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Évtizedek óta nem nyertek érmet magyar versenyzők a téli olimpiai játékokon

Magyar érem Phjongcshangban?

Phjongcshang Dél-Korea 
északkeleti részén Kang-
von tartományban fek-

szik. A Thebek-hegységben 
elhelyezkedő település 180 km-
re keletre található az ország 
főváros ától, Szöultól. A 700 mé-
ter tengerszint feletti magas-
ságban elterülő település és an-
nak környéke ideális hely a té-
li sportokat kedvelők számára. 
Ezt kihasználva Phjongcshang 
már a 2010-es, valamint a 2014-
es téli olimpiai játékok rendezé-
si jogára is pályázott. Ám siker-
telenül. A 2010-es pályázaton 
három szavazattal maradt alul 
a kanadai Vancouverrel szem-
ben, a 2014-esen pedig ugyan-
csak a második helyen végzett, 
akkor az oroszországi Szocsi 
mögött, négy szavazattal kapva 
kevesebbet. 2009-ben a dél-ko-
reai város elöljárósága a sport-
vezetőséggel karöltve bejelen-
tette, harmadszor is pályáznak 
a téli olimpiai játékok rendezé-
si jogáért. Ezt az igyekezetüket 
immár siker koronázta, 2011. 
július 6-án ugyanis a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság durbani 
ülésén Phjongcshang az első 
fordulóban megkapta a szava-
zatok több mint felét a másik két 
pályázó – München és a francia-
országi Annecy előtt.

Az olimpiai falu alapkövét vi-
szonylag későn, 2015. szeptem-
ber 22-én tették le. A 42 ezer 
négyzetméteren elterülő beru-
házást tavaly ősszel adták át. 
Az épületekben 3500 személy 
elhelyezésére van lehetőség, az 
ingatlanokat az olimpia után az 
elképzelések szerint lakásként 
fogják tovább használni.

Népmesékből ihletődött kabala

A téli játékok kabalája – Soo-
harang – egy fehér tigris, ezt 
2016 júniusában mutatták be. 
A tigris a koreai népmesékben 
az erő, a bizalom, a védelem 
jelképe. A kabala elnevezése a 
sooho (koreai nyelven védelem) 
és a ho-rang-i (tigris) szavak 
összetételéből jött létre (amúgy 
az 1988-as szöuli nyári olimpiai 
játékok kabalája szintén tigris, 
Hodori volt).

Hogy a kabala kinek hoz majd 
szerencsét, nem lehet tudni, 

annyi viszont biztos, hogy még 
el sem kezdődtek a verseny-
számok, de sajnos már halálos 
balesete is van az olimpiának. 
A szervezőbizottság a dél-kore-

ai hadsereggel közösen számolt 
be arról, hogy a játékok biz-
tosításán dolgozó egyik kato-
na meghalt. Az illető olyan sze-
rencsétlenül csúszott el a szál-

lásán lévő zuhanyzóban, hogy 
beleesett egy üvegajtóba, amely 
végzetesnek bizonyult számá-
ra. A dél-koreai hadsereg, rend-
őrség, illetve tűzoltóság több 
mint tíz nappal ezelőtt foglal-
ta el a helyét a városban, hogy a 
létesítményeket átvizsgálja és a 
biztonsági feladatokat ellássa.

A 18 ol impiai helyszínen 
eg yébként 19 kormá nyza-
ti szerv mintegy 740 munka-

társa dolgozik a biztonságon, 
őket több mint tizenötezer ön-
kéntes segíti. A nem megfele-
lő körülményekre utaló jel volt 
a múlt héten az, hogy mintegy 

kétezer önkéntes mondta visz-
sza a segítséget: egyes átme-
neti szálláshelyeken még a me-
legvíz sem volt biztosított szá-
mukra. Ennek ellenére Thomas 

Bach, a NOB elnöke a megnyi-
tó előtt kijelentette: „már most 
elmondhatjuk, hogy ez a falu 
az egyik legjobb, ha nem a leg-
jobb”. Érdemes megemlíteni, 

hogy a köztudatban a téli olim-
pia Phjongcshang város nevé-
vel azonosul, ugyanakkor két 
olimpiai falu is várja a sporto-
lókat: a jeges sportoknak ott-
hont adó létesítményeket a ten-
gerparti Gangneung közelé-
ben építették fel, itt mintegy 
2400 főt szállásolnak el, míg 
a havas sportok 3500 verseny-
zője, edzője, csapatvezetője 
Phjongcshangban várja a ver-
senyeket.

Rekordszámú részvétel

A szervezők tájékoztatása sze-
rint 92 országból rekordot je-
lentő 2925 versenyző vesz részt 
a játékokon. Hét nemzetközi 
szövetség 15 sportágában 102 
versenyszámban avatnak majd 
bajnokot. A legnagyobb delegá-
ció természetesen az amerikai-
aké, akik 242 fővel képviseltetik 
magukat, a házigazda dél-ko-
reaiak 144 sportolót neveztek, 
Magyarországról 19-en jutottak 
ki az eseményre, Románia 28 
versenyzővel utazott ki, köztük 
van a bobos Bartha Levente, a 
sífutó Lőrincz Tímea, valamint 
a biatlonista Tófalvi Éva. A szé-
kelyföldi sílövő különben sport-

történelmet írt, hiszen immár 
hatodik olimpiáján versenyzik. 
Simon Márton tanítványa 1998-
ban vett részt először olimpián, 
Japánban (Naganóban), majd az 
egyesült államokbeli Salt Lake 
City (2002), az olaszországi To-
rino (2006), a kanadai Vancou-
ver (2010) és az oroszországi 
Szocsi (2014) következett.

