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• Ezt mondta Kulcsár 
Krisztián, a szervezet 
elnöke és Vékássy Bálint 
főtitkár a Magyar Olimpiai 
Bizottság (MOB) által ké-
szített videóban, amelyben 
a sportvezetők a magyar 
sajtó kérdéseire válaszol-
tak az idei ötkarikás játé-
kok halasztását követően. 
Talán már megvan az új 
időpont, a vezetők szerint 
ez viszont csak spekuláció.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

A MOB elöljárói kifejtették, hogy a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság 

(NOB) a keddi döntést megelőző he-
tekben minden létező szereplővel fo-
lyamatosan kommunikált. „Meggyő-
ződésem, hogy a halasztás pozitív 
hatással lesz az ötkarikás mozgalom-
ra. Az alternatívák közül a legjobbat 

választotta a NOB” – jelentette ki 
Kulcsár Krisztián. A főtitkár hozzá-
tette: ha a világ túljut a világjárvá-
nyon és megrendezik az olimpiát, az 
euforikus élmény lesz.

Kiderült, hogy a MOB nem készült 
a halasztásra, nem volt B-forgatóköny-
ve, úgy tervezte, hogy a játékok ez év 
július 24-én elkezdődnek. „Egyelőre 
még nem tudjuk az új időpontot, ez a 
mostani egy új helyzet a nemzetközi 
sportszövetségeknek is. A legtöbb idén 
például nem rendezett volna világbaj-
nokságot, most pedig majd arra törek-
szik, hogy legyen vébé. A halasztás 
minden szereplő életében felfordulást 
okoz” – fogalmazott Vékássy Bálint, 
hangsúlyozva, hogy egyelőre nem le-
het tudni, meddig tart a járvány.

A főtitkár megerősítette, hogy aki 
már megszerezte a tokiói kvótát, az 
megtarthatja, a magyar csapat ösz-
szetétele azonban vélhetően más lesz 
2021-ben, mint lett volna idén. Az el-
nök hozzátette: a kvalifi kációs rendet 
tiszteletben kell tartani, a halasztás 
pedig teret biztosít arra, hogy egy 
nyugodt és továbbra is fair folyamat 
mentén választódjanak ki az ötkari-
kás részvevők.

Mint mondták, a szervezet most 
megpróbálja tartani a lelket a spor-
tolókban és szakemberekben, s noha 
a seregszemlének új időpontja még 
nincs, Kulcsár Krisztián úgy fogal-
mazott: a feladat most az, hogy fel 
kell készülni egy olimpiára, ami nem 
nyáron lesz, hanem valamikor a jövő 
év első felében.

A MOB elnöke ismételten hangsú-
lyozta, hogy nem eltörölték, hanem 
megmentették a tokiói olimpiát, arra 
a kérdésre pedig, hogy ebben a hely-
zetben mit üzen a magyar sporto-
lóknak, azt mondta: „Azt hiszem, az 
lenne a legjobb, ha ezt személyesen 
adnám át, és nem most lőném el”.

A 2020-as tokiói olimpiát július 
24. és augusztus 9. között rendezték 
volna. A keddi halasztást követően 
új időpont még nincs. A modernkori 
játékok 124 éves történetében koráb-
ban nem volt példa halasztásra.

Csak sajtóhír, hogy megvan 
az új időpont

A New York Times és az NHK japán 
állami műsorszolgáltató egyaránt 
úgy értesült, hogy 2021. július 23-án 

veszi kezdetét a tokiói olimpia, és 
augusztus 8-án ér véget. A Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság pénteken 
azt közölte a nemzetközi sportági 
szövetségek és a nemzeti olimpiai bi-
zottságok vezetőivel, hogy a széles-
körű egyeztetéseket követően három 
héten belül jelenti be az új időpontot.

Az amerikai napilap szerint sok-
kal valószínűbb, hogy korábban, 
akár már napokon belül megtörténik 
az új dátum hivatalos bejelentése, 
erről árulkodik az is, hogy vasárnap 
rendkívüli ülést tart a NOB végrehaj-
tó bizottsága.

A cikk szerint nem véletlen, hogy 
szinte napra pontosan ugyanakkor 
rendezhetik az olimpiát jövőre, ami-
kor idén nyáron lett volna, hiszen ez 
a legjobb időszak az NBC Universal 
számára, amely több mint egymil-
liárd dollárt fi zet a játékok egyesült 
államokbeli médiajogaiért.

Ez változatlanul azt jelenti, hogy 
a tokiói nyár legmelegebb periódu-
sában zajlanak majd a versenyek, 
pedig néhány nemzetközi sportági 
szövetség az enyhébb időjárás miatt 
javasolta a tavaszi rendezést, ez azon-
ban sértené a legjelentősebb európai 

labdarúgó-bajnokságok, valamint az 
észak-amerikai profi ligák (NHL, NBA, 
MLB) érdekeit. A NOB ezen kívül biz-
tosan el akarja kerülni az ütközést a 
szintén jövő nyárra halasztott labda-
rúgó Európa-bajnoksággal is.

Az Oregon állambeli Eugene-ben 
sorra kerülő atlétikai világbajnok-
ság elvileg nem okoz fejfájást a NOB 
vezetőinek. Sebastian Coe, a nemzet-
közi szövetség elnöke ugyanis pénte-
ken közölte, hogy azt szinte biztosan 
elhalasztják 2022-re. Mark Adams, 
a NOB szóvivője szombaton csupán 
annyit reagált: az új időpont egyelőre 
csak spekuláció.

Summa summárum, a legva-
lószínűbb forgatókönyv az, hogy 
2021-ben is nyáron rendezik majd az 
olimpiát, ahogy azt idén is tervezték. 
A tokiói játékok július 24-én, a para-
limpia pedig augusztus 25-én rajtolt 
volna.

Lapzártánkkor érkezett a hír, mi-
szerint a NOB hivatalosan bejelen-
tette, napra pontosan egy évvel ha-
lasztotta el az olimpiát, amely 2021. 
július 23-án veszi kezdetét és augusz-
tus 8-ig tart, a paralimpiát augusztus 
24. és szeptember 5. között rendezik.

Az olimpiát nem eltörölték, megmentették




