista késztjlt. Fegyverne-

menként versenyzoink 6 Világ Kupa és 3 hazai válogatÓ Versenyen vettek részt, ez az ot Íegyvernemet illetoen

osszesen 45 versenyt jelentett.A válogatás március 31-én lezárult, kivéve a noi tofi, ahol két VK-versennyel ki

lett egészítve a válogatás' A technikai igazgatÓ helyes válogatását támasztotta alá az, hogy a májusi elnÖkség

egyhangÚlag elÍogadta a válogatást, és ahol egy-egy vita volt _ Lantos_Mincza illetve lmre_Fekete esetében -
ott az olimpián mutatott eredmények Lantos (csapat vívása), lmre (lll. helyezése) igazolták a kapitány

vál o g atás ának h elyes sé gét'

A Íelkésziilés Íeltételeinek biztosítása

1' LétesÍtmények:

A válogatott keretek számára a Nemzeti Sportcsarnok vívÓterme adott otthont. A munkát zavartalan

korÜlmények kozott tudtuk elvégezni, a kozvetlen ÍelkészÜlés során a mátraházi edzoIábor kituno Íeltételeket

biztosÍtott.

2. Felszereles:
Az olimpiai válogatott keret számára az 0TSH biztosÍtotta a 6,0 milliÓ Íorintot az import Íelszerelés

behozatalára és így igényeinknek megÍelelo Íelszerelés állt rendelkezésre.

3. EdzcÍtáborok :

Az elmult négy évben rendszeresen vettÜk igénybe a kÖzponti edzotáborokat Mátraházán és Tatán, ahol

a lehetoségek szerinti maximális segítséget és támogatást kaptunk a zavar1alan szakmai ÍelkészÜlés érdekében.

4. Versenyek:

A tervezett hazai és kÜlÍoldi versenyek legnagyobb tobbsége megvalÓsult. Az olimpiai ciklus idején az

osszes nagy világversenyen a lehetoségekhez képest a leheto legnagyobb létszámban vettÜnk részt. Azt a

cé|unkat, hogy versenyzoinket megÍelelo nemzetkozi rutinnal kijldhessuk ki az olimpiára, ezt megvalosÍtottuk'

A szakosztályok részérol a Versenyeztetéshez minden támogatást megkapott a szovetség.

Az olimpia elotti nyolc hÓnapban sajnos a minél sikeresebb olimpiai szereplés érdekében aZ anyagi

Íorrásokat a Íelnoü versenyzokre koncentráltuk, az utánpÓtlás háttérbe szorÍtásával.
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5. Szponzorok:
Az MVSZ koszonetet mond azoknak akik támogatásukkal elosegítették a sikeres szereplést: OTP BANK

Rt., NoV0DATA Rt., WÜRTH, RlcHoH HUNGARY Kft.

6. Magyar )limpiai Bizottság:

Óriási támogatást nyujtott a MOB egyszer a szovetség részére a szakmai program megvalÓsításához,

valamint a szakemberek, versenyzok anyagi támogatásával, ami nagyban segÍtette a sikeres ÍelkészÜlést és az

eredményes szereplést.

Csapatunk jÓ hangulatÚ, zokkenomentes Íelkészijlése és sikeres szereplése nem valÓsulhatott volna meg,

ha nincs kituno ,,team_munka'' a szakosztályvezetok, edzok és a szovetségi kapitány kÖzott.

EzÚton is koszonet a ,,Sikerkovácsoknak'':

MTK Szocs Bertalan, Solti Antal, Udvarhelyi Gábor, SkorÓ lstván,
UTE LászlÓ Dezs , Zarándi Csaba, Bodoki Ákos, Koves Mihály,
Tapolca Borosné Eitner Kinga,

BHSE Dr.MÓna lstván, Bognár Gábor, Németh Zsolt, Body lstván,
BVSC Kamuti LászlÓ, Beliczay Sándor, Nedeczky Gyorgy,
Vasas SC KunÍalvy Péter, Szakács Gyorgy,
BSE Polgár Pál, Kopetka Béla.

B' Az atlantai csapatiroda tevékenysége:

A versenyzok, szakemberek elhelyezése az o|impiaiÍaluban jÓ volt, a csapatirodán dolgozÓk segítokészen

álltak rendelkezésre minden megoldásra várÓ kérdésben'

9. Sportdiplomácia:
Dr.Kamuti Jeno elnok, Székely Tibor technikai bizottság tagja nagyon hasznosan segÍtették a csapat

munkáját, valamint két versenybírÓnk Erdei Péter és Hidasi JozseÍ _ dÖntot vezettek mindenki megelégedésére.

V.

A versenyzok teljesÍtményének értékelése.

NoÍ tor egyéni (40 indulo)

64 kozott: ' Jánosi, Lantos, Mohamed eronyero,

32 kozott: Jánosi Zsuzsa _ Szewczyk (lengyel) 15:11

Lantos Gabriella - Velitcko (orosz) 14:15 kiesett!

Mohamed Aida - Rybicka (lengyel) 15:B

16 kozott: Jánosi Zsuzsa _ Xiao (kínai) 7'15 kiesett!

Mohamed Aida _ Fichtel (német) 8'15 kiesett!

B kozott: Mohamed Aida _ Badea (román) 14:15 kiesett!

4 kozott: Yezzali - Modaine 15:7

Badea - Trillini 15:14

3' helyért. Trillini - Modaine 15:9

1 . helyért: Badea _Vezzali 15:10
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Badea Laura
Vezzali Valentina
Trillini Giovanna
Modaine Laurence

Weber Monika
Xiao Ahua
Marsh Ann
Mohamed Aida
Jánosi Zsuzsanna
Lantos Gabriella

Csapat (11 orszag)

B kozott: Magyarország-Franciaország
Lantos Gabriella
Mohamed Aida

Jánosi Zsuzsa

4 kozott: Magyarország-0laszország
Jánosi Zsuzsa
Lantos Gabriella
Mohamed Aida

lll' helyér1: Magyarország_Németország
Mohamed Aida

Lantos Gabriella
Jánosi Zsuzsa

A három csapatmérkozés során osszesen:

Lantos Gabriella
Jánosi Zsuzsa
Mohamed Aida

1' helyért: Olaszország_Románia

Románia
0laszország
0laszország
Franciaország
Németország
Kina
USA
Magyarország
Magyarország
Magyarország

+10
+7
+2

+5
-1
-7

+1

-1
-3

+B
+4
+1

45"26

42"45

42.45

45:33

1. Olaszország
2. Románia

3. Németország
4. Magyarország
5. Franciaország
6. Oroszország
7. Kína
B. Lengyelország
9. lzrael

10 USA
1 1. Argentína

Ncji tcjrvÍvásban mind az egyéni, mind a csapatverseny során az elvárásoknak megÍeleloen Szerepeltek.

Egyéniben Mohamed Aida bravÚros gyozelmet aratott az olimpiai bajnok Fichtel ellen és beverekedte magát a

legjobb nyolc kozé.

Lantos egy találattal veszteü a volt világbajnok Velicsko ellenében. Jánosi egy sima gyozelem után nem

tudott megbirkÓ zni a kínai XiaÓval' A csapatverseny során az elso mérkozésen a négy kozé jutásért Lantos

vezérletével simán ver1Ük a Írancia csapatot. A dontobe jutásért oriási lehetoséget szalasztott el csapatunk, az

olimpiai bajnok olaszokkal szemben - ahol Jánosi kituno vívásával 35:27-es vezetésnél adta át a ,,staÍétát''

Lantosnak, aki négy találatot leadva, de még mindig vezet pozíciÓban, 40:36-os vezetésnél állhatott Íel

Mohamed Aida, az ellen a Bortolozzi ellen, aki azel zo két mérkozésen Jánosi és Lantos ellen 5:16-ra végzett!l
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Teljesen éfthetetlenÜl, taktikailag fegyelmezetlenÍjl, elsietve a mérkozést g:2-re kikapott, és így elmaradt egy

nagyon nagy lehetoség, ami minimum ezltstérmet jelentett volna noi tŐrvívÓink számára.

V e rse nyzcÍ k sze re p lé s é n e k m i n os Ítése :

egyéni csapat
Jánosi Zsuzsa elÍogadhatÓ jÓ

Lantos Gabriella kozepes jÓ

Mohamed Aida jo kozepes

HosszÚ ido után ismét végre egy jÓ szellemu, a páston Íegyelmezett magatartásÚ csapatot láthattunk, kár,

h.ogy kezÜkben lévo nagy lehetoséget elszalasztották.

Férti br egyéni (45 indulÓ)

64 kozott. Érsek, Marsi M. eronyero!

Kiss RÓbert - Kim (koreai) 11:15 kiesett!

32 kozott: Érsek Zsolt - Marsi M. 15:10
16 kÖzott: Érsek Zsolt - Tucker (kubai) 4:15 kiesett!

