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• Tizenhárom ma-
gyar érem megszer-
zését tartja reálisnak 
Kulcsár Krisztián, a 
Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnöke a július 
23-án kezdődő tokiói 
nyári ötkarikás játéko-
kon. A hagyományos-
nak számító sportá-
gakban több dobogós 
helyezést várnak, 
de akár meglepetés-
eredmények is előfor-
dulhatnak.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A Marosvásárhelyi Rádiónak 
nyilatkozó sportvezető is-
mertette, hogy a magyar 

sportolói csapat létszáma 169 fő, 
plusz a tartalékok, ami egy nagyon 
szép szám, fi gyelembe véve, hogy 
utoljára 2014-ben Athénban volt 
hasonló méretű a magyar delegá-
ció. „Nagyon örülök annak, hogy 
23 sportágban lesz magyar induló 
a tokiói olimpián, tehát a sportági 
paletta is nagyon színes” – közölte 
Kulcsár Krisztián.

A Magyar Olimpiai Bizottság el-
nöke úgy véli, a magyar küldöttség 
létszámának biztosan van köze a ko-
ronavírus-járványhoz, de ez inkább 
annak tudható be, hogy a riói és lon-
doni olimpiához képest eggyel több 
csapatsportágban lesznek érdekel-

tek Tokióban, hiszen mindkét vízi-
labdacsapat, a férfi  és a női is részt 
vesz, illetve a női kézilabda-együt-
tes is kijutott. Ugyanakkor Kulcsár 
Krisztián megjegyezte, hogy ezek a 
sportolók a Covid nélkül is kvalifi -
kálták volna magukat az olimpiára, 
és nem tartja helyesnek a későbbi 
sikert vagy sikertelenséget a vírus-
helyzet számlájára írni.

A hagyományos sportágakban, 
kajak-kenuban, úszásban, vívásban, 
öttusában és birkózásban a magya-
rok a nemzetközi élmezőnyhöz tar-
toznak, a sportolók vélhetően több 

érmet fognak szállítani, de bízik 
benne, hogy a vízilabdacsapatok is 
dobogóra állnak. „Emellett érdemes 
lesz odafi gyelni a sportlövőinkre és 
a vitorlázóinkra, akik évek óta na-
gyon magas szinten versenyeznek, 
de a karatékánk teljesítményét is 
követhetjük, a teniszezőink, Fucso-
vics Márton és Babos Tímea pedig 
szintén az esélyesek között vannak.”

Kulcsár Krisztián kijelentette, 
nem elvárásaik, hanem várakozása-
ik vannak a sportolókkal szemben, 
már 2019 ősze óta 13 érmet prognosz-
tizáltak. „Ez az a szám, amit reális-

nak tartunk, a lebontásba nem men-
tünk bele, mert sokszor kis dolgokon 
múlik a végeredmény, ahogyan volt 
erre példa az elmúlt olimpiák so-
rán. Felelőtlenség lett volna minden 
sportolóval szemben elvárásokat 
megfogalmazni, hiszen a saját cél-
jaik az olimpikonoknak lelkükben- 
szívükben ott vannak, ők pontosan 
tudják, hogy miért mennek oda” – 
hangsúlyozta Kulcsár Krisztián.

Mint megjegyezte, a hét végén 
befejeződött labdarúgó Európa- 
bajnokság kellemes hangolódás volt 
az olimpiára, ahol következik a java. A 

magyar játékosok szépen teljesítettek, 
sajnos az eredmények nem tükrözték 
eléggé a pályán nyújtott játékot, ezzel 
együtt úgy gondolja, a torna pontosan 
arra volt jó, hogy megadja az alaphan-
got a sikeres olimpiához.

Pénteken utazik a női kézilabda-válogatott
Az olimpiára készülő magyar női kézilabda-válogatott egy góllal 
legyőzte a tokiói csoportellenfél Brazília csapatát a Siófokon rendezett 
edzőmérkőzésen. Felkészülési mérkőzés: Magyarország–Brazília 24–
23 (13–14). A két csapat 17. alkalommal találkozott egymással, négy 
brazil siker és két döntetlen mellett ez volt a 11. magyar győzelem. A 
magyar válogatott múlt kedden Montenegrót 28–22-re, pénteken Bra-
zíliát 34–31-re győzte le, majd holnap, pénteken utazik Tokióba, ahol 
a felkészülés hajrájában Norvégiával találkozik. Ezt követően július 
25-én Franciaország ellen kezdi meg szereplését az ötkarikás játéko-
kon. A B jelű csoport tagja még Brazília, Oroszország, Spanyolország 
és Svédország. Az A csoport összetétele: Angola, Koreai Köztársaság, 
Norvégia, Montenegró, Hollandia és Japán. Mindkét hatos csoportból 
az első négy jut tovább a negyeddöntőbe.

