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Ambrus Sándor, a Fások SK elnö-
kének meghívására Székelyud-

varhelyre látogatott Răzvan Pîrcălabu, 
a Román Birkózószövetség elnöke. 
„Természetesen eljutott hozzám a hír, 
hogy nemrég ünnepelték a székelyud-
varhelyi birkózást, és mivel jelenleg 
Szovátán nyaralok, nem hagyhattam 
ki, hogy meglátogassam a képkiállí-
tást. Ezeken a képeken viszontláttam 
a gyerekkoromat, korábbi társaimat, 
akik közül sokra a mai napig felné-
zek, példaképek számomra. Libabőrös 

lettem, amikor újraéltem a történel-
met. A székelyudvarhelyi birkózásnak 
nagyszerű múltja van, az udvarhelyiek 
mindig is hatalmas sportembereket 
adtak a román birkózásnak” – mondta 
Pîrcălabu, akit Dortmundban nemrég 
megválasztották az Európai Birkózó-
szövetség alelnökévé. Felvetésünkre, 
hogy a szövetség tudna-e segíteni az 
udvarhelyi birkózás jelenlegi nehéz 
helyzetén, Pîrcălabu elmondta, hogy 
továbbra is ide képzelik el egy olimpi-
ai birkózóközpont létrehozását. „Már 

két éve tervezzük, ám a világjárvány 
közbeszólt, és minden projektünk le-
állt. Jövőre, amikor remélhetőleg már 
visszaáll a normalitás, újra nekifog-
hatunk ennek a projektnek, hiszen 
itt nemcsak az alapanyag kiváló, ha-
nem nagyszerű edzők is vannak. Az 
olimpia után biztosan visszatérünk 
Székely udvarhelyre, várok minden-
kit, hogy egy asztalhoz üljünk, és 
megtárgyaljuk a lehetőségeket, mi a 
szövetség részéről nyitottak vagyunk” 
– tette hozzá. Az olimpiával kapcso-

latban a szövetség elnöke kiemelte, 
hogy öt sportoló – Alina Vuc (50 kg-os 
súlycsoport), Andreea Beatrice Ana 
(53 kg), Incze Kriszta Tünde (62 kg), 
Albert Saritov (szabadfogás, 97 kg), 
Alin Alexuc-Ciurariu (kötöttfogás, 130 
kg) – képviseli Romániát Tokióban, és 
szerinte mindannyian éremesélyesek. 
„Emelt fővel akarunk hazajönni To-
kióból. Remélem, Isten segedelmével 
legalább egy-két dobogósunk lesz a 
játékok végén” – zárta a sajtótájékoz-
tatót az elnök. (Zátyi Tibor)

Székelyudvarhelyen lesz a hazai birkózók olimpiai központja
 » A következő 
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Egy év várakozás és rengeteg 
bizonytalanság után pénteken 
fellobban Tokióban a nyári 
olimpiai játékok lángja, hogy 
augusztus 8-ig teret adjon a 
világ élsportolóinak. A koro-
navírus-járvány miatt viszont 
korántsem lesz szokványos 
az idei seregszemle, hiszen 
szurkolók nélkül és rendkívül 
szigorú járványügyi korlátozá-
sok közepette zajlik majd. Vál-
tozatlanok maradtak viszont 
a versenyzők céljai, mind 
dobogóról álmodnak, még ha 
a realitás talaján maradva arra 
nem mindenkinek van esélye. 
Románia három-négy érmet 
valószínűsít, Magyarország ti-
zenhárommal lenne elégedett, 
de erre választ majd csak az 
elkövetkező napok adnak.