3. helyért: Boidin (francia) - Wienand (német) 15:11

1. helyét1: Puccini (olasz) - Plumenail (Írancia) 15:'12

1. Puccini Alessandro Olaszország
2. Plumenail Llonel Franciaország
3. Boidin Franck Franclaország
4. Wienand WolÍgang Németország
5. Tucker Leon Kuba
6. Golubickij Sergei Ukrajna

7 ' 0mnes Philippe Franciaország
B. Kim Korea
10' Érsek Zsolt
24 ' Marsi Márk
36. Kiss RÓbeft

Csapat (11 orszag)
B kozott: Magyarország - Oroszország 43.45

Ersek Zsolt +4
Kiss RÓbert -2
Marsi Márk _4

B kozott Magyarország - Korea
Érsek Zsolt
Kiss RÓbeft

Marsi Márk

5' helyért: Magyarország - Nemetország
Ersek Zsolt
Kiss RÓbert

Marsi Márk

+7
+2
-6

45:42

0

0

+1

10
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A három csapatmérkozés során osszesen'
Érsek Zsolt
Kiss RÓbeft

Marsi Márk

+11
0

-9

1. helyért Oroszország - Lengyelország 45'.40

1. 0roszország
2. Lengyelország
3. Kuba
4. Ausztria
5. Magyarország
6' Németország
7. Korea
B. 0laszország
9' Kína
10 USA
1 1. Venezuela

Feti trjrvÍvoink egyéniben a várhatÓ elvárásnak megfeleloen, csapatban pedig Érsek vezérletével kituno

teljesítményt nyÚjtottak. Érsek és Kiss a késobbi dontos versenyzoktol szenvedtek vereséget, Marsi pedig a

sorsolás szeszélye alapján Érsekkel kertjlt szembe és maradt alul.

A csapatverseny során élmeny volt nézni ed'azegységes, lelkes csapatot, amelyik kéttalálatra volt a nagy

bravÚrtÓl, hogy az olimpiai bajnok orosz csapatot legyozze' Marsi Márk egy kicsit jobb formában versenyez és

25'.22-es magyar vezetésnél nem szenved vereséget B:3 arányban, akkor biztos lett volna a siker.

Kituno teljesítmény volt a német és a koreai csapat legyozése ami az elokelo otodik helyezést jelentette,

ebben az igen kemény mezonyben, ahol Kína nem tudott a legjobb B kozé kerljlni.

V e rs e nyzcÍk sze re p l é sé n e k m i n cj síté s e :

egyéni csapat
Érsek Zsolt elÍogadhatÓ kituno

Kiss RÓbert kozepes jÓ

Marsi Márk kozepes gyenge

FérJitorcsapatunk igazi ,,olimpiai'' csapat, mivel a szouli és a barcelonai bravÚros szereplés után most ok

is csak két találattal maradtak el a nagy lehetoségtol, mint a noi torvívÓk. Mutatott vívásuk és eredményÜk

féltétlen a vívÓválogatott szereplésének egyik pozÍtivuma.

NcÍi parbajtcjr egyéni (4B indulÓ)

64 kÖzoü: Szalay Gy', Nagy T., Hormay A. eronyero!

32 kozott: Szalay Gy. - Garajeva (orosz) 15:14

Nagy T. - Kim (koreai) 15.5

Hormay A. - Lee (koreai) 15.9

'16 kÖzott: Szalay Gy. _ Jermakova (észt) 15:6

Nagy T. - Uga (olasz) 15: I
Hormay A. * Nass (nemet) 15: 9

B kozott: Szalay Gy. - Ko (koreai) 15: 5

Nagy T. - Barlois (f rancia) 9:1 5 kiesett!

Hormay A. - Flessel (Írancia) 12'15 kiesettl

11
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Donto: Barlois _lalaÍÍl (olasz) 15:6
Flessel - Szalay Gy. 15:10

3. helyért: Szalay Gy. - lalatti 15:13
1' helyért: lessel - Barlois 15:12

1 ' Flessel Laura Franciaország
2. Barlois Valerie Franciaország
3. SzaIay Gytingyi Magyarország
4. ZalaÍÍi Margharita 0laszország
5. Nagy Tímea Magyarország
6. Hormay Adrien Magyarország
7. lttner Eva Németország
B. Ko Jung-Sun Korea

Csapat (11 ország)

B kozott: Magyarország - USA 45'.25

Szalay Gyongyi +4
Nagy Timea +6
Hormay Adrien +10

4 kozott Magyarország - Olaszország 32'.45
Szalay Gyongyi -5
Nagy TÍmea -5
Hormay Adrien -3

3. helyért: Magyarország - Oroszország 44''45
Szalay Gyongyi +1

Nagy Timea -2
Hormay Adrien 0

A három csapatmérkcjzés során osszesen:
Szalay GyÖngyi 0

Nagy TÍmea -1
Hormay Adrien +7

'l . helyért: Franciaország _ 0laszország 45:33

1. Franciaország
2. 0laszország
3. Oroszország
4. Magyarország
5. Esztország
6. Kuba
7. Németország
B USA
9. Svájc

10. Korea
1'l' Japán

Noi párbaitcÍrvÍvoink az egyéni Verseny során Szalay Gyongyi elsŐ nehéz mérkozése után _ ahol egy

találatra vívott és gyozott Garajeva ellen _ konnyedén jutottak a legjobb 8 kozé. ltt Szalay simán verte a
világbajnok Chappét vero koreai KÓt, Nagy és Hormay aránylag simán vereséget szenvedtek a ,,bomba''
Íormában versenyzŐ Írancia lányoktÓl, akik késobb a dontot vÍyták.
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A négy kozott Szalay is osszekerÜlt a francia Barlois-val, ahol 0 is sima vereséget szenvedett.

Az egyéni verseny során az, hogy három versenyzonk kerÜlt a legjobb hat kozé, mindenképpen kituno

teljesítmény volt és el kell ismerni, hogy a két Írancia lány sokkal jobb Íormában és nagyobb onbizalommal

Versenyeztek, mint lányaink.

A csapatverseny hozta a vívÓválogatott igazi, talán egyetlen nagy csalÓdását. Az amerikai csapat konnyu

legyozése után vereséget szenvedtÜnk csapatunknál lényegesen szerényebb tudásÚ és eredményŰ csapattÓl,

az olasz válogatottol. Versenyzoinkonbizalom, elképzelés, akciÓ, kÜzdenitudás nélkÜl egymásra várva, abszolut
passziv vívást mutatva, éfthetetlen és megmagyarázhatatlanul vívtak. A segÍtséget négyÍelol, kívÜlrol a ,,kispad-
tÓl'' vátták, ami egy klasszis csapatnál elképzelhetetlen. A csapat teljesen szétesett, ezen a mérkozésen a

csapatnak nem volt olyan vezére, mint a tobbi Íegyvernemben

(SzabÓ B., Érsek Zs', Kovács l., Jánosi Zs') voltak.

A versenyzoink olyan idegesen és gyáván Versenyeztek, hogy megtortént az, hogy egyik versenyzonk

edzojével veszekedett a pástrÓl, kritizálva a bemondott akciÓt.

Egyetlenegy világverseny nem volt, ahol az egyik Íegyvernemben három edzo plusz szakosztályigazgatÓ

segíti, menedzseli a csapat minél sikeresebb szereplését'

Véleményem szerinteza csapat nem alkotott igazi csapatot,amelyet abban látok, hogy tÚlzottan korÜl

voltak véve olyan szakemberekkel, akik jÓt akaftak, de nem biztos, hogy ez a 1oszándék minden versenyz re

pozitív hatással volt. Mindenesetre noi párbajtorcsapatunk minden idok leggyengébb csapatszereplésével

lerontotta a vívÓválogatott amÚgy jÓ szereplését a kozvélemény elott.

Versenyzok szereplésének mincjsitése:

egyéni csapat
Szalay Gyongyi kituno gyenge

Nagy Tímea j0 gyenge

Hormay Adrien jÓ gyenge

Férti parbajtcÍr egyéni (45 indulo)

64 kozott' lmre Géza _ lnostroza (chilei) 15''12
Kovács lván, Kulcsár Krisztián eronyero!

32 kozott: lmre Géza _ Vanky (svéd) 15:14
Kovács lván - Man (amerikai ; 15.6
Kulcsár Krisztián _ Kajak (észt) 14:15 kiesett!

