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Sporttörténelmet írva „arany-
ba borult” Magyarország a 
tokiói nyári olimpiai játékok 
első hétvégéje során, de 
ugyanakkor Románia is felke-
rült az összesített éremtáblára. 
Mindkét küldöttség vívásban 
ünnepelhetett: Szilágyi Áron 
háromszoros olimpiai bajnok 
lett, Siklósi Gergely és Ana-Ma-
ria Popescu pedig ezüstérme-
sek lettek.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

E gy év késéssel ugyan, de 
fellobbant az olimpia láng-
ja Tokióban, ahol a pénteki 

megnyitó óta már az első érmeket 
is kiosztották. Ezekből részesült 
Románia és Magyarország is, a ví-
vósport lett az, amelynek hétvégi 
döntői ünneplésre adtak okot.

A piros-fehér-zöldek számára 
nem is akármilyenre, hiszen a kard-
vívó Szilágyi Áron sporttörténetet 
írva, sorozatban harmadjára lett 
aranyérmes. „Hetekre, de lehet, 
hogy hónapokra lesz szükségem 
ahhoz, hogy elhiggyem, felfogjam, 
hogy mi is történt itt” – nyilatkozta, 
miután a döntőben 15-7-re legyőzte 
az olasz Luigi Samelét. Bevallása 
szerint büszke arra, ahogyan vívott, 
de egyelőre még nem lazíthat, hi-
szen szerdán a csapatversenyben 
is érdekelt lesz az ötkarikás játé-
kokon. „Abban is szeretnénk jól 
szerepelni. Nem kell motiválni a 
társaimat, már a felkészülés alatt 
és itt Tokióban is mind a négyen 
nagyon fontos helyen kezeltük, ke-
zeljük a csapatversenyt, szeretnénk 
jó eredményt elérni, érmet szerez-
ni. A következő 3-4 napban ezért 
fogunk dolgozni” – mondta. A hét-
végi sikerek azonban nem merültek 
ki Szilágyi aranyérmében, vasárnap 
kora délután a párbajtőrvívó Siklósi 
Gergely is döntőben lépett pástra. A 
világranglistát vezető, világbajnoki 
címvédő, 23 éves magyarországi a 
legjobb négy között az olasz Andrea 
Santerillit múlta felül, a fi náléban 
viszont kikapott a – torna egyik 
meglepetésemberétől – francia Ro-
main Cannone-tól 15-10-re.

Romániát Ana-Maria Popescu he-
lyezte fel a tokiói seregszemle ösz-
szesített éremtáblájára. A legutóbbi 
játékokon csapattal aranyérmes 
párbajtőrvívó ugyanakkor drámai 
fi náléban maradt csak le az arany-
ról, mivel hosszabbításban, úgyne-
vezett „aranytussal” kapott ki 11-10-
re a kínai Yiwen Suntól. Popescu 
korábban Pekingben is ezüstérmes 
volt, de nem érzi magát csaló-
dottnak, amiért most sem sikerült 
nyernie egyéniben. „Miért lenne 
sajnos? Emberek! Olimpiai döntőt 
vívtam! 37 éves vagyok. Minde-
nem fáj, higgyétek el nekem, hogy 
szenvedtem. Ezért az éremért szen-
vedtem és dolgoztam meg eddig a 
leginkább. Úgyhogy nem érdekel a 
Sun nyakában lévő arany. Engem 
ez a falatnyi érem érdekel, amire 
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„Kivívták” az ötkarikás érmeket

 »  „Hetekre, 
de lehet, hogy 
hónapokra lesz 
szükségem ah-
hoz, hogy elhigy-
gyem, felfogjam, 
hogy mi is tör-
tént itt” – nyi-
latkozta Szilágyi 
Áron, miután a 
döntőben 15-7-re 
legyőzte az olasz 
Luigi Samelét.

