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Pislákoló olimpiai álmok
Tokió 2020: egy év múlva rendezhetik meg a nyári ötkarikás játékokat

• Lassan hozzászoktunk 
volna a korán keléshez, 
talán megszületett vol-
na az első magyar vagy 
román érem is Tokióban. 
Az előzetes tervek szerint 
az ötkarikás játékok ne-
gyedik napja lenne a mai. 
Márciusban a szervezők 
úgy döntöttek, a világ-
járvány miatt egy évvel 
eltolják. Nem sok minden 
változott azóta: egyálta-
lán napolni vagy törölni 
kellett volna-e, továbbra 
is kérdés.

JÓZSA CSONGOR

A XXXII. nyári ötkarikás játéko-
kat eredetileg 2020. július 24. és 
augusztus 9. között rendezték 

volna meg, de március végén a koronaví-
rus-járvány miatt megszületett a döntés, 
hogy egy éves halasztással, 2021. július 
23-án kezdődik és augusztus 8-ig tart a 
tokiói olimpia. Az ünnepélyes megnyitó 
eredetileg július 24-én lett volna, ekkor 
lobbant volna fel az láng Tokióban. Igaz-
ság szerint a sportújságíró nem szereti 
használni a mi lett volna kifejezést – hi-
szen a sportban nincs ilyen. Ezen cikk 
kapcsán mégiscsak meg kell tennünk.

Pedig a remény még élt, a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság (NOB) március 12-én 
elindította a fáklyát, a görögországi Olüm-
piában meggyújtották a tokiói olimpia 
lángját. Igaz, hogy már akkor fi gyelmezte-
tés volt, hogy a korábbiakkal ellentétben, 
1984 óta először nézők sem lehettek jelen 
az ókori játékok helyszínén.

Továbbmenve, Thomas Bach, a NOB el-
nöke azon a napon még azt emelte ki, hogy 
19 hét van hátra a megnyitóig, és a világjár-
ványnak minősített koronavírus-fertőzés 
ellenére egyelőre elkötelezettek amellett, 
hogy az előzetes menetrend szerint ve-
zénylik le az ötkarikás játékokat. Az elnök 
az illetékes hatóságok segítségével bízott a 
vírus terjedésének megakadályozásában. 
Pár nap múlva kiderült, sajnos hiába…

Sportolók, sportszövetségek, politi-
kusok mellett egyre több nemzeti olim-
piai bizottság jelezte, hogy a halasztás 
lenne a legjobb megoldás a koronaví-
rus-járvány miatt kialakult helyzetben. 
Kanada elsőként jelentette be, hogy ha 
az eredeti időpontban tartanák meg a já-
tékokat, bojkottálja az eseményt.

Megszületett a döntés 
az egy éves halasztásról

Július 23-án kezdődik és augusztus 8-ig 
tart majd 2021-ben a tokiói olimpia, míg a 

paralimpiára augusztus 24. és szeptem-
ber 5. között kerül sor – közölte március 
24-én a NOB, a Nemzetközi Paralimpiai 
Bizottság (IPC), a játékok szervezőbizott-
sága, Tokió városa és a japán kormány. 
Az elnevezés továbbra is Tokió 2020, 
illetve paralimpia 2020 lesz. A döntést 
három fő szempont alapján hozták meg, 
ezek a következők: a sportolók és min-
den részvevő egészségének védelme, 
egyúttal a Covid-19 vírus megfékezése; 
az olimpiai sportágak és a versenyzők 
érdekeinek védelme; a globális nemzet-
közi sportnaptár.

Ahogy a NOB fogalmazott, ezek az 
új időpontok elegendő időt adnak az 
egészségügyi hatóságoknak és a játé-
kok szervezőinek, hogy megküzdjenek 
a koronavírus-járvány következményei-
vel, és mivel szinte napra pontosan egy 
évvel az eredeti dátumok után kezdőd-
nek majd a seregszemlék, a minimumra 
csökkenthető a halasztás miatti zavar a 
nemzetközi sportnaptárban.

Csakhogy, azóta nem sok előrelépés 
történt. Pedig négy hónap telt el – és 
bevallhatjuk, okosabbak nem lettünk. 
Csak a román fociéletben legutóbb tör-
téntek tekintetében – ahol rohamosan 
terjedt a fertőzöttek száma – továbbra is 
az a kérdés: mi lesz veled, sport, mi lesz 
veled, olimpia? Vajon egy év elegendő 
arra, hogy jobbak legyenek a feltételek? 
Mert jelenleg százszázalékos bizton-
ságot képtelenség szavatolni. Egyetlen 
esetben lehetne: ha rendelkezésre állna 
az immunitást biztosító védőoltás.