16 kozott: lmre Géza _ Borrmann (német) 15:14

Kovács lván _ Kolobkov (orosz) 15:1 1

B kozott: lmre Géza _Cuomo (olasz) 15:14
Kovács lván - Strzalka (német) '15:13

4 kozott: lmre Géza - Trevejo (kubaí) 10:15

Kovács lván _ Beketov (orosz) B:1 5

3' helyért: lmre Géza _ Kovács lván 15:9

1 . helyért: Beketov _ Trevejo 15:14

1. Beketov Alekszandr Oroszország
2. Trevejo lvan Kuba
3. lmre Géza Magyarország
4. Kovács lván Magyarország
5' Cuomo Sandro 0laszország
6' Henry Jean-Michel Franciaország
7. Kaaberma Kaido Észtország
B. Strzalka Mariusz Németország i

22' Kulcsár Krisztián

13
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Csapat (11 ország)

B kozott: Magyarország - Oroszország
Kovács lván

Kulcsár Krisztián
lmre Géza
Magyarország _ Spanyolország
Kulcsár Krisztián
lmre Géza
Fekete Attila

5 helyért: Magyarország _ Észtország
Kulcsár Krisztián
lmre Géza
Fekete Attila

-3
-4
+1

+3
+10
+12

39:45

45'.20

39:45

-3
4

+1

1. helyért: Olaszország - 0roszország 45"43

1' Olaszország
2. 0roszország
3' Franciaország
4' Németország
5. Észtország
6. Magyarország
7 ' Spanyolország
B USA
9. Kanada'10. Korea
11. Románia

Férti parbajtcÍr egyéniben hÚsz évvel ezelott- a montreali olimpián volt két versenyzo a dontoben. Kovács
lván egy konnyŰ ellenfél legyrÍzése után az olimpiai vívÓversenyek szépségdíjas mérkozésén gyozte le a
világbajnok Kolobkovot, majd a német Strzalka sem tudta megállÍtani a dontobe jutástol' A dontoben Beketov

elleni asszÓjában leesett az emelt pástrol és részleges bokaszalag szakadást szenvedett és lmre Géza ellen már

nem volt teljes éÍtéku a harmadik helyezésért vívott mérkozésen'

lmre Géza ragyogÓ vívással; kÜzdenitudással és nem utolsÓsorban kituno koncentrálÓképességével

három világklasszis legyozésével jutott a dontobe, ahol az elokelo bronzérmet szerezte meg teljesen megérde-

melten. AbszolÚt bátran, egészséges onbizalommal és nagyon technikás vívással verte meg ellenÍeleit.

Kulcsár Krisztián sajnos megint elrohant mérkozése az észt Kajak ellen a korai bÚcsÚt jelentette számára

az olimpiai játékokon.

A csapatverseny során _ aZ orvos véleményét kikérve - Kovács lván vállalta az oroszok elleni mérkŐzést,

de sajnos az elso pillanattÓl kezdve lehetett látni, hogy i ,,hÚzÓembere'' nem tud csapatának lenni, s t,,bekkelos''

vívása a másik két versenyzot is lebénította' Az elvesztett mérkozés után csereként beállt Fekete Attila nagyon

bátran és jÓl vívott a spanyol és észt csapat ellen, vÍvása kellemes meglepetés volt.
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V e rs e nyzo k sze re p l é s é n e k m i n rÍ s Ítése :

egyéni csapat
Kovács lván kituno nem értékelheto

Kulcsár Krisztián gyenge gyenge

lmre Géza kituno kozepes
Fekete Attila jÓ

Kard egyéni (40 indulo)

64 kÖzott: Szabo B', Koves Cs', Navanete J. eronyerok!

32 kozott: Szabo Bence - SzabÓ Vilmos (román) B:15 kiesett!

Ktives Csaba - Wiesinger (német) 'l 0:1 5 kiesettl

Navarrete JÓzseÍ - Plourde (kanadai) 15:9

16 kozott: Navarrete Jozsef - JASKOT (lengyel) 15.8

B kozotL Navarrete JÓzsef - Becker (német) 15'.7

4 kozott: Navarrete JÓzsef - Pozdnyakov (orosz) 7'.15

3' helyért: Navarrete JÓzseÍ - Touya (Írancia) 7:15

1 . helyért: Pozdnyakov - Sarikov (orosz) 15:12

1. Pozányakov Stanislav Oroszország
2' Sarikov Sergej 0roszország
3. Touya Damien Franciaország
4. Navarrete JozseÍ Magyarország
5. Becker Felix Németország
6. Goutzait Vadim Ukrajna

7 ' Sznajder Rafal Lengyelország
B. Wiesinger SteÍan Németország

17. SzabÓ Bence'lB. Koves Csaba

Csapat (11 ország):

B kozott: Magyarország _ Románia
SzabÓ Bence
Koves Csaba
Navarrete JÓzseÍ

4. kozotL Magyarország - Lengyelország
SzabÓ Bence
Koves Csaba
Navarrete JÓzseÍ

DÖnto: Magyarország _ Oroszország
SzabÓ Bence
Koves Csaba
Navarrete JÓzseÍ

45"40

+B
+3
-6

+9
+6
-3

45:33

-B
-4
-B

15
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A három csapatmérkcÍzés során osszesen:

SzabÓ Bence +9
Koves Csaba +5
Navarrete jÓzsef _17

Vegeredmény:

1. Oroszország
2. Magyarország
3. 0laszország
4. Lengyelország
5. Franciaország
6. Spanyolország
7 ' Románia
B' Németország
9 USA

1 0. Kanada
'l 1. Korea

Kard egyéni versenyek során SzabÓ Bence és Koves Csaba váratlanul a32kozott _ igen gyenge vívással
_ kiestek. Navarrete JÓzsef magabiztosan jutott a legjobb négy kozé, ahol a ketto kozé jutásét1 PozdnyakovtÓl

szenvedett vereséget, majd a harmadik helyétt Touyával szemben maradt alul, megszerezve a negyedik

helyezést, ami élete legjobb eredménye világversenyen.

A csapatversenyen SzabÓ Bence és Koves Csaba kituno vívásával jutottunk a dontobe, ahol meg kellett

hajolni _ a nagyobb tudás _ aZ orosz csapat elott. Csapatunk ezÜstérme kituno teljesÍtmény volt'

Ve rsenyzok sze re p lé sé ne k m i n cÍ sité se :

egyeni csapat
SzabÓ Bence gyenge j0

Koves Csaba gyenge jÓ

Navarrete JÓzsef kittjno gyenge

0 sszefo gt at o é rté ke lé s.

Hat napig tartottak a vívÓversenyek Atlantában, a magyar mérleg pedig egy eztist_, két bronzérmet,

négyedik, két tit dik, két hatodik és egy nyolcadik helyezést, ami 31 olimpiai pontot jelentett.

Kiemelkedett négy ország: Oroszország, Olaszország, Franciaország és Magyarország, aki az osszes

megszerezheto érmeket és pontokat tekintve a B0%-át vitték el. A FlE elnokének az a torekvése, hogy a

kisnemzetek elvtelenÜl jussanak elŐnyokhoz és a szabályok állandÓ változtatáSa aZ o érdekÜkben ismét

bebizonyította, hogy akármilyen szabályok lesznek, akkor is a nagy vívonemzetek lesznek eredményesek és

ezeknek a nemzeteknek kell diktálni a sportágat érinto bármilyen Íontos kérdésben.

Az érmek tekintetében Franciaország, 0roszország és 0laszország egyaránt7 -7 érmet szerzett, a pontokat

tekintve Olaszország és Franciaország végzett az élen, a helyezések számát illet en !_Vl. helyen Magyaror_

szág és Franciaország 11_11 helyezéssel nyert.
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A célkituzés négy érem, kozte egy aranyérem és 25 olimpiai pont volt. Az aranyérem elnyerését

egyértelmtjen a noi párbajtorcsapattÓl váftam' A célkituzés tervezése teljesen korrekt volt, mert ha nyeft volna

a noi párbajtorcsapat, akkor megvan a négy érem, kozte az aranyérem' A pontokat tekintve tÚlteljesítettiik az

elvárást 31 ponttal, elsosorban azzal, hogy végre az egy ni versenyben sokkal jobban szerepeltÜnk, mint az

elmult két világbajnokságon' Tudomásul kell vennÜnk - amit kiutazás elott is tudtunk -, hogy igazi aranyéremre

esélyes csak a noi párbajtorcsapat volt, valamint egyéniben Kovács lván, az, aki képes lehetett volna egy olimpiai

aranyérem elnyerésére.

Nagy Tímea, aki Világ Kupát nyeft, nem lehetett aranyra tippelni, mivel eletében még nem volt világbaj-

nokság dÖntojében és most érte el a legjobb egyéni eredményét, ugyanÚgy, mint Hormay Adrien, Navarrete J.,

lmre Géza'

Két nagy bravurlehetoséget szalasztottunk el, az egyiket noi torben, a másikat Íérfi torben. Ezeken a

mérkŐzéseken ha Mohamed Aida egy kicsit higgadtabb, Marsi Márk jobban vív, akkor konnyedén legyozhetoek

lettek volna a késobbi olimpiai bajnok csapatok.

FérÍi torvívÓink várakozáson felÜl, noi torvívÓin|az elvárásnak megfeleloen szerepeltek.

