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Éremmel térne haza az olimpiáról
Incze Kriszta Székelyföldet is képviseli az ötkarikás játékokon
• Egy hónap múlva kezdődik a tokiói olimpia, amelyen a székelyföldi 
Incze Kriszta is részt vehet. A XXXII. nyári ötkarikás játékokat eredetileg 
tavaly bonyolították volna le, de a koronavírus-járvány miatt egy évvel 
elhalasztották. A háromszéki lányt a napokban értesítették arról, hogy 
indulhat a július 23. és augusztus 8. között zajló világversenyen.

D O B O S  L Á S Z L Ó

Ó riási megkönnyebbülés volt 
Incze Kriszta számára a hír, 
amelyre titokban számított, 

hiszen a világranglistán súlycso-
portjában elfoglalt helyezésének 
köszönhetően visszalépés esetén 
ő volt az első tartalék. A Sepsi-SIC 
többszörös román bajnoka, Eb-
ezüst- és bronzérmes birkózója 
idén kétszer is közel volt a kvóta-
szerzéshez, ám sem a budapesti 
Európa-bajnokságon, sem pedig 
a szófiai kvalifikációs versenyen 
nem tudta beverekedni magát a 
döntőbe. A kemény munka azon-
ban nem veszett kárba, és egy sze-
rencsés fordulatnak köszönhetően 
a zöld-fehérek 25 esztendős spor-
tolója mégis ott lehet az egy hónap 
múlva esedékes nyári olimpián. A 
koronavírus-járványra hivatkozva 
az észak-koreai versenyzők – 1988 
óta először – nem vesznek részt az 
ötkarikás eseményen, és így Krisz-
ta a 2019-es nur-szultani világbaj-
nokságon elért kilencedik helyezé-
sének köszönhetően megszerezte 
az indulási jogot a földkerekség 
legjelentősebb sporteseményére. 
Részt vehet a 62 kg-os súlycsoport 
küzdelmein.

Incze Krisztát Varsóban értük el 
telefonon, az olimpiáig nem is jön 
haza, a lengyelországi edzőtábort 
egy törökországi felkészülési idő-
szak és verseny követi, a Tokióba 
indulást pedig észtországi edzőtá-
bor előzi meg. Elmondta, nem lesz 
számára ismeretlen a mezőny, az 
ellenfeleket nagyjából mind ismeri, 
pályafutása során már találkozott 
velük, a sorsolást pedig a helyszí-
nen, a verseny előtt egy nappal ejtik 
meg.

„Kemény lesz a mezőny! Ezt a 
nagy sikert, azt, hogy kijutottam az 
olimpiára, szakmailag első két há-
romszéki edzőmnek, Kertész Dávid-
nak és Mátéfi  Árpádnak is köszönhe-
tem, de hálás vagyok mindenkinek, 
aki szakmai fejlődésemet segítette. 
Köszönöm a szüleim és a barátaim 
támogatását, mint ahogy a román 
szakszövetség is mellém állt mind-

végig” – mondta el a Székelyhonnak 
Kriszta.

Rengeteg munka van Incze ered-
ményei mögött, kiskorában kezdte 
el a birkózást, és lassan már 18 éve, 
hogy rendszeresen sportol. Óriási 
munkát végzett el eddig, mint el-
mondta, szinte egész évben napon-
ta két, másfél-két órás edzése van. 
Megtudtuk, hogy nincsenek külö-
nösebb problémái a súlycsoport, a 
testsúly betartásával.

„Egy sportoló álma a dobogó leg-
felső foka, minden olimpiára kijutó 
birkózó az aranyra hajt, ez a legfőbb 
célja, és remélem, én is ott leszek a 
dobogón. Így alakult, hogy magyar-
ként román színekben versenyzek. 
Plusz motiváció, hogy Székelyföldet, 
a romániai magyarságot is képvi-
selhetem az ötkarikás játékokon. 
Rengeteg üzenetet, bátorítást kapok 
naponta. Köszönet mindenkinek a 
sok támogatásért. Remélem, hogy a 
továbbiakban is örömet tudok sze-
rezni szurkolóimnak” – nyilatkozta 
a székely sportoló.

Kik képviselik Romániát, 
Magyarországot birkózásban?

Romániát öt birkózó képviseli a tokiói 
olimpián: Alina Vuc (50 kg), Andreea 
Beatrice Ana (53 kg), Incze Kriszta 
Tünde (62 kg), Albert Saritov (97 kg) 
és Alin Alexuc-Ciurariu (130 kg).

Magyarország színeiben hat bir-
kózó szerzett olimpiai kvótát: Sastin 
Marianna (62 kg), Muszukajev Isz-
mail (65 kg), Korpási Bálint (67 kg), 

Lőrincz Tamás (77 kg), Lőrincz Vik-
tor (87 kg) és Szőke Alex (97 kg).

