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• Kettes számjegyre váltott a visszaszámláló, valamivel több mint három hónap múlva 
fellobban a láng Tokióban, kezdetét veszi a XXXII. nyári olimpia. Azaz nagyon reméljük, 
hogy így lesz. Már most eléggé furcsa, hogy egy 2021-es eseményről úgy tudósítunk, 
hogy az hivatalosan mindenhol a 2020-as jelzőt kapja. Sok minden nem olyan lesz, 
mint máskor. Összefoglaltuk röviden, mit is lehet tudni az idei ötkarikás játékokról.

SZÉKELY SPORT-ÖSSZEÁLLÍTÁS

A Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság hét és fél éve Buenos 
Airesben, 125. ülésén hozta 

meg döntését. A három pályázó közül 
a szavazás első körében is Tokió vég-
zett az élen, ám az abszolút többséget 
nem szerezte meg. Isztambul és Mad-
rid azonos eredménnyel zárt, közöt-
tük újraszavazással döntöttek a NOB 
tagjai. Végül a török város maradt 
versenyben a második körre, amely-
ben ismét Tokióra voksoltak többen. 
A döntő körben a japán főváros 60, 
míg Isztambul 36 szavazatot kapott. 
Ezzel eldőlt, hogy 1964 után Tokió 
másodjára rendezhet nyári játékokat.

Egy nappal később eldőlt, hogy a 
birkózás – miután a fallabdával és a 
baseball/soft ballal szemben győzött 
a szavazáson – marad az olimpia 
programjában. A döntés a 2020-as 
és a 2024-es játékokra is vonatko-
zott. A 2020-as olimpia műsorának 
kialakítása még a NOB végrehajtó 
bizottságának 2013. februári ülésé-
vel kezdődött, amelyen a testület 
tagjai az eddigi 26-ból 25 sportágat 
megtartásra, míg egyet – a birkózást 
– akkor kivételre javasoltak.

Három évvel később, 2016. au-
gusztus 3-án a NOB arról határozott 
Rio de Janeiróban, hogy a gördesz-
kázás, a hullámlovaglás, a sport-
mászás, a karate és a baseball/soft -
ball kerül pluszként a 2020-as játékok 
programjába. A végrehajtó bizottság 
előzőleg, június 1-jén egyhangúlag 
foglalt állást az öt sportág mellett.

A pandémia áthúzta 
a számításokat

A tokiói nyári játékok megnyitója 
eredetileg 2020. július 24-ére volt ki-
tűzve, a versenyek pedig a két nappal 
korábbi rajttól augusztus 9-éig tartot-
tak volna. A 2019 végén kitört és 2020 
tavaszára világméretűvé vált korona-
vírus-járvány miatt fokozódtak az ag-
godalmak, a NOB azonban igyekezett 
minél távolabbra tolni a végső döntés 
idejét, majd végül mégis a vártnál 
hamarabb született határozat a ha-
lasztásról. Miután számos sportág 
legtöbb eseményét törölték, leálltak a 
nemzeti és nemzetközi bajnokságok, 
versenysorozatok, márciusban már 
egyre több helyről azt lehetett halla-
ni, hogy az olimpiának új időpontot 
kellene keresni. Erre vonatkozó dön-
tést sürgetett több nemzeti olimpiai 
bizottság, illetve nemzetközi sportági 
szövetség is.

A NOB eredetileg azt kommuni-
kálta, hogy nem érdemes kapkodni, 
és május környékére ígért állásfog-
lalást, március 22-én viszont már 
azt közölte, hogy négy héten belül 
döntést hoz a tokiói játékok sor-
sáról, egyúttal jelezve, hogy a ko-
ronavírus-járvány terjedése miatt 
számításba veszi a seregszemle eset-
leges elhalasztását is. Ekkorra már 
Kanada jelezte, hogy ha az eredeti 
időpontban tartanák meg a játéko-
kat, bojkottálja az eseményt, majd 
Ausztrália, Új-Zéland és az Egyesült 
Államok is a halasztást sürgette.

Két nappal később, március 24-
én robbant a hír: Abe Sindzo japán 
miniszterelnök és Thomas Bach, a 

NOB elnöke egyetért abban, hogy 
el kell halasztani a tokiói olimpiát, 
nagyjából egyéves halasztás szüksé-
gességét látták akkor. A két vezető a 
koronavírus-járvány miatt kialakult 
kiszámíthatatlan helyzetre hivat-
kozva, valamint az Egészségügyi 
Világszervezettől (WHO) kapott 
legfrissebb tájékoztatásra alapozva 
foglalt állást a játékok elhalasztása 
mellett. Még ugyanazon a napon a 
NOB bejelentette: a tokiói olimpiát a 
következő évre halasztják, és legké-
sőbb 2021 nyarán kell megrendezni.

Az új időpont

Március 30-án pedig meg is szüle-
tetett az új időpont: 2021-ben július 
23-án kezdődik hivatalosan a tokiói 
olimpia, és augusztus 8-áig tart. Az is 
eldőlt, hogy az ugyancsak elhalasz-
tott paralimpiára – amely eredetileg 
2020. augusztus 25. és szeptember 6. 
között zajlott volna – 2021. augusztus 
24-étől szeptember 5-éig kerül sor.