Fér1i párbajtorben két versenyzonknégy kozé jutása kiemelkedcÍeredmény volt, a csapat hatodik helyezése

egyértel muen Kovács lván sérÜlésének tulajdonÍthatÓ.

KardozÓink becsÜletét egyéniben Navarrete negyedik helyezésével megmentette, csapatban eléft ezÜst-

érem nagyon jÓ teljesítmény volt, ettol az idos csapattÓl és ismét Szoul és Barcelona után a legeredményesebb

szakág lett.

Noi párbajtorozoink egyéni szereplése nagyon jÓ, a csapatban eléft negyedik helyezése Óriási csalÓdás'

Összességében elmondhatjuk, hogy - ha Íigyelembe vesszÜk azt, hogy a magyar vívás bázisa szŰk,

hátországa kicsi, kevés a Íoállásu edzo, a szakosztályok száma csokken, a vidék vívása halodik, kulfoldon 41

edzo dolgozik hivatalosan, a támogatás egyre csokken, Íigyelembe véve az inÍláciÓt, a sportág, szakosztályok,

szovetség egyik naprol a másikra él, egyre kevesebb pénz jut az utánpotlás menedzselésére, a szponzori

támogatások bizonytalanok- akkor eZ a Szereplés ÍÜggetlenÜl attÓl a ,,szépséghibátÓl'', hogy nincs aranyérem,
jobb mint a szouli Vagy akár a barcelonai, mivel a sportág erejét nem egy aranyérem, hanem minden

Íegyvernemben a világ élvonalában lév versenyz k és csapatok jelzik.
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EREMTABUAT

0rszág t. v!.V.lv.1il.lt Helyezések száma

Franciaország
Magyarország
0laszország
0roszország
Németország
Kuba
Románia
Lengyelország
Esztország
'Ukraj na

Ausztria
Kina
Spanyolország

2

3

4

i .|

1

I

3

2
2

2

1

2

2

11

11

I
B

6

4

2

2

2

2

1

2

;

1

1

2

2

1

2

1

1

2

1

4

1

2

t

NEMZETEK PONTVERSETUYE AZ OLIMPIAI PONTOK AUPJAN

1-2.

3

4.

5.

6-7.

L
9.

10.
11

12-13.

0laszország
Franciaország
0roszország
Magyarország
Németország
Románia
Kuba
Lengyelország
Észtország
Ausztria
Ukrajna
Kína
Spanyolország

Udvarhelyí Gábor
B.Eitner.Kinga
Bodoki Akos

44 pont

44 pont

43 pont

31 pont

15 pont

1 2 pont

1 2 pont

B pont

4 pont

3 pont

2 pont

1 pont

1 pont

EGYES(JLETI RANGSOR

8,00 pont

6,91 pont

5,25 pont

5,00 pont

4,25 pont

0,9'l pont

0,66 pont

EDzÓt RANGif/R

MTK 6,50
Tapolca 5,00
UTE 4,66

1

2.

3
4.

5.

6
7.

UTE

MTK
BHSE
Tapolca
BSE
BVSC
Vasas

1

2.

3
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4.

5-6

7-8.

9.

10-12.

13.

BSE
BHSE
MTK
UTE

UTE

MTK
MTK
BVSC
Vasas
BVSC

4,25
2,00
2,00
1,66
1,66
1,00
0,66
0,66
0,66
0,25

Kopetka Béla
Németh Zsolt
SkorÓ lstván
Zarándi Csaba
KÖves Mihály
Solti Antal

Szocs Beftalan
Beliczay Sándor
Szakács Gyorgy
Nedeczky GyorgyI

,l

t

I

I9
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1 0. Paralimpiai J átékok, Atlanta

Szekeres PáI akardoz k
kozÓtt is a leglobb

GRATULALUNK AZ IMMAR HAROMSZOROS PARALIMPIAI

BAJNOKNAK

Szerdán, a paralimpia vívÓversenyeinek utolso napján a

kardozÓk is pástra léptek. Szekeres Pal, aki atorÓzok kozott

szombaton már aranyérmet szerzett, szerdán hasonlÓan ma-
gabiztos vívással rukkolt elo: csopoftjábÓl veretlenul, ot csor-
tében mindossze nyolc tust kapva jutott a táblára, ahol elobb

a német Bartmannt gyo e le 15:6-ra, majd az elodontoben a

világbajnoki címvédo Írancia Durand sem tudta megállÍtani

(15:10). Az olasz Mari elleni Íinálét remekul kezdte Szekeres,

hiszen pillanatok alatt 9.1-re elhuzott. A folytatásban ugyan

néhány tus erejéig osszeszedte magát azolasz, de ez még arra

sem volt elegendo, hogy igazán szorossá tegye a csor1ét

(15:10). Szekeres Pál ezzel a 10. paralimpián a saját és

egyben a magyar kÜldottség második aranyérmét szerezte!

EDZÓK:

BELICZAY Sándor (tor)

BATlZl Sándor (kard)

Szekeres Pál, aki szombaton a t roz k
kozott szerzett aranyérmet, szerd án a
kardoz k versenyében is a legjobbnak

bizonyult, s ezzel megszerezte a
magyar ktildottség második aranyérmét
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ELECTIO} S I trLECTIOIVS I ELECCIONES
1996

RESULTATS / RESUTTS / RESULTADOS

ELECTION A LA PRESIDENCE
PRES'DENTIAL ELECTION

ELECCION A LA PRESIDENCIA

nom, prénom

name, surname

apellidos, nombre

M' R0CH René (MH)

M. KAMUTI Jen

nom, prénom

name, surname

apellidos, nombre

M. KAMUTI Jen
M. GEUTER Max

M FAVIA Mario

M. JACOBS Peter

M. BAZAREVITCH Valerian (MH)

M. CHERIS Samuel David

M. KATSIADAKIS Emmanuel

M. BLONDEAU Jean-Claude

M. SCHWENDE Carl (MH)

Mme. G0NZALEZ FERRER RaÍfaela

M. MANRIQUE SMELA Miguel

M. CRAMER Arthur

ELECTION AU COMITE EXECUTIE
ELECTION TO THE EXCUTIVE COMMITTEE

ELECCION AL COMITE EJECUTIVO

F.I.E.

E

I
FRA

HON

pays

country
pais

pays

country
pais

HON

ALL
ITA

GBR

RUS

USA
GRE

FRA

CAN

CUB

ESP
BRE

voix

votes

votos

44

43

VOIX

votes

votos

53

50

47

45

44

43

39

3B

3B

35

35

34

résultat

result
resultado

résultat

result
resultado

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
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Mme. XUE Ll

M. RODRIGUES Joaquim Chito
M. GROUPIERRE Victor Sergio

Mme. LOZANO ODRIGUEY Lourdes

M. WALNIER Alexandre

M. ABRAHANSON Goran

S.A. le Prince HMOUD BEN SAOUD
BEN ABDELAZIZ
M. HOCHSTAETTER Jacques (MH)

M. MlR0N0V Alexandru

M. VAN DE FLIER Elberthus M.J.

M. MELIK-CHAHNAYARIAN Achot
M. HERYCH Premysl

nom, prénom

name, surname

apellidos, nombre

M. GEUTER Max

Mme. PASCAU Ana

M. CRAMER Arlhur
M. PLASTERIE Serge

M. BAR J0SEPH Arthur

M. KATSIADAKIS Emmanuel

M. SAKHVADZE Moris
M. AUGUGLIARO Giovanni

M. VILLAPAL0S BONILLA Javier

M. KUNFALVY Péter
M. KHARKHALOUP Valeri

M. MITCHELL John

M. K0L0MBAT0VICH George

M. DEMAY Yves

cHt

POR

ARG
MEX
BEL

SUE

ARA
SUI

ROU

HOL

ARM
TCH

pays

country
pais

ALL
ROU

BRE

FRA

ISR

GRE

GRG

ITA

ESP

HON

RUS

CAN

USA
BEL

32

31

30

24

23

22

22

21

21

21

19

11

ELECTION A LA COMMISSION D'ARBITRAGE
ELECTION TO THE REFEREEING COMM'S'ON
ELECCION A LA COMISION DE ARBITRAJE

VOlX

votes

votos

57

54

4B

47

45

45

45

43

43

37

30

28

26

13

résultat

result
resultado

E

E

E

E

E

E

E

E

E

I
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ELECTION A LA COMMISSION DU BAREME DES VOIX
ELEoTIoN To THE scÁtE oF voTEs coMMrssroN

