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• Sporttörténelmi sikert 
értek el a magyar női 
tornászok a törökországi 
Mersinben megrendezett 
Európa-bajnokságon, ahol 
négy érmet nyertek, egy-
ben először állhattak do-
bogóra a csapatverseny-
ben. A román küldöttség 
öt érmet szerzett, teljesít-
ményükkel a sportolók a 
korábbi nagyszerű ered-
ményekre emlékeztettek.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A magyar csapatból Kovács 
Zsófi a ugrásban és felemás-
korláton is Európa-bajnoki 

címet nyert a szerenkénti fi nálék-
ban, így a magyar női torna történe-
tében Kovács az első kétszeres Eu-
rópa-bajnok. Kovács a második és 
a harmadik Európa-bajnoki érmét 
nyerte egyéniben, 2017-ben Kolozs-
váron ugyanis második lett egyéni 
összetettben. Magyar tornász leg-
utóbb 2018-ban szerzett aranyérmet 
a kontinensviadalon: Glasgow-ban 
Dévai Boglárka ugyancsak ugrásban 
végzett az első helyen. Kovács Zsófi a 
mellett Székely Zója is remekül tel-
jesített, felemáskorláton ezüstérmes 
lett, és ezzel is történelmet írtak, hi-
szen két magyar tornásznő még soha 
nem állt dobogón egyszerre konti-
nensviadalon. Mindemellett a csa-
patversenyben a magyarok bronz-
éremmel zártak, így megszületett a 
magyar női tornasport első Eb-érme 
a nemzetek küzdelmében.

Hazatérése után Kovács Zsófi a 
úgy fogalmazott, amikor elindultak 
az Eb-re, egyáltalán nem gondolta 
volna, hogy ennyire sikeresek lehet-

nek. „Reméltem, hogy jó helyezése-
ket fogok elérni, ha szép gyakorlato-
kat tudok bemutatni, de tényleg nem 
gondoltam volna, hogy két arany-
éremmel és egy csapatbronzzal jö-
vök haza” – mondta, majd elárulta, 
hogy a felemáskorláton bemutatott 
gyakorlata után azért nem volt iga-
zán boldog, mert félt, hogy az elején 
elkövetett rontása mennyire befo-
lyásolja majd a végeredményt. „Volt 
egy kisebb hibám a gyakorlat elején, 
utána össze kellett kapnom magam, 
hogy az aranyérem meglegyen. Tu-
dom, hogy a helyén kell kezelni ezt 
a csonka Eb-t, de akkor is nagyon 
boldog vagyok, hiszen a gyakorla-
tok nagyon jól sikerültek. Hatalmas 
lendületet ad ez a további munkában 

a tavaszi Eb-re és az olimpiára is, az 
pedig, hogy sporttörténelmet írtam, 
még felfoghatatlan számomra.”

Draskóczy Imre szövetségi kapi-
tány szerint a legnagyobb hozadéka 
az volt a magyar szempontból na-
gyon sikeres Európa-bajnokságnak, 
hogy összekovácsolódott egy csa-
pat. A szakvezető kiemelte, hogy a 
versenyzők nagyon kevés rontással 
csinálták végig a gyakorlataikat. 
„Ugráson és felemáskorláton ott 
vagyunk a világ élvonalában vagy 
a legjobb tíz között, de gerendán és 
talajon ettől messze vagyunk. Ezen 
kell változtatni, és a versenyzők 
most már látják, hogy ezen csak 
ők tudnak változtatni, mi, edzők 
csak segíteni tudunk” – értékelt. 

Kiemelte, hogy egész évben ennek 
az Európa-bajnokságnak rendeltek 
alá mindent. A Magyar Torna Szö-
vetségnek köszönhetően mintha egy 
buborékban éltek és edzettek volna. 
„Remélem, hogy tovább tudjuk vin-
ni ezt a munkát. Szeretnék külön 
köszönetet mondani minden kollé-
gának, különösen Csányi Erikának, 
aki az elmúlt időszakban a junior vá-
logatott mellett dolgozott. Neki kö-
szönhetően nagyon sokat fejlődött a 
tartásuk és a koreográfi a. Remélem, 
hogy tovább tudjuk vinni ezt a mun-
kát, és bízom benne, hogy a felnőtt 
válogatott mellé külön egy főállású 
koreográfust tudunk alkalmazni.”

