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• Az 57 kilós Gálos Roland ökölvívó kvótaszer-
zésével 84-re nőtt a tokiói nyári olimpiára készü-
lő magyar küldöttség létszáma.

Z Á T Y I  T I B O R

A magyar küldöttség 81 fős, és 
három tartalék versenyző is 
utazhat Tokióba. A háromfős 

női tőr- és férfi  kardcsapatban, vala-
mint a 12 fős férfi  vízilabda-váloga-
tottban egy-egy cserére van lehető-
ség. Egyelőre az úszóké a legnagyobb 
létszámú küldöttség. Ebben a sport-
ágban az A szint nem jelent feltétle-
nül ötkarikás szereplést, mivel egy 
országból számonként maximum két 
sportoló szerepelhet.

Kulcsár Krisztián, a Magyar 
Olimpiai Bizottság elnöke többször 
elmondta, hogy a 2016-os, riói 160-
as magyar sportolói létszámmal elé-
gedett lenne a 2020-as olimpián is. 
A MOB 13 magyar érmet és még 24 
pontszerző helyezést prognosztizál a 
nyári játékokra, amelyen 144–179 fős 
csapattal számol.

A tokiói ötkarikás játékokat júli-
us 24-étől augusztus 9-éig rendezik 
meg.

Magyar kvótások, 
illetve olimpiai szintesek (84)

Asztalitenisz (3): női csapat (Ma-
darász Dóra, Pergel Szandra, Faze-
kas Mária), női egyes (Madarász, 

Pergel). Atlétika (5): Gyurátz Réka 
(kalapácsvetés), Halász Bence (ka-
lapácsvetés), Krizsán Xénia (hétpró-
ba), Márton Anita (súlylökés), Kácser 
Zita (3000 m akadály). Birkózás (4): 
Lőrincz Tamás (kötöttfogás, 77 kg), 
Lőrincz Viktor (kötöttfogás, 87 kg), 
Muszukajev Iszmail (szabadfogás, 
65 kg), Sastin Marianna (62 kg). Ka-
jak-kenu (13): 5 férfi  kajakos, 6 női 
kajakos, 2 női kenus. Kerékpár (1): 
férfi  mezőnyverseny. Ökölvívás (1): 
Gálos Roland (57 kg). Öttusa (2): De-
meter Bence, Kovács Sarolta. Sport-
lövészet (4): Major Veronika (pisz-
toly), Mészáros Eszter (puska), Péni 
István (puska), Sidi Péter (puska). 
Torna (1): egy női versenyző (Ko-
vács Zsófi a vagy Schermann Bian-
ka). Úszás, nyílt vízi (1):  Rasovszky 
Kristóf (10 km). Úszás, medencés, 
olimpiai kvalifi kációs idővel, az-
az A szinttel rendelkezők: Békési 
Eszter (200 m mell), Bernek Péter 
(400 m vegyes, 200 m vegyes), Biczó 
Bence (200 m pillangó), Bohus Ri-
chárd (100 m hát), Burián Katalin 
(200 m hát), Cseh László (200 m ve-
gyes, 200 m pillangó, 100 m pillan-
gó), Gyurta Gergely (400 m vegyes, 
1500 m gyors), Holló Balázs (400 
m vegyes), Hosszú Katinka (200 m 
gyors, 400 m gyors, 100 m hát, 100 
m pillangó, 400 m vegyes, 200 m 
vegyes, 200 m pillangó, 200 m hát), 

Jakabos Zsuzsanna (200 m pillan-
gó), Kalmár Ákos (1500 m gyors), 
Kapás Boglárka (1500 m gyors, 400 
m gyors, 200 m pillangó), Kenderesi 
Tamás (200 m pillangó), Késely Aj-
na (1500 m gyors, 800 m gyors, 400 
m gyors), Kozma Dominik (200 m 
gyors), Lobanovszkij Maxim (50 m 
gyors), Mihályvári-Farkas Viktória 

(1500 m gyors), Milák Kristóf (100 m 
pillangó, 200 m gyors, 200 m pillan-
gó), Németh Nándor (100 m gyors), 
Szabó Szebasztián (100 m gyors, 100 
m pillangó), Szilágyi Liliána (200 m 
pillangó), Telegdy Ádám (200 m hát), 
Verrasztó Dávid (400 m vegyes), 
Zombori Gábor (400 m gyors), továb-
bá 4x100 méteres férfi  gyorsváltó, 

4x100 méteres vegyes váltó, 4x200 
méteres női gyorsváltó, 4x100 méte-
res férfi  vegyes váltó. Vitorlázás (4): 
Berecz Zsombor (Finndingi), Érdi 
Mária (Laser Radial), Vadnai Benjá-
min (Laser Standard), Cholnoky Sá-
ra (szörf). Vívás (6+2): női tőrcsapat, 
férfi  kardcsapat. Vízilabda (12+1): 
férfi  válogatott.

M inden idők egyik legjobb lab-
darúgója, Pelé tagadta, hogy 

depressziós lenne az egészségi álla-
pota miatt. A CNN brazil adásának 
adott interjújában a brazilok 79 éves 
legendája közölte, az elmúlt években 
valóban voltak egészségi problémái, 
de az csak kitaláció, hogy emiatt 
dep resszióval küzdene.