ELECCION A LA COMISION DE BAREMO DE VOTOS

nom, prenom

name, surname

apellidos, nombre

M. MAMGIEROTTI Edoardo (MH)

M. S0HEIM Mostafa

M. VAN DE FLIER Elberthus M.J.

M. KONTOS Dimitris

M. JAMAL HASSEN Amin

Mme WILD Ada

M. JAY Allan

Mme LOZANO RODRIGUEZ Lourdes

M. AUBAILLY Serge

U. ntVf nO FERNANDEZ Juan

M. NEDEOZKY Lászlo
Mme TORRES DE MELO Zulma

M. SEYEN Merih

M. CORNET R0DAS Pedro L.

nom, prénom

name, surname

apellidos, nombre

M. AZEMAR Guy

M. W0LFGARTEN Wilfried

M. VALSAMIS Marius

M. MAGALHAES Miguel

M. OBE|D Guillermo RamÓn

M. FAVENTO Piero

M. QUEVED0 SE|SES José Antonio

M. RUIJSCH VAN DUGTEREN George

M. POLLARD AntON

M. SPATH Peter

M MITA Petre

M. EL DIN ZOUSEF Slah

M ANDRIADZE Nikolos

ELECTION A LA COMMISSION MEDICALE
ELECTION THE COMM'S'ON

ELEccloN A lá coMlsloN MEDlcA

pays

country
pais

ITA

EGY

HOL

GRE

KOW

SUI

GBR

MEX

FRA

CUB

HON

VEN

TUR

PAR

pays

country
pais

FRA

ALL
USA
POR

ARG
ITA

ESP

AFS

GBR

AUT

ROU

EGY

GRG

VOIX

votes

votos

62

53

50

45

43

43

39

37

33

33

32

27

21

voix

votes

votos

5B

5B

57

52

51

50

46

45

40

34

32

28

21

résultat

result
resultado

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

I

résultat

result
resultado

E

E

E

E

E

E

E

E

E
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ELECTION A LA COMMISSION DE LA PROPAGANDE
ELECTION THE PROGANDA COMM'SS'ON

ELECCION A LA COMISION DE PROPAGANDA

nom, prenom

name, surname

apellidos, nombre

M. GAUTHIER Bernard

M. JANKA Claus

M. STOSSER Shimon

Mme XUE-Ll
M. GR0UPIERRE Victor Sergio

M. ALI YOUSSEF Hsein

M. CHAMBERS James
M LOEWER N|COIAS

M. BORACK Carl

M. RODRIGUEZ Joaquim Chito

M ATEF IsmAiI

M. KAL Paul

M. HERYCH Premysl

M. DEL MASCHIO LiONICTO

M. FENYVESI CSAbA

M. IWANHOFF Wladimir

M. MlR0N0V Alexandru

M. WALNIER Alexandre

M. R0CA CARBONELL Mguel

M. RILLE Eduard

nom, prénom

name, surname

apellidos, nombre

M. NOTTER Hans

Mme DUMONT Brigitte

M. BAZAREVITCH Valerian (MH)

M' D|EFFENBACH WolÍ (MH)

M. HIGGINSON Steven

M. K|SS Sándor

M. MAURITZ Rainer

M. MÉszÁROS JozseÍ
M. Dl BLASI Antonio

M. G0NZALES TlRADOR Julio César

M. ZIDARU 0ctavian

M. PROKOP lvo

pays

country
pais

FRA
ALL
ISR

cHl
ARG
KOW

GBR
SUI

USA
POR
EGY
HOL

TCH
ITA

HON

COL
ROU

BEL
ESP
AUT

pays

country
pais

SUI

FRA

RUS
ALL
GBR
BRE

AUT
HON

ITA

CUB
ROU

TCH

VOIX

votes

votos

41

41

3B

37
34
30
30
30
291 44
29127

28
26
25

23

22
19

19

1B

17

11

VOIX

votes

votos

résultat

result
resultado

résultat

result
resultado

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

AÍrica

I

ELECTION A LA COMMISSION DES REGLEMENTES
ELECTION TO THE RUTES COMM'SS'ON

ELECCION A LA COMISION DE REGLAMENTOS

E

E

E

E

E

E

E

E

E

60
56
55
54

51

4B
42
42
40
32
28
21
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* ll n'y pas eu de vote pour cette commision, le nombre de candidat étant égal au nombre de postes á puorvoir'

(There Was no vote Íor this commission, as the number of candidaÍes yyas the same as the number of

vacancies ) No ha habido votacion para esta comision, puesto que el nÚmero de candidatos era igual al de

puestos a cubrir.

ELECTION A LA COMMISSION DES STATUS
ELECTION TO THE STATUTES COMM'SS'ON
ELECCION A LA COMISION DE ESTATUTOS

ELECTION A
ELECTION TO

ELECCION

nom, prénom

name, surname

apellidos, nombre

M. ABD EL RAHMEN Sameh

M. ABRAHAMSON Goran

M. BA|0CCO Marcello

M. DEBEUR Jacques
M. DECHAINE Daniel

M. DOS SANTOS J. Eduardo

M. KRALIK Julius
M' P|NELL| André

M. RIKHTMAN Semion

M. szÉKELY Tibor

nom, prenom

name, surname

apellidos, nombre

Mme DIENSTEL Erika

M. JACOBS Peter

M. BYTCHKOV Youri

M. VERGARA Omar Alejado

M. PARAISO PINER0S Pilar

Mme ROLDAN Pilar

M. FELKAY András

M. KESSLER Jean-Pierre

M. LEMB0 Massimo
M. MELIK-CHAHNAZARIAN AChOt

M. ILLUECA HERRANDO Anibel

M. AFRICA ViCtor

LA COMMISSION S.E.M.I.
THE S.E.M.I. COMM'SS'ON
A LA COMISION S.E.M.I.

pays

country
pais

EGY

SUE

ITA

BEL

USA
POR

SVO

FRA

RUS

HON

pays

country
pais

ALL
GBR

RUS

ARG
MEX

MEX
HON

FRA

ITA

ARM
PAN

PHI

VOIX

votes

votos

*

*

*

*

*

*

*

*

*E

*E

VOIX

yoÍes

votos

57

57

51

49

46

46
45

43

42

30

25

22

résultat

result
resultado

E

E

E

E

E

E

E

E

résultat

result
resultado

E

E

E

E

E

E

E

E

E

25



vÍvÓHÍnaoÓ

Kovács lván az els számri
kiválasztott

A clB Hungária Bank Rt. egyenként egymillio forintot ajánlott Íel az

olimpiai bajnokoknak. Emellett további háromilliÓ Íorintot biztosÍtott a
sportbarátok, a szurkolÓk kedvenceinek KÜl n Íelhívták a Íigyelmet arra,

hogy a továbbá három kiválasztott ugyanÚgy lehet elso helyezett', azaz a
bajnokok jutalomra jogosu ltsága megduplázÓdhat.

A telefonszavazatokvégeredménye meglepo. Bár, ki tudja?

Nem Egér, nem Rita, nem Koko, nem Csaba, Attila, Norbert, Vagy

Gyuri kapta a legtobb voksot, hanem lván.

Kovács lván, akit lehet, hogy az olimpia elott sokaknak még be is
kel lett vol na mutatni' P árbajIorozo'

Egyéniben negyedik lett. A dontobe jutásért vívott, amikor leperdÜlt

a pástrÓl. Kiment a bokája.

Szenvedett, sántított, hÚzta a lábát, de tovább vívott'

Nem jutott a dontobe, de megmérkozotta harmadik helyér1is, majd

kesobb pástra lépett a csapatversenyben.

Nincsenek véletlenek'

A sikeresen Szerepelt sportágak koztjl elsoként a vívÓk Íejezték be

versenyeiket. Scfmitt Pál és Aián Tamás, a MOB eln ke és Íotitkára

pénteken délelott az olimpiaiÍaluban koszont tte a sikeres vívÓegytittest'

Schmitt Pál elmondta, hogy aranyérmet ugyan nem sikerljlt szerezni, a

mérleg egy ezi.lst-, két bronzérem, négy negyedik, két-két Ötodik és

hatodik helyezés, azt jelenti, hogy a magyar vívás 31 pontot szerzeü, és

továbbra is orzi helyét a világ élvonalában. KÜlon elismerésre méltÓ, hogy

a csapat mind a 15 tagja pontszerzo volt. A gratuláciokatKovácsTamás,

a szovetség igazgatÓja koszonte meg' A sikeres versenyzok egyébként

egy-egy posztÓ ,,hzy" Íigurát kaptak ajándékba, s természetesen a
kÖszÖntés majd otthon Íolytatodik'

NO COMMENT...

VÁLoGATÁSoK A SAJrÓg ÓL, A
TEIJESSÉG lcÉxyp NÉLKI]L:

SPllRT
AMAGTAR PTUSZKERRI

FÍIEI
Egyik legbiztosabbnak hitl

aranyérmÜnk viszont elÚszik, a

párbajtorozo lányok kétszer is ki-

kapnak, akárcsak Jánosiék, de

micsoda kÜlonbségI Lantosnak

és Mohamed Aidának csak 10

tust kéne beadnia 1B ellenében,

Aida 9'.2-re veszít, ilyen nincs,

45:42-re vernek bennÜnket az

olaszok, akár aharmadik helyérta

németek. Beck mester megint

Íenn hordhatja az orrát egyetlen

bronzával. VegÜl is lányaink meg-

dolgozott elonyÜket adták le az

olaszok ellen, ha a végén hat pon-

tot hozva kaptak volna ki a világ

legjobbjaitÓl, most mindenki bra-

vÚrrÓl beszélne' SzabÓ Bencéék

aZ oroszokat nem verhették, Íé-

nyesebb a láncnál a kard, a bronz_

nál az ezÜst. Így is 31 pontot ho-

zott a vívás, három nagy olimpiai

sportágunk egyike továbbra is.