Legalábbis a jelen állás szerint, 
mert a pandémia tovább tart, és 
szedi az áldozatait, illetve nagyon 
sokan fertőződnek meg és kerülnek 
kórházba, ráadásul Japánban éppen 
most ismét felívelő szakasza van a 
járványnak. A lakosság beoltása sok 
országban zajlik, de még mindig so-
kan vannak azok, akik megkérdőjele-
zik, hogy biztonságosan meg lehet-e 
tartani a játékokat. Arról már márci-
usban döntés született, hogy külföldi 
szurkolók nem lehetnek jelen a tokiói 
olimpia és paralimpia versenyein, így 
a külföldi jegytulajdonosoknak visz-
szatérítik a belépők árát.

Az egyik legfrissebb felmérés sze-
rint pedig a japánok 72 százaléka a 
koronavírus-járvány újabb hullámától 
való félelme miatt azt szeretné, ha tö-
rölnék az olimpiát vagy ismét módosí-
tanák az időpontját. A megkérdezettek 
39,2 százaléka a törlés, míg 32,8 száza-
léka az újabb halasztás mellett foglalt 
állást. Csupán 24 százalékuk gondolja 
úgy, hogy idén nyáron kellene meg-
rendezni az olimpiát és a paralimpiát 
a japán fővárosban. A válaszadók 92,6 
százaléka elismerte, hogy aggódik a 
vírus újbóli megjelenése miatt, körül-
belül 60 százalékuk pedig azt mondta, 
nem elégedett az oltóanyagok beveze-
tésének ütemével.

Magyar csapat, érmes esélyek

Jelen állás szerint 123 magyar spor-
toló utazhat a tokiói játékokra, de a 
kvalifi kációs időszak még sok sport-
ágban tart, illetve a rangsorok nem 
zárultak le, azaz további magyar 
kvótaszerzésekre lehet számítani. 
A klasszikus csapatsportágak közül 
férfi  és női vízilabdában, valamint 
női kézilabdában biztos a magyar 
részvétel. A kvóták száma 118, öten 
pedig tartalékként utazhatnak majd 
el a játékokra. A Magyar Olimpiai 
Bizottság várakozása nem változott 
az olimpia halasztásával, 13 magyar 
érmet prognosztizál a nyári játékok-
ra, amelyen 150–160 fős csapattal 
számol. Legutóbb, Rio de Janeiróban 
160 magyar versenyző állt rajthoz, és 
15 éremmel, 8 arannyal, 3 ezüsttel és 
4 bronzzal tért haza a küldöttség.

Az Egyesült Államok végezhet 
a tokiói olimpia éremtáblázatának 
élén, míg Magyarország 28 dobogós 
helyet (7 arany, 8 ezüst, 13 bronz 
eloszlásban) szerezhet, ami 13-mal 
lenne több, mint 2016-ban, Rio de 
Janeiróban – a Gracenote Sports 
adatszolgáltató és elemző cég leg-
frissebb jelentése szerint.

A Gracenote Magyarországot a 
11. helyre várja az éremtáblázaton 
– eggyel előbbre a legutóbbi előze-
teséhez képest – 28 medállal, így 
azok közé a nemzetek közé kerülhet, 
amelyek a legtöbbet javítanak majd 
a riói teljesítményükhöz képest. A 
cég a kalkulációjában hangsúlyozta: 
a koronavírus-járvány miatt tavaly-
ról idénre halasztott tokiói olimpia 
eredményei a leginkább megjósol-
hatatlanok az összes eddig megren-
dezett ötkarikás játékok közül.

A románoknak nem jósol

A kalkulátor az első harminc nemze-
tet sorakoztatja fel, itt pedig nem ta-
láljuk meg a román küldöttséget. Ez 
a legutóbbi ötkarikás játékok tekin-
tetében nem is csoda, hiszen ott egy 
aranyat, egy ezüstöt és két bronzér-
met gyűjtöttek, ezzel pedig igencsak 
hátul, a negyvenhetedik pozícióban 
zártak az éremtáblázaton.

A román küldöttség jelen állás 
szerint hatvanfős – egyedi és kvótát 
szerzők –, plusz még a labdarúgó-vá-
logatott, amely kisebb meglepetésre 
jutott ki a tornára. Tizenhárom sport-
ágat képviselnek: úszás, asztalite-
nisz, kajak-kenu, labdarúgás, torna, 
3X3-as kosárlabda, kerékpározás, 
birkózás, sportlövészet, evezés, ököl-
vívás és vívás.

Felvezető, kedvcsináló

Az Erdélyi Sport melléklet a követ-
kező időszakban megpróbálja rá-
hangolni az olvasókat a nyári olim-
piára. Terveink szerint felkeresünk 
székelyföldi olimpikonokat, ismer-
tetjük az ő történetüket, életútjukat, 
egyben azt is, hogy jelenleg mivel 
foglalkoznak, hova vitte őket a sors.

Olimpiai játékok páratlan évben
Tokió 2020 – átírva 2021-re

Még egy dologban lesz más az idei 
olimpia, mindenkin maszk lesz
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