Pelé 2012-ben esett át sikeres csí-
pőműtéten, de azóta előfordult, hogy 
csak kerekesszékben tudott megje-

lenni a nyilvánosság előtt, például a 
2018-as, oroszországi világbajnokság 
sorsolásán, illetve többször kórház-
ba került vese- és prosztataproblé-
mákkal is. Hozzátette, nagyon nagy-
ra értékeli, hogy aggódnak érte, és 
valóban előfordult, hogy nem adott 
interjút, mert csalódott volt az álla-
pota miatt, de rendszerint felépült, 
mentális problémák pedig nem hát-
ráltatják. Február 10-én Pelé fi a, 
Edinho azt mondta egy interjúban: 

apját nagyon zavarja, hogy nem tud 
önállóan járni, sőt ez depressziót vál-
tott ki nála. 

A futballtörténelem egyetlen há-
romszoros világbajnoka 1958-ban, 
1962-ben és 1970-ben ért a csúcsra 
a brazil válogatottal, azaz nyáron 
lesz ötven éve, hogy harmadszor is 
aranyérmes lett. Pályafutása jelen-
tős részét a Santosban töltötte, utolsó 
éveiben a New York Cosmos színei-
ben játszott.

A Nemzetközi Kajak-kenu Szövet-
ség (ICF) május végéig valameny-

nyi versenyét törölte vagy elhalasz-
totta, egyúttal arról is döntött, hogy 
miként osztaná szét a fennmaradt 
olimpiai és paralimpiai kvótákat.

A szerdán meghozott döntésnek 
több olimpiai és paralimpiai kvalifi ká-
ciós viadal is áldozatául esett, köztük 
a gyorsasági szakágban az első világ-
kupa, a racicei európai kontinentális 
kvalifi kációs verseny. A második, 
duisburgi világkupát ugyanakkor jú-
nius végén még pótolhatják, de erről 

csak április végén dönt az ICF a szerve-
zőkkel közösen. A magyarok a tavalyi 
vb alapján öt férfi  és hat női kajakos, 
továbbá két női kenus indulási joggal 
rendelkeznek.

A szlalom kajak-kenuban elma-
rad a kvótaszerző kontinensviadal, 
ebben a szakágban a világranglista 
alapján töltik majd fel a mezőnyt 
a tokiói játékokra. Ez azt is jelenti, 
hogy ezúttal sem lesz magyar ver-
senyző az olimpián.

Amennyiben Duisburgban nyá-
ron meg tudják rendezni a ver-

senyt, akkor ott lehet majd para-
limpiai kvótákhoz jutni, ha nem, 
akkor a tavalyi vb alapján egészítik 
ki a mezőnyt. A parakajakosoknak 
és -kenusoknak egyébként a német-
országi verseny a világbajnokságuk 
lenne.

Az ICF azok után döntött a kvóta-
helyzetről, hogy kedden egyeztetett 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság-
gal. A nem olimpiai számok szegedi 
világbajnoksága továbbra is július 
10–12-ei dátummal szerepel az ICF 
versenynaptárában.

Átvették az olimpiai lángot a japánok
A tokiói nyári játékok szervezőbizottságának tagjai átvették az olimpiai 
lángot csütörtökön Athénban. A koronavírus-járvány miatt nézők és dele-
gációk részvétele nélkül megrendezett eseményen a szervezők képvise-
letében Imoto Naoko vette át a lángot, amely pénteken érkezik majd meg 
Japánba. A lángot múlt csütörtökön a hagyományoknak megfelelően 
Olümpiában gyújtották meg, ezt követően került volna sor a hétnapos 
görögországi lángfutásra, amelyet a sok érdeklődő miatt már pénteken 
félbe kellett szakítani. Az ötkarikás játékok jelképét azok a japán szerve-
zők viszik el Távol-Keletre, akik már múlt héten megérkeztek Európába. A 
láng Japánban a tervek szerint az olimpia július 24-i rajtjáig 121 napon át, 
47 japán prefektúrán keresztül mintegy 20 ezer kilométert tesz meg.

Leváltotta olasz edzőjét a Honvéd
A Budapest Honvéd FC közös megegyezéssel szerződést bontott olasz 
vezetőedzőjével, Giuseppe Sanninóval és stábjával – jelentette be a 
klub hivatalos honlapján.  A kispesti klubnak borzalmasan alakult a 
labdarúgó NB I legutóbbi két fordulója, a DVTK-tól 4–0-ra, a Kisvár-
dától 5–1-re kapott ki. Igaz, Giuseppe Sannino a két mérkőzés közül 
csak utóbbin lehetett ott a kispadon – a miskolciak elleni találkozót 
az olaszországi útját követő önkéntes karantén és óvintézkedések 
miatt kihagyta, Pisont István, a B csapat edzője meccselt helyette.  „A 
kialakult helyzetre tekintettel közös megegyezéssel szerződést bontott 
a Budapest Honvéd vezetősége Giuseppe Sanninóval és stábjával. 
Az olasz szakember és segítői a 2019–2020-as szezonra érkeztek 
Kispestre, a most futó idényben négy Európa-liga-, 25 OTP Bank Liga- 
és hét Magyar Kupa-mérkőzésen irányították a csapatot” – olvasható 
a honvedfc.hu-n megjelent közleményben.  Sannino munkáját ideig-
lenesen Pisont veszi át, a bajnokság szüneteltetésének időszakában 
egyéni edzéstervek alapján – az erőnléti edzővel közösen – készíti föl a 
játékosokat a későbbi mérkőzésekre.

• RÖVIDEN 

Pelé tagadta, hogy depressziós lenne

Törölték a kajak-kenu versenyeket is

Ők készülnek Tokióba
Jelen állás szerint 84 magyar sportoló kvalifikált a nyári olimpiára

A kilencszeres olimpiai bajnok magyar férfi vízilabda-
válogatott januári Eb-győzelmével jutott ki Tokióba
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