(Farkasházy Tivada)
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rtrÜloÖrT MUNKArÁnsurux, KRESZ LASZLo JELENTI

Két Vi lágrersen U k zott
egu sz lés

Atlantai interju szALAY GYONGYI olimpiai bronzérmesse!

Kegyetlen találmány a teleÍon: elég egyetlen szÓt

mondani az egyik oldalon, hogy a vonal másik végén

lévo elsírja magát. Ez tÖr1ént Szalay Gyongyivel, aki

miután megszerezte a noi párbajtorvívás egyéni

bronzérmét, a pást mellett belehallgatott egy rádiÓte_

leÍonba, s nyomban patakokban folyt a konnye.

_ Nem oromomben, nem is bánatomban sír-

tam, csak fantasztikusan meghatÓ volt, hogy itt, At-

lantában épp csak lelépek a pástrÓl, s már hallom is

a Tapolcán beszélo Íérjemet.

_ Azt hiszem, nem véletlenul emlÍtetted az or '
mot és a bánatot Így egymásután: a nézcÍtéren nem

lehetett tudni, hogy or[)lsz-e a harmadik helynek...

_ Tavaly a világbajnokságon második voltam,

az ezÜstéremmel az olimpia elott is kiegyeztem volna.

Hogy mit jelent ez a bronzérem? Valaki a Verseny

estéjén nagyon okosan azt mondta: ,,Holnap már

sokkaljobban Íogsz orulni ennek a bronznak.'' S igaza

lett, annak ellenére, hogy most is tudom: egy nagy

lehetoséget elszalasztottam, amikor a Íináléba jutást

eldÖnto asszÓban kikaptam a Írancia lánytÓl. De azért

nem visel meg nagyon a dolog, mert tudom, hagy

most egy nálam jobb formában lévo vívÓtÓl kaptam

ki, nem Úgy, mint a tavalyi világbajnokságon.

- Ne haragudj meg azért, amit most mondani

Íogok, de egy szakember azt állÍtotta, hogy téged a

nagy tét negbénÍt. Így van ez?

- Hát, van, aki évek Óta ezt mondogatja, de én

nem így érzem. Egy olimpián nagy tét a nyolc és a

négy kÖzé is bekerÜlni, sot én az elodontokben, a

dontokben mindig sokkal nyugodtabban szoktam vív-

ni' Nem kell itt más okot keresni, a Írancia lány

egyszeruen 1obb volt nálam'

- Akkor most utazzunk egy kicsit az idciben.

Kezdjilk azzal, hogy elt a hetvenes évek elején TapoL

cán egy szcjke kislány, és...
_ És mindenáron ÓvÓno szeretett volna lenni,

mert az anyukája is ÓvÓno volt. Aztán az iskolában,

amelynek toszomszédságában lakott, indult egy vívÓ-

tanÍolyam' Nagyon megtetszettek neki a pástok, a

pengék világa, ráadásul találkozott valakivel, Borosné

Eitner Kingával, aki olyan hatással volt rá, hogy

dontoen beÍolyásolta nemcsak a vívÓkanrrierjét, ha-

nem a magánéletet is. Sokkal talpraesettebb, vagá-

nyabb lett az egykori Íélénk, visszahÚzodÓ kislány.

_ Eleinte tor ztél, aztán nyolcvannyolc végén

megprobálkoztál a parbajtorrel, a kovetkezcÍ evben

pedÍg már világbajnokcsapat tagja voltál ebben a

Íegyvernemben' Ma mar, Öt világbajnoki aranyérem

után, egészen biztos, hogy sikeresen valtottal.

- Számomraelvolt a kitÖrési lehetoség, torben

ugyanis nem voltam olyan jÓ, hogy bekerÜlhessek a

nagyon eros magyar válogatottba. Szerencsés pilla-

natban, még Íiatalon váltottam, és remek hasznát

vettem a tcÍrvÍvásban megtanult alapoknak.

_ Tobben azt állÍtják, hogy a tapolcai az egyet-

len olyan vidéki vÍvÓszakosztály, ame| igazán jÓl

mtjkÖdik" Ez minek k szÖnheto?

- lnkább kinek. Eitner Kingának, akia semmibol

teremtett egy remek szakosztályt, s persze a támoga-

tÓinknak a Bakonyi Bauxitbánya Vállalatnak, a hévízi

Hotel Carbonának és a Humet Rt.-nek.

- Most huszonnyolc eves vagy. IJgy erzed,

hogy van még benned egy olimpia?

- lgen, kétezerig szeretnék vívni' Kozben szÜl-

nék egy babát is.

- Mikor? Jovcire?
_ Nem, mertjovo jÚliusban lesz még egy világ-

bajnokság, kilencvennyolcban viszont késo novem-
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berben rendezik, ugyhogy a kétvilágbajnokság kozotti

hosszabb szÜnetbe be lehetne ,,iktatni'' a szljlést, és

akkor nem kellene kihagyni egy évet. Ezt így beszéltuk

meg az edzommel.
_ No meg, gondolom, a férjeddel.
_ Hát persze, vele is'
_ Ha már ilyen tudományosan megállapÍtottá-

tok a baba érkezésének idcÍpontját, esetleg azt is
tudjatok, hogy ÍiÚ lesz-e vagy lány?

- Egy kÜlonleges lánccal meg a rajta ÍÜggŐ

gyuruvel megjosolták, hogy az elso gyerekem ÍiÚ lesz,

a másik ketto pedig lány.
* A Íerjed, Horuath Erno egy idcÍben NB l-es

kapus volt.

- lgen, játszott a BVSC-ben, majd a Dunaujvá-

rosban, s amikor én megismertem, Tapolcán védett.
_ S hol találkoztatlk, a pást vagy a futballpálya

mellett?
_ Nem, nem, egy diszkÓban, ugyanis imádok

táncolni.

_ S mit szeretsz még?
_ Például autÓt vezetni'
_ Vad Vagy, selességmániás?

- Á, egyáltalán nem Vagyokvad, csaktokélete-
sen kikapcsol a vezetés, ezért szeretem. S még sok
olyan dolog VonZ, ami egy mai normális Íiatalt... Egy

biztos, még nem énem huszonnyolc évesnek ma-

gam.

_ Hát mennyinek? Tizennyolcnak?

- Nem, azért' art már nem' Talán huszonhá-

rom-huszonnégynek. '. Most készÜlÜnk egyébként a

tízéves érettségi találkozÓra. Azért.vállaltam a SZerVe-

zését, nehogy olyan idopontra tegyék, amikor én ép-

pen versenyzek
_ Ha mindez, amit elmondtál, siker[jl, akkor

mihez kezdesz a kétezres, Sydney-i olÍmpia után?
_ Edzoskodni szeretnék Kingával egyÜtt, Tapol-

cán' De már most tudom, hogy nehéz lesz abbahagy-

ni, mert imádok versenyezni.
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3í pont
Akár magánÜgynek is ÍelÍoghatÓ lenne' hogy ot

uveg sort nyertem MÓna PistátÓl, ami annyiban nem

volt szép dolog, hogy életemben nem láttam még Úgy

korábbi ottusa olimpiai bajnokot nekikeseredve, mint

a noi párbajtor egyéni donto után. Miután az ot Üveg

bo11már a noi párbajtorcsapat-donto után fogyasztot-

tuk el, tapasztalhattam, hogy a legmélyebbnek látszÓ

szomorÚság, és talán a Íogadás elvesztésével kap-

csolatos ugratások jÓtékony hatásÚak voltak mind-

nyájunk bánatára.

Az 'l986-os Világ Kupa gyŐztesét, az olimpia

egyik nagy vesztesét, az egyéni verseny Ötodik helyén

végzett Nagy TÍmeát igyekeztem vigasztalni négysze-

res párbajtorvívÓ olimpiai bajnokunk, Kulcsár Gyozo

peldájával, aki 1964-ben élete legjobb Íormájában

vívott, S a CSapatversenyben egyetlen csortét sem

vesztett, ami Íantasztikus teljesÍtmény, de az egyéni-

ben a 'l6 kÖzott egyetlen megingás - B:7-re kapott ki

a svéd LindvalltÓl_ elég volt a kieséshez. (A kovetkezo

három olimpián nyer1 még egy egyéni és két csapat-

aranyat és két egyéni bronzot!) _ Nagy Tímea is

szerezhet még jÓ néhány olimpiai érmet, a jÖvot

illetoen az esélyek megmaradtak' MÓnadr. a 'vitatta,

hogy nem Lindvall, hanem az angol Hoskyns nyert

Kulcsár ellen. Tévedése minimális, az angol másik ifjÚ

titánunkat, Nemere Zoltánt gyozte le, amikor sikerÜlt a

ÍiÚknak a csapattal vigasztalÓdni.