 » KRÓNIKA 

R omániai idő szerint pénte-
ken 14 órakor hivatalosan is 
megnyitják Tokióban a 32. 

nyári olimpiát. Egy teljes évet kel-
lett várni az eseményre, hiszen a 
koronavírus-járvány miatt tavaly-
ról idénre halasztották, és mivel a 
pandémia még nem múlt el, végig 
bizonytalanság övezte a szervezést. 
Különösen amiatt, hogy a japánok 
körében alacsony az esemény támo-
gatottsága, és bár rendkívül szigorú 
járvány ügyi szabályokat léptettek 
életbe, már a seregszemlén részt 
vevők körében is találtak fertőzött 
személyeket. Az is biztos, hogy a 
játékok hangulata rendhagyó lesz, 
a maszkviselés és a távolságtartás 
mellett ugyanis zárt kapuk mögött 
rendezik majd, mert miután a japá-
nok már télen jelezték, hogy nem 
fogadnak külföldi szurkolókat, ké-
sőbb a helyi nézőket is „kizárták” a 
tokiói versenyhelyszínekről. A tele-
vízión keresztül viszont követhető-
ek lesznek az események, a román 
és a magyar közszolgálati tévécsa-
tornák, valamint az Eurosport is 
sugározza majd a megmérettetést.

Visszafogott várakozás
Románia százegy versenyzővel kép-
viselteti magát. A legutóbbi, Rio de 

ROMÁNIA VISSZAFOGOTTAN, MAGYARORSZÁG OPTIMISTÁN KEZDI A 32. NYÁRI ÖTKARIKÁS JÁTÉKOKAT

Fellobban a láng a tokiói nyári olimpián

Nyitásra készen. A tokiói olimpiai stadionban pénteken tartják az ötkarikás játékok megnyitóját

 » „Bár minden 
országnak fon-
tos a jó kezdés, 
nekünk magya-
roknak különö-
sen, tekintve 
hogy az úszás 
és a vívás is a 
program elején 
szerepel” – 
mondta Kulcsár 
Krisztián, a MOB 
első embere.

Janeiró-i játékok csalódást keltő ered-
ménye után most visszafogottabbak 
az elvárások a kék-sárga-piros kül-
döttséggel szemben. A legnagyobb 
várakozással az evezősök szerepelé-
sét várják, hiszen amellett, hogy min-
den korábbinál többen szereztek kvó-
tát a játékokra, a női nyolcpárevezős 
kormányos hajó a világ élvonalába 
tartozik. Öt évvel ezelőtt bronzérmet 
szereztek, de a történelem során ezen 
sportág 19 arany, 10 ezüst és 9 bronz-
érmet gyűjtött Romániának.

Hasonlóképp sikeres volt a történe-
lem során a tornasport is, de az már 
közismert, hogy az egykoron domi-
náns ágazat már csak az emlékekből 
él, női csapat nem is kvalifi kált idén 
a seregszemlére. A férfi mezőnyben a 
veterán, 40 éves Marian Drăgulescu 
reménykedik abban, hogy korát meg-
hazudtolva begyűjti a dicsőséglistájá-
ról még hiányzó ötkarikás aranyat. A 
sokszoros Európa- és világbajnok tor-
nász 2004-ben, Athénban egy ezüst- 
és két bronzérmet szerzett az olim-
pián. A női mezőnyben, a londoni 
játékokon bronzérmes Larisa Iorda-
chénak viszont rosszul indul a sereg-
szemle, nemrég ugyanis elveszítette 
édesanyját, a lelki teher mellett pedig 
bokafájdalomra panaszkodott a hé-
ten. Emiatt úgy döntött, hogy egyéni 
összetettben nem indul, és csak ge-
rendán lép majd a pontozóbírák elé. 
Egyéni összetettben így csak Maria 
Holbură képviseli majd Romániát.  

Az éremesélyeket latolgatva a ví-
vásra összpontosít még az ország, 

hiszen pástra lép majd az az Ana Ma-
ria Popescu, aki a 2016-os játékokon 
a női csapat tagjaként megszerezte a 
küldöttség egyedüli aranyérmét. A 36 
éves sportolónak a mostani lesz az 
ötödik olimpiája. Hasonlóképp opti-
mistán várják a női asztaliteniszezők 
versenyeit is, ami viszont újdonság, 
hogy ezúttal úszásban is reális esé-
lyekkel csobban a medencében ro-
mániai sportoló, hiszen a mindösz-
sze 16 éves David Popovici pár hete, 
a korosztályos Európa-bajnokságon 
gyorsúszásban döntött rekordokat, 
idejével pedig a felnőttek között is a 
legjobbak közé sorolták.

