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Furcsa olimpia, nézők nélkül
Egy év halasztást követően július 23-án Japánban megkezdődnek az ötkarikás játékok

A román szakemberek nagy reménye-
ket fűznek az utóbbi hetekben kirob-
banó formában úszó fi atal David Po-
povici-hoz, aki a közelmúltban junior 
világcsúcsot úszott. Kérdés, hogy a 16 
éves srác mennyire tudja feldolgozni 
eddigi sikereit és miként alkalmazko-
dik az olimpiai körülményekhez.

Állítólag biztos éremtől esett 
el a küldöttség azzal, hogy a ro-
mán súlyemelőcsapatot (sorozatos 
doppingvétségek miatt) eltiltották a 
tokiói versenyzéstől: az Európa- és 
világbajnok Loredana Toma ugyan-
is nagy esélyesként utazott volna 
Japánba. Nagy érvágás volt a tavasz-
szal lesérült és ezért az olimpiai já-
tékokon nem induló Simona Halep 
is: romániai sportberkekben őt is 
éremesélyesként tartották számon. 
A csapat jó helyezést vár el két birkó-
zójától (Alina Vuc és Albert Saritov), 
valamint két veterán tornászától is. 
Az olimpiák történetében az egyik 
legsikeresebb román sportágat Ja-
pánban ezúttal csak három (!) tor-
nász képviseli: a 40 éves Marian 
Drăgulescu valószínűleg nem sok 
vizet fog zavarni, több esélye lesz 
a (nők között szintén veteránnak 
számító) 25 éves, többszörös Euró-
pa-bajnok Larisa Iordachénak. Hosz-
szú évtizedek után ismét képviselteti 
magát az olimpián a román foci. S ha 
már labdarúgás, akkor a Mirel Rădoi 
vezette U23-as válogatottól a vérme-
sebbek egyenesen érmet remélnek.

A számítgatások, esélylatolga-
tások során többnyire könnyűnek 
tűnik megjósolni, kitől lehet jó ered-
ményt várni, ám ezúttal mégiscsak 
minden más. A négyéves ciklus öt-
évesre húzódott el, az elmúlt másfél 
évben a sportolók nehezen tudtak 
készülni. A sok bizonytalanság, 
a versenyek hiánya, a koronaví-
rus-fertőzések rengeteg sportolónak 
jelentettek gondot. Mindehhez hoz-

zájárul még az is, hogy nem lehet-
nek nézők a lelátókon. Ezért nehéz 
megmondani, hogy e körülmények 
milyen hatással lesznek az eredmé-
nyekre. Ennek ellenére remélhetőleg 
a sportolók és a nekik csupán képer-
nyők előtt szurkolók is elégedettek 
lesznek augusztus 8-án, amikor az 
olimpiai láng kialszik Tokióban.

Népes magyar és román 
küldöttség az olimpián

Három nap múlva, pénteken délben 
elkezdődik a koronavírus-járvány 

miatt 2020-ról 2021-re halasztott to-
kiói nyári olimpia. A szervezők 207 
ország 12 ezer sportolójának részvé-
telére számítanak. Magyarország és 
Románia küldöttségének létszáma is 
meghaladja a százat.

A XXXII. nyári olimpiai játékokat 
2020-ra tervezték, a világjárvány 
miatt azonban idén rendezik meg 
Tokióban. Hivatalosan a 32. újkori 
olimpia, mivel a sorszámozás értel-
mében az elmaradt olimpiai játékok 
is megrendezettnek számítanak. 
Ténylegesen – ha az elmaradtakat 
nem számoljuk bele – csak a 29. lesz.