Így azután természetesen mindketten siettÜnk

Kulcsár GyozŐhoz, aki már hosszÚ évek Óta az olasz-

országi Vercelliben az olasz vívÓsportnak neveli a

tehetségeket. Hogy milyen sikerrel azt jÓl mutatja,

hogy az olimpiai bajnok olasz fér1i párbajtŐrcsapatban

kéI, az ezÜstérmes noi gárdában - ok veftek meg

minket az elodontoben _ egy tanÍtványa kapott helyet.

Ezek után éfiheto meghokkenéssel értesÜltÜnk arrÓl,

hogy Gy z nincs akkreditálva, meft az olasz vezetok

a rendelkezésÜkre állÓ kontingenst jÓ barátok, Íelesé-

gek, nevezésére használták fel' Ha Kulcsár be akart

jÖnni a VerSenyre, jegyet kellett szereznie, Vagy Ven_

nie. lsmeft érzékenységével tobbnyire az utÓbbi utat

választotta.

Nem magyar volta miatt játt így, a tobbi olasz

edzo is hasonlÓ helyzetbe kerÜlt' Némi malíciával
jegyezte meg, talán arany- és ezÜstérmes Versenyzoi

teljesítménye alapján valamilyen jutalomra is számÍt-

hat.

lgen, a nemzetkozi sportéletben ez a realitás.

Kemény feltételek érvényesÜlnek' És adott a Szerep-

osztás, akiktol a Íeltételek fÜggnek, azok SZaVa a

meghatározÓ. Nem orÜlnék, ha nálunk is ez edzok

helyett szakmailag jelentéktelen Íigurák jutnának

elonyokhoz, de a magyar sport számára

Ü ze n eteté rt ékŰ azé re m m ás i k o l d al a. N e m l e h ets é g e s,

hogy a Íarok csÓválja a kutyát, illetve' hogy osszeté-

vesszék a kompetenciákat. Már annak idején a BalczÓ

AndrásrÓl készÜlt nagyhatásÚ portréf ilmben

leleplezodott az a vezetoi magatartás, amelyik csak azt

keri a versenyzoktol, edzoktŐl, tehát a szakmátÓl, hogy

csináljon ugy, mintha vezetve lenne ennek Íejében a

vezetok partnerek a VerSenyzok és edzok kÍvánságai-

nak a teljesÍtésében' Talpra kell állítani a magyar

sportot. Helyre kell állÍtani az egészséges SZerepoSZ-

tást és az ehhez tar1ozÓ felelosséget. Lehet, csÚnyán

hangzik, hogy azedzo alkalmazott, a versenyzo pedig

nagy bizalmat kap az állami illetve a Szponzorok által

nyÚjtott lehetoségekkel, de ez a realitás. A vezeto

Íelelossége a dontés, ha nem képes rá, változtatni kell,

de a proÍi sport, amator vezetés csŐdhoz vezeto kép-

let. Nem is annyira a vívÓk, hanem a nemzet rokon-

szenvét a legmagasabb szinten kivívÓ Egerszegi Krisz-

tina esete példázza legjobban a magyar sportélet né-

mely abszurditását' Nem o tehet rÓla, hogy lemondott

- 100 méteres noi hátÚszás - egy aranyéremrŐl.

Amikor Íelvetette, hogy nem Versenyez tovább, ha

nem o dontheti el milyen számokban indul' bele kellett

volna egyezni. Bizonyosan meggondolta volna magát.

Mert nagyszerŰ ember' De nem lehet versenyzo, szak-

ember és vezeto egyszerre. Mindenkinek szÜksége

van segítsÓgre' És nem a megalkuvás a legjobb Út'

Visszatérve a vívÓkhoz. Tulajdonkeppen SZen-

záciÓsan szerepeltek. Minden vívÓnk az elso hat hely

valamelyikén végzett egyéniben Vagy cSapatban'
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Harmincegy pontot szereztÍjnk' Figyelembe vé_

ve a tíz Versenyszámot - ot egyéni és ot csapat - ha

minden vívÓ a lehetséges maximumot nyÚjtja, azaz

egy ország nyeri mind az ot csapatversenyt, és az ot

egyéni számban az elso három helyet - ami persze

képtelenség _ akkor ez szá izenot pontot jelent. A

harmincegy pont az elérheto pontok huszonhét szá-

zaléka, ami nagyszeru teljesÍtmény. Mégsem vagyunk

boldogok' Mert hiányz)k az aranyérem, amely bera-

gyogná a valÓban kituno szereplést' Mert a pontszá-

mítás csupán a szakma számára lényeges, de a k z-
vé l e m é nyt az é rm e k, el s o s o rba n aZ ar anyé re m é rd e kl i.

Mert a pontszámítás konvenciÓn alapul - lehetne az

elso hat helyett az elso nyolcat vagy tízet Íigyelembe

venni _, az érmek nem vitathatÓk. A legnagyobb kÜ-

lonbség aZarany- és az ezÜstérem, illetve a bronzérem

és a negyedik hely kozott van, ami nem Íejezheto ki

pontokban.

Noi párbajtorozoink a világ legjobbjai' Olimpiai

kudarcuk egyetlen haszna, hogy ráirányÍtotta a Íigyel-

met a t0b bi Íegyvernem vi szonyl ag os krízisé re. Arany-

érmunk nyilván Íeledtette volna a SzomorÚságunkat

aÍelett, hogy az egész vívÓolimpia legkimagaslÓbb

személyiségei az orosz kardvívok voltak. Ók képvisel-

ték a klasszikus magyar kardiskolát. lmponálÓan nyer-

ték meg mind az egyéni arany_ és ezustérmet, mind a

csapatversenyt.

Hiba lenne, ha a harmincegy pont, ami tobb az

elozetes várakozásnál, mindezt elfeledné'

DR. FRENKL R bert
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Gy-r ink Tinríkcl
Timike gyerÜnk!

Timike azonban nem megy.

Timike áll és vár.

Azt mondjáka szakvezetok, hogy ez a koreog-

ráÍia. Mi Úgy nyer1tlnk nagy versenyeket, hogy ha nem

is állunk, de legalábbis tobbnyire vártunk a pást koze-
pén. Maradjon az ellenÍél.

És amikor az ellenÍél már nem bírta tovább és

támadni kezdett, akkor mitobbnyire kozbeszÚftunk és

nyeftÜnk'

Ez jÓideje valoban remekÜl mukodott, nekÜnk

mindig tobb tÜrelmÜnk volt mint az ellenÍélnek, a

sportág legÚjabb Üdvoskéje az elmÚlt évben még az

egyéni EB-aranyat is elhÓdította, legutÓbb pedig o

nyerte a Világ Kupát.

Úgy, hogy állt, Vagy legalábbis is várt, aztán

amikor kellett szÚrt.

Csakhogy az olimpián a sportáE tofténetében

eloszÖr ez a dolog nem mukodik.

Timike áll, vár, az ellenfél támad és mire Timike

szÚr - az ellenfél már betalált'

Timike nem érti'

PrÓbálja Újra és Újra áll ás vár _ de az ellenÍél

elobb talál be, minthogy o visszaszÚrna'

Tényleg érthetetlen'

Az edz k sem tudiák

Hogyan lehetséges az, hogy ami eddig tokéle-

tesen sikerult, most nem sikerÜl? A legnagyobb baj

az, hogy az edzok sem tudják a pást szélén'

Ott Ülok az els sorokban az olaszok elleni

elodonton, ahol azapéldátlan eset fordul elŐ velÜnk,

ami még soha. Egyetlen csÖr1ét sem nyerÜnk, ott Ül

mellettem a MOB két alelnoke, Kiss lmre és Schulek

Ágoston és immáron hárman nem énjtjk'

Nem azt, hogy Timike miért áll és vár továbbra

iS, hanem aZI, hogy miért állnak és várnak a

szakvezetok miéft nincs senki aki két csorte kozt

elmondaná, vagy urambocsá csore kozben bekiabál-

ná: Timike nem így, hanem Úgy!

lgaz ehhez tudni kellene hogyan?l

Ehelyett a magyar tábor csak egy dolgot kiabál:
_ Timike gyerÜnk!

Na most, eZ egy bizonnyal hathatÓs tanács

lenne, ha nem hangzana el korÜlbelÜl századszor ma

itt és korÜlbelt]l' Százezredszer akkor, amikor magyar

van valamiféle páston és a magyarok szurkolnak a

pást szélén.

ltt Atlantában azonban Úgy tunik: ami eddig elég

volt, az ettol Íogva kevés.

