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Mi a tízpróba? 

A tízpróba (idegen szóval 
dekatlon) az atlétika egyik 
összetett versenyszáma, amely 
tíz különböző számból épül 
fel. Versenyeit rendszerint 
két egymást követő napon 
keresztül rendezik meg, és a 
versenyzők sorrendjét az egyes 
számokban elért eredmények 
összegeként adják meg. A 
nyújtott teljesítményt nem a 
sportoló helyezése, hanem az 
egyes versenyszámokra érvé-
nyes önálló pontozási rendszer 
segítségével határozzák meg. 
A tízpróba négy futó-, három 
ugró- és három dobószámból 
áll: 100 méteres futás, 110 
méteres gátfutás, távolugrás, 
diszkoszvetés, súlylökés, rúd-
ugrás, magasugrás, gerelyhají-
tás, 400 méteres síkfutás és 
1500 méteres futás.

D O B O S  L Á S Z L Ó

H odos László 2012 októbere 
óta vezeti Románia egyik 
– téli sportokra szakoso-

dott – legeredményesebb klubját, a 
Csíkszeredai Sportklubot. Kevésbé 
ismert, hogy a klubelnök atlétaként, 
majd bobosként ért el kiváló eredmé-
nyeket. Többször próbáltunk interjút 
készíteni vele, eddig sikertelenül. „A 
sportminisztérium klubja vagyunk, 
rendszeresen jönnek az ellenőrök, 
a pénzügy, a számvevőszék stb., 
közintézményként működünk, be 
kell tartani a közintézményekre vo-
natkozó törvényeket, és ez nem kis 
gondot okoz. Ezért voltam szinte 
mindig foglalt” – mondta Hodos, aki 
szívesen emlékezett vissza sportolói 
pályafutására.

–A sportok királynőjével kezdő-
dött Hodos László sportpálya-
futása, atlétikában érte el első
országos eredményeit. Hogyan
kezdett el sportolni?

– Az 1980-as évek elején kezdtem a
sportot a marosvásárhelyi 3-as szá-
mú Általános Iskolában, és onnan,
mivel nagyon jó eredményeket
értem el, egyből átvittek a Bolyai
Farkas Gimnáziumba, ott végeztem 
a 8. osztályt, majd a középisko-
lát matematika-fizika osztályban.
Nevelőedzőm Szász Adalbert volt,
akiről a marosvásárhelyi sportis-
kolát is elnevezték. Úgy tűnik, na-
gyon jó képességeim voltak, natív
adottságok, hiszen már az első
versenyen harmadik lettem a 60
méteres síkfutásban, olyan sporto-
lókat győztem le, akik már sok éve
atletizáltak. A dobóedzéseket Finta 
tanár úrral végeztük, magasugrás-
nál pedig a székelyudvarhelyi szár-
mazású Baczó László készített fel.
Egy nagyon komoly atlétikai körbe
kerültem bele, amit nagyon komo-
lyan is vettem. Szerencsémre kivá-
ló felkészültségű edzők keze alatt
dolgozhattam. Először a sprintpró-
bákkal kezdtük, 50, 60 és 100 mé-
teres síkfutásban versenyeztem, de
Szász Adalbert, látván, hogy más
próbákban is jó eredményeket érek

el, többször mondta, hogy „Hodi, 
ki kellene próbáljuk a tízpróbát”. 
Két év múlva korcsoportomban, az 
ifjúsági 3-asoknál országos bajnok 
lettem 6500 ponttal, ami abban 
az időben szép eredménynek szá-
mított. Azt gyorsan fűzzük hozzá, 
hogy az 1980-as években a romá-
niai atlétika világszínvonalon állt, 
az ifiknél minden korosztályban 
20–30 tízpróbázó volt, a sprintpró-
báknál pedig 50–60-an is rajthoz 
álltak. A sprint mellett nagyon jól 
ment a 110 méteres gátfutás, ahol 
többszörös iskolai bajnok voltam. 
Tízpróbában ott voltam az első 
négy között a felnőtt mezőnyben 
is. Ion Buliga volt akkor a legjobb 
romániai tízpróbázó a mi korosz-
tályunkban, de az mindig furcsa 
volt, hogy míg mi vékony gyerekek 
voltunk, ő 5–6 évvel idősebbnek 
tűnt, meg volt szakállasodva. Sok-
szor feladatként kaptam, hogy 400 
és 1500 méteren – ahol jobb ered-
ményeim voltak nála – húznom, 
vinnem kellett, hogy jó időered-
ményt érjen el. A mai napig jóban 
vagyunk, tartjuk a kapcsolatot. Az 
akkori, kézi méréssel 10.52 másod-
perc volt az egyéni csúcsom 100 
méteren, ami a mostani elektromos 
méréssel 10.80 mp-nek felel meg. 
Ifiként akkor ez nemzetközileg is 
kiváló eredménynek számított egy 
tízpróbázónak. Érdekes volt a rúd-

ugrás is, hiszen a múlt rendszer-
ben nehéz volt beszerezni egy per-
formáns rudat, nehezen találtunk 

olyat, amely az én testsúlyomnak 
megfelelt volna, ezért keményebb, 
nehezebben hajló rúddal ugrot-
tam, ha jól emlékszem, ifi 3-asként 
3,80 métert. De később sem volt az 
erősségem a rúdugrás, magasug-
rásban viszont 192 centimétert ug-
rottam, ami egy tízpróbázó számá-
ra ma is jó eredménynek számít. A 
dobószámokban nem voltunk nem-
zetközi szinten jók, mert – szerin-
tem – kevés súlyedzést végeztünk. 

• Nyolc évvel ezelőtt a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium sport-
termének falára dicsőségtáblát helyeztek el a tanintézet olimpiákra
kijutott sportolóinak nevével. Közöttük van a Csíkszeredai Sportklub
elnökének, Hodos Lászlónak is a neve, aki bobszánkóban Európa-bajnoki
bronzérmet nyert, majd részt vett az 1992-es téli olimpián.

Hodos László a Sportklub jégkorongcsapatának kabalafigurájával, Giliccsel  

Híres sportolóból klube
Hodos László atlétaként, bobosként, majd edzőként alkotott maradandót

A Román Posta az 1992-es 
téli olimpia tiszteletére 
a bobcsapatot ábrázoló 
bélyeget adott ki
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