A romániai küldöttség nagy hi-
ányzói között a női kézilabda-válo-
gatottjait említhetjük, de a tenisze-
ző Simona Halep távolmaradása is 
csökkenti a dobogós esélyeket. Nem 
lesznek súlyemelők sem, mivel a 
dopping esetek miatt az ország képvi-
selőit eltiltották. Ezzel együtt Romá-
nia 17 sportágban – atlétika, 3x3-as 
női kosárlabda, ökölvívás, evezés, ke-
rékpár, torna, úszás, kenu, cselgáncs, 
birkózás, vívás, tenisz, asztalitenisz, 
sportlövészet, íjlövészet, triatlon és 
labdarúgás – képviselteti magát a já-
tékokon.

Győzelemmel kezdtek
A futballválogatott már csütörtökön 
pályára lépett: az 57 év elteltével ismét 
ötkarikás játékokon szerepelő fi atal 
együttes ráadásul 1-0-s győzelemmel 
kezdett Honduras ellen a B csoport-
ban, az ellenfél ugyanis egy öngól-

lal segítette a három ponthoz Mirel 
Rădoi együttesét. A folytatásban az 
a Dél-Korea lesz a kék-sárga-piros 
együttes ellenfele, amelyik a nyitófor-
dulóban 1-0-ra kikapott Új-Zélandtól. 
A műsort tekintve a pénteki megnyi-
tó előtt már íjászatban és evezésben 
is rajtolnak romániai versenyzők, 
szombaton pedig a vívók, sportlövők 
és az asztaliteniszezők számára is el-
kezdődnek a selejtezők. Aznap már 
az első érmeket is kiosztják, többek 
között cselgáncsban, ahol a magyar-
országi Csernoviczki Éva lesz érdekelt 
a 48 kg alattiak súlycsoportjában, de 
a férfi  kardvívók, Szilágyi Áron, Szat-
mári András és Decsi Tamás is pástra 
lépnek a dobogós helyekért. Vasár-
nap már az úszók is érmekért csob-
bannak – romániai idő szerint hajnali 
4–6 óra között –, majd sportlövészet-
ben, cselgáncsban és tőrvívásban 
avatnak olimpiai bajnokokat a 9–16 
órai viadalok során.

Népes küldöttség
Úszódöntők magyarországi érdekelt-
séggel hétfő hajnalban is lesznek, 
Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai 
Bizottság első embere pedig fontos-
nak tartja, hogy sportolóik jól indítsák 
az ötkarikás játékokat. „Bár minden 
országnak fontos a jó kezdés, nekünk 
magyaroknak különösen, tekintve 
hogy az úszás és a vívás is a program 
elején szerepel. Nagyon jó lenne, ha a 
házigazda japánok is jól rajtolnának, 
mert szerintem akkor elmúlna ez a 
görcsösség és feszültség, ami most 
jellemzi őket az olimpia kapcsán, és a 
sikerekre helyeződne át a hangsúly” 
– mondta az MTI-nek, emlékeztetve 
rá, hogy ezúttal 173 sportolójuk uta-
zott el a seregszemlére. Hozzátette: 
eredményesség szempontjából már 
az is siker, hogy több magyar résztve-
vő lesz, mint öt éve Rio de Janeiróban, 
ráadásul több sportágban indulnak. 
A sportvezető továbbra is tartja azt a 
korábbi álláspontot, hogy 13 éremmel 
már elégedett lenne, ennek fényében 
nagyon örülne, ha bejönne az AP 
amerikai hírügynökség jóslata, amely 
kilenc magyar diadalt prognosztizált 
Tokióban. Úszásban természetesen 
Hosszú Katinkától várnak aranyér-
met, de Kapás Boglárkát és Milák 
Kristófot is a dobogó legfelső fokára 
várják. Kajak-kenuban, birkózásban 
és férfi  vízilabdában is a favoritok 
közé sorolják a piros-fehér-zöldeket, 
mint ahogyan vívásban is kiemelked-
nek a mezőnyben.
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