Ami eddig a páston elég volt _ azérLkevés, mert

az ellenfelek hét év alatt kiismerték a taktikánkat, s

merthogy olimpiai spoítág lett a noi párbajtor. Érde-

mes volt a kiismerésen tÚl osszedugni a fejeket és

kitalálni, mi tÖbb begyakorolni is valamit.

A világ legegyszerubb dolgát gyakorolták be.

Nem szaladnak bele a kitartott párbajtorÜnkbe.

Viszont például Timikét négyszer egymásután

szÚrják lábon. UgyanÚgy. Ugyanott

Timikének erre sincs receptje.

Neki csak arra Van receptje, hogy várjon, kivár-
jon...

De mit tegyen, haazellenÍelek hirtelen gyorsab-

bak lettek, mint a VB-ken, EB-ken, Világ Kupán voltak?

Mit tegyen itt, az olimpián?

Kiss lmre nem bírja tovább.

Odaszalad dr' MÓna lstvánhoz ugyan mondjon

már valamit Timikének'

Timike betlizik

Na ez artán egy kulon torténet! MiéÍt MÓnához

szalad és mit mond Mona?

Dr. MÓna lstvánrÓl sok mindent tudni kell, hogy

szenzáciÓs ottusázÓ volt, hogy kiválÓ, ugyanakkor

ellenállhatatlan vívÓvezeto lett a Honvédnél Hogy bi-

Zony nagyon sokat koszonhet neki Horváth Mariann,
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aki kétszeres egyéni és otszoros világbajnok lett a

Honvédnél, amíg MÓna volt a Íonok és a Íérje azedzo'
Mert MÓna akkor is intézkedett, ha a foga Íájt, és akkor

is intézkedett, ha éppen eronléti problémái voltak.

lntézkedett, tanácsot adott. Csakhát MÓna nemigen

ismert ellentmondást.

Csak ido kérdése volt, hogy Íérj és Íeleség Úgy

érezze, megy ez nekik MÓna nélktjl is.

El is mentek_ de MÓna nélkÜlvalahogy mégsem

ment.

Ugyanakkor menni kezdett Nagy Tímeának, aki-

nek korábban szintén Horváth Mariann Íérje volt az

edzoje, de akire korábban szinte alig jutott ideje. MÓna

odahozta a Honvédhoz az Mtk-bÓl az edzo Udvarhe-

lyit, aki elfogadta MÓnát, mint megÍellebezhetetlen

Íonokot _ és Tímeának ettŐl kezdve menni kezdett.

Ment is egészen az olimpiáig'

Most mégsem megy.

A lecke Íel van adva Kovács Tamásnak (nem

nagyon tud mit kezdeni vele), Íel van adva MÓnának

(bizony, o sem egészen éfti a dolgokat!) Íel van adva

Udvarhelyinek (aki szintén tanácstalan)'

És Timike veszÍt mondhatni betlizik.

Már elmenni látszik minden remény. Amikor

SkÓrÓ lstván tanítványa, Hormay Adrienn lép a pástra.

Nincs magyarázat.

Az ember azt gondolná: a napokban végezte el

a Kertészeti Egyetemet a2 olimpiára nem is igazán
készÜlhetett Íel, miéft pont benne lenne meg aZ a

tartás, az a lelkiero, amivel még Íordíthatnánk az

olaszok ellen?

És Hormay olyat csinál, amit a csapatversenye-

ken eladdig szinte egyik magyar Sem: támad.

Támad és talál!

Talál egyszer, Ialál kétszer, talál háromszor!

Már csak két találatra vannak tolÜnk az olaszok:

most, most...

De Hormay nem bírja tovább a csodát.

Találatot kap, ezután már szinte magátÓl jon a

kovetkezo.

Minden elÚszott'

A noi párbajtorben, S mint késobb kiderÜl: a

vívásban szott aranyálmaink is.

Leginkább itt, ezen a találkozÓn.

A verseny után, azl.án késobb hazaÍelé jovet

vívoedzokkel beszélgetek' Órákig' De ezido alatt sem

tudják megmagyarázni tulajdonképpen mi is tÖftént?

llletve''. Valamennyien egyetlen dologgal magyaráz-
zák: hogy a lányok lelkileg nem bírták a terhet

Timike kedves, mosolygÓS arca a mÚlté' Néha

ugyan prÓbál mosolyogni, de látszik az arcán'' legszí-

vesebben elbujdosna a világ elol.

Számomra a legbozasztÓbb, hogy Timike sem
tudja, mi lehetett az okat.

Nemcsak csofte elott és után hanem késobb

sem tudták neki megmondani.

Az istenáldotta tehetséggel megáldott vívÓno,

aki MÓna jÓvoltábol egyszercSak sikert sikerre kezdett

halmozni.

Mona ragyogo menedzser.

De nem tudom, mennyire vívÓszakember.

Mint menedzser, bizonnyal remek tanácsokat

tud adni a lányoknak.

De nem tudom, mint vívÓszakember milyen ta-

nácsokat tud adni.

Mondani kell valamit

Ugyanakkor nem tudom: más mennyire mer

ebben a kérdésben egyáltalán véleményt nyilvánÍtani?

Nem tudom. olyan-e a légkor, hogy más itt

oszi ntén, ke m ényen h atározottan szakvéle ményt nyi l-

vánÍtson?

Most már meggvallhatom: amirol a sportág, a

Íegyvernem reprezentáns szakembereivel Órákon át

beszélgettem, az nem volt máS, mint hogy igen ám,

de mit szÓlna MÓna, ha én beleszÓlnék?

Az viszont biztos, hogy elobb-utÓbb mondani

kell valamit.

Még a kovetkezo olimpiáig..'

Bocsák Mikl s
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Sportágak
pontveÍsenye!

sportág

Úszás
Kajak-kenu
Vívás
Atlétika
0kolvívás
SÚlyemelés
Öttusa
Torna
Cselgáncs
Kezilabda
SportlÖvészet
Vízilabda
BirkÓzás
Asztalitenisz
Evezés
Kerékpározás
LabdarÚgás
Lovaglás
Muugrás
RSG
Tenisz
Tollaslabdázás
Vitorlázás

pont

3B

35
31

B

7

6

5

5

4
4

3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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A MAGYAR VíVÓszÖVETsÉo HNATALos LAPJA
Szerkeszt : KUNFALVY PÉTER

A kiadásért felel s: KoVÁcS TAMÁS
KészÜIt: cooRDl NPRESS Kft. gond ozásában

1146 Budapest, D zsa Gyorgy t 1-3.
Nyomdai kivitelezés: Alfa lpari Rt. Kiad és Nyomda

1 139 Budapest, Lomb u. 22.
Példányszám: 200 db.
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Tisztelt Vásárl ink!
Továbbra is torekszÜnk arra, hogr elérhet áron a legkorszer bb vív felszereléseket árusítsuk. ÍE az
árulistánk az alábbi felszerelések[el b vÜh és l995-ben még keclvez bb áron lehet megvásárolni azokat:

Francia szárazt rpenge o, z,5-os méretekben
Francia l<ardpenge o, 2, 5-os méreteldren
Francia villanyt rpenge 0, Z-es méretel<ben
Francia maraging FIE t rPenge
Francia maraging FlE párbajt rpenge
Mini l<arclkosár

(Megjegrzés: pengehossz: O-ás = 77 cm, z-es = 8Z cm, s_os =88 cm.)

A kozeljov ben érkezil< és az alábbi áron lehet majcl megvásárolni:

Francia párbajt rpenge o, z,5-os méretekben
Francia nem maraging cle FIE engecléllyel ellátott párbajt rpenge
Mini párbajt rkosár

A PBT maraging t rpenge az iabb FlE-vizsgálaton kiváI an szerepelt 24 ooo szrirást bírt ki (k telez
l7 ooo sz rás).

A penge ára továbbra is kedvezcí 5800 Ft

Természetesen ha valakinek Uhlmann vagt Allstar BF-pengére van sziiksése azt is be tudiuk szerezni, de
csak megrendelésre.

Allstar/Uhlmann BF FIE t ipenge 2l t80 Ft

Allstar/Uhlmann BF FlE párba|t rpenge z2 8@ Ft

A felsorolt pengék felheglezve és komplett fegruerként is megvásárolhat k.

Táiékoztatiuk a szakosztályokat, hogl a Gomb utcai iizlet telefonszáma a napokban megváItozik.

ti; telcÍonszám: t 29-o 83

uzLÉT
I1.39 Budapest,
GOMB U. 3s
Tel.: 129-0683

NYITVA:
Hétf -Péntek

13-18
Szombat 9-lZ

980 Ft
2300 Ft
1980 Ft
7900 Ft
8500 Ft
1530 Ft

2350 Ft
4500 Ft
830 Ft
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FELsilzERELÉs