A román válogatott a győztes Uk-
rajna mögött a kissé csalódást keltő 
második helyen végzett a csapat-
versenyben, miután a selejtezőben 
uralta a küzdelmeket. Emellett a 
súlyos sérülése miatt három év után 
visszatért Larisa Iordache gerendán 
és talajgyakorlatban aranyérmet 
szerzett, ugrásban pedig ezüstérmes 
lett, akárcsak Silviana Sfi ringu, aki 
gerendán végzett a második helyen. 
A Mersinben nyert három éremmel 
Larisa Iordache a román tornasport 
legsikeresebb tornásza lett az Euró-
pa-bajnokságokon, hiszen összesen 
tizenhat éremnél jár, ezzel megelőz-
te Cătălina Ponort, Nadia Comă-
neci-t és Sandra Izbașát. Larisa 
Iordache úgy fogalmazott, megtisz-

teltetés számára, hogy a legsikere-
sebb román tornász lett, örül, hogy 
megmutathatta, képes a jó ered-
ményekre, ez a verseny pedig nagy 
löketet és akaraterőt ad számára a 
folytatáshoz. „Már régóta türelmet-
lenül vártam, hogy Európa-bajnoki 
címet szerezzek. Ez egy újrakezdés 
számomra, tudom, hogy nehezebb 
dolgom lesz a jövőben, így folytat-
nom kell a munkát, hogy teljesítsem 
az álmaimat.”

Carmencita Constantin, a Román 
Torna Szövetség elnöke: „A lányok 
fantasztikusak voltak, az eredmé-
nyek magukért beszélnek, és az 
egykori nagyszerű eredményekre 
emlékeztetnek. Larisa Iordache visz-
szanyerte régi formáját, amelyet jól 
ismerünk, sikerült felépülnie a sé-
rülése után. Szenzációsan verseny-
zett, nagyon akarta a győzelmet. 
A felnőtt korosztály még csak az út 
elején áll, ez az első évük és az első 
nagy versenyük a felnőttek között, 
és tovább kell fejlődniük.” Az elnök 
leszögezte, hogy az eredményeket 
nem az Eb-ről hiányzó országok 
szemszögéből nézi, sokkal inkább a 
tornászok által elért pontszámokat 
helyezi előtérbe, utalva ezzel arra, 
hogy a koronavírus-járvány miatt a 
kontinensviadalon mindössze tizen-
hat ország versenyzői vettek részt, és 
nem voltak ott a mezőnyben a nagy 
esélyes orosz, francia, brit, olasz 
vagy holland sportolók. Hozzátette, 
ezzel az Eb-vel nagyon sokat nyer-
tek, hiszen négy hónapos nagy in-
tenzitású felkészülés van mögöttük, 
amely mindenképpen hasznos lehet 
a jövő áprilisi újabb Eb-re, illetve az 
olimpiai kvalifi kációra.

Újra van jövője a tornasportnak
Magyar és román sikerek a törökországi kontinensviadalon

Bizonyított 
az utánpótlás is 

A juniorok versenyében szin-
tén nagyszerű eredmények 
születtek a törökországi Eb-n. 
A csapatok között a magyar 
lányok bronzérmet nyertek, 
az egyéni döntőkben pedig 
Mayer Gréta gerendán ezüst-, 
talajon bronzérmet szerzett. 
A román sportolók nem 
kevesebb mint kilenc dobogós 
helyezést értek el: ebből hat 
aranyérmet Ana Bărbosu 
csapatban, összetettben 
és a szerenkénti döntőkben 
szerzett, Maria Ceplinschi két 
ezüstöt gyűjtött összetettben 
és talajon, Andreea Preda pe-
dig gerendán bronzérmes lett.

A csapatversenyben a magyarok 
bronzéremmel zártak, ez jelenti 
a magyar női tornasport első 
Eb-érmét a nemzetek küzdelmében
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Larisa Iordache visszatért hosszú ideje tartó 
sérülése után, és kimagaslóan teljesített
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