Száz fölötti a román küldöttség

Románia először 1900-ban vett részt 
ötkarikás játékokon, akkor egyetlen 
sportoló képviselte az országot. A 
Román Olimpiai és Sportbizottság 
1914-ben alakult meg hivatalosan, 
a NOB még abban az évben felvette 
tagjai közé. Románia igazi olimpiai 
csapattal 1924-ben szerepelt elő-
ször, és az 1932-es, illetve az 1948-
as játékok kivételével valamennyi 
olimpián részt vett. Románia volt 
az egyetlen a volt keleti blokk szo-
cialista országai közül, amely részt 
vett az 1984-es Los Angeles-i olim-
pián.

Asztalitenisz (4 + 1): női csapat 
– Szőcs Bernadett Cynthia, Elizabe-
ta Samara, Daniela Dodean Mont-
eiro, tartalék – Irina Ciobanu; női 
egyes – Szőcs, Samara; vegyes páros 
– Szőcs, Ovidiu George Ionescu.

Atlétika (10): Florentina Costina 
Iuşco (távolugrás), Alina Rotaru (tá-
volugrás), Claudia Mihaela Bobocea 
(1500 méter), Daniela Stanciu (ma-
gasugrás), Alin Alexandru Firfi rică 
(diszkoszvetés), Marius Iulian Co-
cioran (50 km-es gyaloglás), Rareş 
Andrei Toader (súlylökés), Bianca 
Florentina Ghelber (kalapácsvetés), 
Miklós Andrea (400 m), Mihăiţă Ale-
xandru Novac (gerelyhajítás).

Birkózás (5): Alina Vuc (50 kg-os 
súlycsoport), Andreea Beatrice Ana (53 
kg), Incze Kriszta Tünde (62 kg). Albert 
Saritov (szabadfogás, 97 kg), Alin Ale-
xuc-Ciurariu (kötöttfogás 130 kg).

Cselgáncs (3): Andreea Ştefania 
Chiţu (52 kg), Alexandru Constantin 
Raicu (73 kg), Vlăduţ George Simio-
nescu (+100 kg).

Evezés (36 + 2): férfi  nyolcas – 
Alexandru Petrişor Chioseaua, Flo-
rin Sorin Lehaci, Constantin Radu, 
Sergiu Vasile Bejan, Vlad Dragoş 
Aicoboae, Constantin Adam, Florin 
Nicolae Arteni Fîntînariu, Ciprian 
Huc + Adrian Petre Munteanu; női 
nyolcas – Maria Magdalena Rusu, 
Viviana Iuliana Bejinariu, Georgia-
na Dedu, Maria Tivodariu, Ioana 
Vrînceanu, Amalia Bereş, Mădăli-
na Bereş, Denisa Tîlvescu, Daniela 
Druncea; férfi  kormányos nélküli 
négypárevezős – Mihăiţă Vasile 
Ţigănescu, Mugurel Vasile Semci-
uc, Ştefan Constantin Berariu, Cos-
min Pascari; női kormányos nélküli 
négypárevezős – Mădălina Hegheş, 
Roxana Iuliana Anghel, Elena Lo-
gofătu, Cristina Georgiana Popescu; 
női kétpárevezős – Iuliana Buhuş, 
Adriana Ailincăi; férfi  kétpárevezős 
– Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tu-
dosă; női könnyűsúlyú kormányos 
nélküli kettes – Ionela Livia Coz-
miuc, Gianina Elena Beleagă; női 
kormányos nélküli kettes – Nicole-
ta Ancuţa Bodnar, Simona Geanina 
Radiş; férfi  kormányos nélküli kettes 
– Ioan Prundeanu, Marian Florian 
Enache; tartalék – Elena Iuliana Mi-
hai, Alexandru Cosmin Macovei.

  Folytatás az  I .  o ldalról   

Marosvásárhelyről indult az asztali-
teniszező Szőcs Bernadett karrierje, 
egyéniben és vegyespárosban is 
érdekelt lesz az olimpián 

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Kozák Danuta ötszörös olimpiai bajnok-
ként utazik Tokióba, és akár nyolcszo-
ros aranyérmesként is távozhat 

◂  KORÁBBI FELVÉTEL: KOVÁCS TAMÁS/MTI