A román sportolók a követ-
kező sportágakban versenyez-
nek: alpesi sí, sífutás, biatlon, 
síugrás, bob, szánkó, szkeleton. 
Mihai Covaliu, a Román Olimpi-
ai Bizottság elnöke az 50 fős ro-
mán küldöttség elutazása előtt 
sajtótájékoztatón elmondta: a 
dél-koreai olimpiai játékokon 
a román csapat azt a célt fogja 
követni, hogy tagjai megdöntsék 
személyes rekordjaikat.

Ezzel szemben a magyar kül-
döttség – a sportvezetők szerint 
is – azért utazik az ázsiai ország-
ba, hogy érmet nyerjen. A magya-
rok alpesi sízésben (4 fő), északi 
sízésben (2), gyorskorcsolyában 
(1), műkorcsolya és jégtáncban 
(1), szabad stílusú sízésben (1) 
és rövidpályás gyorskorcsolyá-
ban (10) versenyeznek. Érmes re-
ményeik természetesen ez utób-
biaknak vannak, hiszen ebben 
a sportágban Magyarország az 
utóbbi években rohamléptekkel 
fejlődött, és a magyar verseny-
zők – mind a férfiaknál, mind a 
nőknél – több érmet is nyertek 
világkupákon, Európa- és világ-
bajnokságokon. A legnagyobb re-
mények a Shaolin-testvérpárhoz 
fűződnek. Liu Shaolin Sándor 
két éve éppen Szöulban lett vb-
aranyérmes 500 m-en, öccse 
Liu Shaoang ugyanott 1500 m-en 
ezüstérmet szerzett. De mind-
azok előtt, akik a téli sportok 
szerelmesei és figyelemmel kö-
vették ezt a sportágat, a magyar 
eredményeket, a Heidum Berna-
dett vagy a Keszler Andrea neve 
sem ismeretlen. Szakemberek 
tőlük is jó eredményeket várnak 
el. Amennyiben a magyar csa-
pat érmet nyerne Dél-Koreában, 
sporttörténelmet írna, hiszen a 
Regőczy Krisztina, Sallay And-
rás jégtáncpáros ezüstérme 38 
évvel ezelőtt, 1980-ban született 
a Lake Placidban rendezett té-
li olimpián.

SOMOGYI BOTOND

Hivatalosan holnap, február 9-én kezdődnek meg a 23. téli olimpiai játé-

kok, ám egyes sportágakban már ma, csütörtökön kezdetét veszi az év 

egyik legfontosabb sporteseménye. A kétheti sűrű programot követően a 

dél-koreai Phjongcshangban február 25-én alszik ki az olimpiai láng.

 

Az orosz doppingbotrányt egyrészt Rodcsenkov 
állításai, másrészt a McLaren vezette független 
vizsgálóbizottság jelentése robbantotta ki, ezek az 
oroszok államilag támogatott, rendszerszintű dop-
pingolását tárták fel. A Nemzetközi Sportdöntőbí-
róságon (CAS) történt meghallgatáson az érintett 
sportolókon kívül videókapcsolaton keresztül a ko-
ronatanú Grigorij Rodcsenkov – a szocsi olimpián 
történt visszaéléseket leleplező s az Egyesült Ál-
lamokba szökő volt orosz laborvezető –, valamint 
a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 
által megbízott kanadai jogászprofesszor, Richard 
McLaren is vallomást tett.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által lét-
rehozott, Denis Oswald vezette fegyelmi bizott-
ság elégségesnek ítélte a bizonyítékokat az eltiltá-
sok kiszabásához, a NOB így összesen 43 oroszt 
tiltott el örökre az ötkarikás játékoktól, közülük 42 
fordult a CAS-hoz, amely három, már visszavonult 
sportoló esetét később vizsgálja.
A CAS azonban másként foglalt állást. Mind a 39 
esetben törölte az orosz sportolók örökös olimpi-

ai eltiltását. A CAS szerint ezek közül 28 esetben 
nem volt bizonyított a doppingvétség, így az érin-
tettek a 2014-es szocsi játékokon elért eredmé-
nyeiket is visszakapják. További 11 versenyző vál-
tozatlanul nem kapott indulási jogot, de az életre 
szóló eltiltás az ő esetükben sem érvényes.
A doppingvádak alól teljesen tisztázott versenyzők 
között van például az 50 kilométeres tömegrajtos 
sífutás szocsi aranyérmese, Alekszandr Legkov, 
a négy éve ugyancsak győztes szkeletonos, 
Alekszandr Tretyjakov, valamint az ezüstérmes 
szánkós, Albert Gyemcsenko. A Szocsiban két-
szeres olimpiai bajnok bobos, Alekszandr Zubkov 
ugyanakkor azon 11 versenyzőhöz tartozik, aki 
esetében megállapították a doppingvétséget.
A NOB a közelmúltban kijelentette: a 43 eltiltott a 
CAS esetleges felmentő ítélete ellenére sem lehet 
ott Dél-Koreában. A NOB az Orosz Olimpiai Bizott-
ságot december elején kizárta a februári játékok-
ról, az engedélyt kapó 169 orosz sportoló – aki bi-
zonyítottan tisztán készült – csak semleges zászló 
alatt versenyezhet Phjongcsangban.

Orosz doppingbotrány. Vagy csupán részben?

A dél-koreai település már a 2010-es, valamint a 2014-es téli olimpiai játékok rendezési jogára is pályázott 

Irány Gangneung és Phjongcshang, kedves Sooharang!

A szervezők tájékoztatása szerint 92 országból 
rekordot jelentő 2925 versenyző vesz részt a játé-
kokon. Hét nemzetközi szövetség 15 sportágában 
102 versenyszámban avatnak majd bajnokot.