Doppingolt az ukrán tornász
Lemarad a tokiói ötkarikás játékokról az ukránok olimpiai, világ- és Eu-
rópa-bajnok tornásza, Oleg Vernyajev. A 2016-os riói olimpián korláton 
aranyérmes, összetettben ezüsttel záró versenyző a Facebook-oldalán 
tudatta, hogy pozitív mintát szolgáltatott, ami „azt jelenti, hogy nem 
megyek az olimpiára” – írta. Jelezte, hogy semmi helytelent nem tett, 
és fellebbez a nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS). Vernyajevet 
januárban a Nemzetközi Tornaszövetség (FIG) ideiglenesen felfüggesz-
tette, de az okot nem hozta nyilvánosságra. A sportoló közlése szerint 
mintájában meldoniumot találtak. A 27 éves ukrán az olimpiai érmek 
mellett világbajnoki címet is szerzett, és hatszoros Európa-bajnok.

• RÖVIDEN 

Kilenc nap múlva kezdődik az olimpia
Nem elvárások, hanem várakozások vannak a magyar olimpikonokkal szemben

Az egyik legeredményesebb ma-
gyar sportág a vívás. A Tokióba 
utazó magyar férfi kardcsapat 
(balról jobbra): Szatmári András, 
Gémesi Csanád, Decsi Tamás 
és Szilágyi Áron

▴  FORRÁS: MTI

V ékássy Bálint, a Magyar Olim-
piai Bizottság (MOB) főtitkára 

szerint egészen nagyszerű a jövő 
pénteken kezdődő tokiói olimpia 
kedden megnyílt sportolói faluja, 
amely egy mesterséges sziget 44 
hektáros területén 21, egyenként 14, 
illetve 18 emeletes házból áll.

„Bármely korábbi játékokkal ösz-
szehasonlítva kiváló az olimpiai fa-
lu, különösképpen a rióihoz képest. 
Kifejezetten szép, tágas és precízen 
kidolgozott a 18 ezer ágyas olimpiai 
falu, amelyből 229 ágy a magyaro-
ké” – mondta az MTI-nek a sport-
vezető, aki a keddi nyitás után át is 
vette a magyarok szobáit, igaz, az 
első sportolók csak pénteken költöz-
nek be. „A szobák fele tengerre néz, 
a másik fele egy szép parkra” – tette 
hozzá.

Vékássy elárulta, a japánok preci-
zitását jól mutatja, hogy mindössze 
két WC-kefe hiányzott és egyetlen 
kulcs nem működött, de ezeket a 
problémákat is azonnal orvosolták 

a szervezők. „A szobák tágasak, az 
ágyak két méter hosszúak, de har-
minc centivel meghosszabbíthatók, 
így senkinek nem lesz gondja az al-
vással. A belmagasság okozhat némi 
kényelmetlenséget a vízilabdázók-
nak, amikor fürdenek” – mondta Vé-
kássy, aki arról is beszámolt, hogy 
a magyarok a 19-es számú házban 
laknak majd, a csapatvezetői iroda 
a 14 emeletes épület második emele-
tén van, és a fölötte lévő további két 
szintet csak a magyarok foglalják el, 
de mivel a vártnál nagyobb lett az in-
dulói létszám, így még az ötödiken is 
lesznek honfi társak.

Vékássy szerint kifejezetten jó, 
hogy az alsóbb szinteket sikerült le-
foglalniuk, mert azok árnyékosak és 
lift ezni sem feltétlenül kell. Felettük 
a marokkóiak és a svájciak laknak 
majd.

Thomas Bach, a Nemzetközi Olim-
piai Bizottság (NOB) elnöke is dicsér-
te az olimpiai falut. Szerinte a japá-
nok fantasztikus munkát végeztek az 

előkészületek során és Tokió a „leg-
jobban felkészült” házigazda, ami 
különösen fi gyelemre méltó a pan-
démia okozta nehéz körülmények 
miatt, ezért az ország máris „büszke 
lehet” arra, amit eddig elért. A német 
sportvezető azt viszont hozzátette, 
hogy rengeteg munkát kell még el-
végezni a tíz nap múlva esedékes 
megnyitóig, a szervezők feladata pe-
dig csak akkor fejeződik be, amikor a 
sportolók elhagyták Tokiót.

A versenyzők – a kiváló körül-
mények ellenére – más légkörre 
számíthatnak, mint a korábbi játé-
kokon, mivel nekik is tartaniuk kell 
egymástól a kétméteres távolságot, 
viselniük kell a maszkot, az étte-
remben egyedül étkezhetnek, al-
koholt nem vihetnek a szobájukba, 
az edzőteremben pedig plexifallal 
választották el egymástól a gépeket. 
Minden sportoló a fellépése előtt öt 
nappal költözhet be a faluba, és ver-
senye után két nappal el kell hagy-
nia azt.

A magyar csapatvezetés dicséri az olimpiai falut