A NOB-nak 206 tagállama van, ezek-
ből 11 ezer sportolót és több ezer sportve-
zetőt, kísérőt, hivatalos személyzethez 
tartozót és szurkolót várnak Japánba, 
csak hát a szigetországban február óta 
rendkívül szigorúak a beutazási feltéte-
lek, 129 ország egyenesen tiltólistán sze-

repel. A szervezőket az is óvatosságra in-
ti, hogy a japán lakosság sem egységes 
az olimpia ügyében. Egy néhány napja 
nyilvánosságra hozott közvélemény-ku-
tatás szerint a szigetország lakosságá-
nak háromnegyede ellenzi a játékok 
megrendezését 2021-ben, amennyiben 
addig nincs vakcina.

„A NOB-nak könnyebb lett volna a já-
tékokat vis maiorra hivatkozva törölnie, 
hiszen akkor megkaptuk volna a bizto-
sítási összeget. De mi azért dolgozunk 
a NOB-ban, hogy megszervezzük, nem 
pedig azért, hogy töröljük az olimpiát” – 
nyilatkozta Thomas Bach.

Nincs több tologatás

A Nemzeti Sport terjedelmes interjút 
készített a Magyar Olimpia (MOB) elnö-
kével, Kulcsár Krisztiánnal. A sportve-
zető az eltelt pár hónap tapasztalatait 
összegezve kifejtette, jó döntés volt az 
olimpiát elhalasztani, hozzátette, akkor 
nem a játékok megrendezése, hanem a 
törlése volt az alternatíva. A MOB elnöke 
úgy látja, a sportélet nagyjából újrain-
dult, és még ha egyelőre tervezés alatt is 
vannak a nemzetközi versenynaptárak, 
a sportolók edzenek, már zajlik a felké-
szülés. A NOB-bal egyetemben a tokiói 
szervezők és a sportolók is várják a jövő 
évi olimpiát.

A riporter azon felvetésére, hogy el-
képzelhető-e újabb halasztás, a válasz 
eléggé határozott: „Nem, az alternatíva 
ebben a helyzetben a törlés. Ám mielőtt 
kérdeznék, már mondom is, hogy nincs 
B terv. Arra készülünk, hogy lesz olim-
pia. Megnyugtató híreket kapunk, és 
megnyugtató beszélgetéseket folytatunk 
a NOB-bal és a szervezőbizottsággal is. 
A terveket az határozza meg, hogy az 
olimpia idején áll-e rendelkezésre vak-

cina. Ennek megfelelően a mára bevett 
gyakorlattá váló szociális távolságtartás 
szabályait alkalmazzák majd a verse-
nyeken, a nézőtereken, még az olimpiai 
faluban is. Így ha a csillapuló járvány 
vagy a vakcina rendelkezésre állása 
okán mégis más lesz a forgatókönyv, az 
ennél csak kedvezőbb lehet. A sok ne-
hézség mellett a vírus paradox módon 
kiköveteli a már régóta hangoztatott 
igényt is: legyen egyszerűbb, kevésbé 
költséges az olimpia!”.

Van egyáltalán kiút?

Jelenleg azt látjuk, a NOB helyesebben 
döntött volna, ha törli a XXXII. játéko-
kat, de ennek az ódiumát természetesen 
nem akarta magára vállalni. Miközben 
Európa a vírus második hullámától ret-
teg, a világ túlnyomó részén pedig az el-
sőn sem tudtak még úrrá lenni – ebben a 
cipőben jár Románia is. Itt napról-napra 
az a kérdés, hogy mi lesz a sportélettel: 
az olimpiára, vagy akár a selejtezőkre 
készülő sportolók egy része még nem 
is tud teljes mértékű edzésmunkát vé-
gezni. Nem beszélve, hogy elmaradnak 
a versenyek, ennek tekintetében óriási 
erőfeszítésre lesz szükség, hogy beszél-
hessünk egyáltalán valamiféle ötkari-
kás játékokról, a „buborékolimpiáról”.

A labdarúgó Bajnokok Ligája augusz-
tusi végjátéka és az NBA Orlandóra szo-
rítkozó folytatása szolgálhat példával, 
hogyan is valósulhat majd meg a bu-
borékolimpia. Türelemre, megértésre, 
korlátozásra és önkorlátozásra kell fel-
készülnünk.

Ahogy a NOB szóhasználatában már 
találkoztunk vele: Japán a szolidaritás 
olimpiáját rendezheti meg. És itt van a 
már említett feltételes mód, amit nagyon 
nem szeretünk a sportéletben…

Márciusban lobbant 
fel az olimpiai láng 
Olümpiában. Kérdés, 
Tokióban mikor ér 
célba

▴ FORRÁS: TOKYO 2020/
                          SHUGO TAKEMI