A birkózás már 1896-ban 
(Athén) szerepelt az újkori olimpi-
ák versenyén, a párizsi olimpián 
(1900) kimaradt a programból, de 
a következőn (St. Louis, 1904) már 
hét szabadfogású súlycsoportban 
avattak bajnokot. A folytatásban 
állandó olimpiai sportág maradt, 
1972-re már húsz súlycsoportban 
küzdöttek a versenyzők. A 2000-
es olimpia óta csökkentek a súly-
csoportok számai, idén a férfi ak-
nál kétszer hat számban avatnak 

bajnokot. A női birkózás a 2004-es 
olimpián mutatkozott be, és idén 
hat súlycsoportban hirdetnek olim-
piai bajnokot.

Székely birkózók az olimpiákon

Székelyföldön hagyománya van a 
birkózásnak, ebben a sportágban 
már négy érmet szereztek a székely 
sportolók: az alsósófalvi születésű 
Keresztes Lajos az 1924-es párizsi 
olimpián ezüstérmes lett, négy év-
vel később, Amszterdamban pe-
dig a dobogó legmagasabb fokára 
állhatott magyar színekben. Nyolc 
évvel később, 1936-ban Berlinben 
szintén egy sóvidéki birkózónak 
szólt a magyar himnusz, a korondi 
Lőrincz Márton lett olimpiai baj-

nok. A negyedik olimpiai érmet bir-
kózásban a marosvásárhelyi Simon 
László szerezte 1976-ban román szí-
nekben, amikor a dobogó harma-
dik fokára állhatott Montrealban. 
Nem szerzett érmet, de Romániát 
képviselve eljutott az ötkarikás já-
tékokra a csíkcsomortáni születésű 
Balló Ferenc (1964 Tokió és 1968 
Mexikóváros). Az 1992-es barcelo-
nai olimpián két székelyudvarhelyi 
születésű birkózó lépett szőnyegre: 
Elekes Endre Magyarországot, Sza-
bó László (Ludwig Schneider) pedig 
Németországot képviselte.

Magyar és román küldöttség

Jelen állás szerint Romániát 93, Ma-
gyarországot pedig 150 sportoló fogja 
képviselni a tokiói olimpián. Romá-
nia sportolói jelen lesznek az atlétika, 
az úszás, az evezés, a torna, a kerék-
pár, a birkózás, a sportlövészet, a ka-
jak-kenu, az asztalitenisz, az ökölví-
vás, a vívás, a triatlon és a cselgáncs 
sportágak versenyein, továbbá a csa-
patsportok közül női 3x3-as kosárlab-
dában és férfi  labdarúgásban szerzett 
indulási jogot az ország.

Olasz Anna múlt hét végén meg-
nyerte a nyílt vízi úszók portugáliai 
olimpiai kvalifi kációs viadalát, így 
indulhat a tokiói játékokon, ezáltal 
150 fős a magyar olimpiai küldött-
ség. Magyarország sportolói a tokiói 

olimpia programjában szereplő 33 
sportág közül 22-ben lesznek jelen. A 
sportolók olimpiai kvótát szereztek 
asztaliteniszben, atlétikában, birkó-
zásban, evezésben, kajak-kenuban, 
szlalom kajak-kenuban, karatéban, 
kerékpársportban, ökölvívásban, öt-
tusában, ritmikus gimnasztikában, 
sportlövészetben, súlyemelésben, 
tékvandóban, teniszben, tollas-
labdában, tornában, triatlonban, 
úszásban, vitorlázásban és vívás-
ban, a csapatsportok közül pedig 
női kézilabdában, illetve női és férfi  
vízilabdában.

Incze Kriszta. Világversenyeken 
szerzett éremkollekciójából csak 
az arany hiányzik

◂  F O R R Á S :  F A C E B O O K / S E P S I - S I C

Incze Kriszta 

1996. május 15-én született 
Sepsiszentgyörgyön. A birkózást 
Kertész Dáviddal kezdte, később 
Mátéfi Árpáddal készült. Jelenleg 
a Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC 
sportolója. Öt érme van nagy 
világversenyeken: 2017-ben 
Abidzsában a Frankofón Játé-
kokon harmadik lett, és szintén 
bronzérmet szerzett 2018-
ban Isztambulban az U23-as 
Európa-bajnokságon, 2019-ben 
Minszkben az Európai Játékokon, 
és idén Varsóban a felnőttek 
Európa-bajnokságán. Pályafutá-
sa legjobb eredményét a 2019-es 
bukaresti Európa-bajnokságon 
érte el, ahol ezüstérmes lett.