 » „Miért lenne 
sajnos? Emberek! 
Olimpiai döntőt 
vívtam! 37 éves 
vagyok. Minde-
nem fáj, higy-
gyétek el nekem, 
hogy szenvedtem. 
Ezért az éremért 
szenvedtem és 
dolgoztam meg 
eddig a leginkább. 
Úgyhogy nem 
érdekel a Sun 
nyakában lévő 
arany. Engem 
ez falatnyi érem 
érdekel, amire 
vágytam, és amit 
megszereztem. Ez 
a legfontosabb” 
– nyilatkozta 
Ana-Maria Popes-
cu az aranytussal 
elveszített döntő 
után.

vágytam, és amit megszereztem. Ez a 
legfontosabb” – nyilatkozta Popescu. 
Hozzátette, Pekingben még nem volt 
kellően érett ahhoz, hogy az ezüstnek 
örülni tudjon, most viszont elégedett. 
„Ez a maximum, amit elérhettem a 
felkészülésem és a szenvedések után, 
és az alapján, hogy mennyit számít 
Romániában a sport. Csodálatos az, 
amit elértem” – jelentette ki.

Szertefoszlott álmok
Cselgáncsban viszont Andrea Chițu 
álmai szertefoszlottak, miután a 
nyolcaddöntőben kikapott a 2016-os 
játékokon ezüstérmes, Európa-baj-
nok olasz Odette Giuff ridától. Az 52 
kg-os súlycsoportban versenyző ro-
mán dzsúdós sorozatban harmadik 
olimpiáján vesz részt, de a dobogóról 
megint lemaradt. „Úgy tűnik, hogy az 
olimpiai érem nem nekem való. Nem 
sikerült” – mondta csalódottan. Hoz-
zátette: nem érezte plusztehernek, 
hogy dobogóra vágyott, de bevallása 
szerint a vereséget úgy tűnik, nem 
tudja kezelni. A világbajnoki ezüstér-
mes Chițu nem is akart arra válaszol-

ni, hogy a 2024-es párizsi játékokon 
való indulását számításba veszi-e, 
mert mint mondta: jelen pillanatban 
mindent abbahagyna.

Harminchárom évesen ő is a román 
küldöttség „veteránjai” közé sorol-
ható, akárcsak az immár 40 eszten-
dő tornász, Marian Drăgulescu, aki 
korábbi olimpiai ezüst- és bronzér-
mei mellé nem tudta megszerezni az 
áhított aranyat. Lemaradt ugyanis 
ugrásban a döntőről, a hétvégi kva-
lifi káció során a tizenhatodik he-
lyen zárt. „Nem bánom, hogy még 
egyszer megpróbáltam. Csakis hálát 
érzek. Edzőmmel, Gál István Csabá-
val együtt ölelünk mindenkit innen 
Tokióból, és köszönjük a támogatást 
és a jó kívánságokat” – üzente kö-
zösségi oldalán a korábbi világ- és 
Európa-bajnok tornász. Neki ez volt 
az utolsó megmérettetés, azt ugyanis 
már korábban jelezte, hogy az olim-
pia után visszavonul a versenyzéstől.

Lemaradt a döntőről a sportlövő 
Laura Ilie is, a 10 méteres légpuska 
versenyszámban éremesélyesként 
indult Európa-bajnok viszont arra pa-
naszkodott, hogy szerinte a dobogó 

első két fokán végzett kínai Yang Qian 
és az orosz Anastasia Galasina csal-
tak. „Egy német edző is rámutatott, 
hogy szabálytalan pozícióból lőttek. 
Még a kvalifi kációt élen záró norvég 
lány is a melléhez szorítja a fegyvert. 
Ez szabálytalan. Gondolj bele, ha leg-
alább fi gyelmeztették volna őket erre. 
Kizökkentette volna őket a ritmusból. 
Azt már nem is mondom, hogy elég 
minden történt a kizáráshoz is” – vá-
daskodott Ilie, megjegyezve, hogy rá 
azonnal rászóltak, amikor egy cen-
tivel a megengedett határ felé emelte 
a puska tartószerkezetét. „Azokat, 
akik csalással nyernek, békén hagy-
ják. Ez az üzenet: csaljál és nyerni 
fogsz” – idézte a csalódott sportolót 
a Gsp.ro.

„Elúszott” lehetőségek
Meglepetést a nők 400 méter vegyes-
úszásának fi náléja jelentett, ahol a 
címvédő magyar klasszis Hosszú Ka-
tinka mindössze az ötödik lett. Beval-
lása szerint ő sem érti, hogy mi történt 
az utolsó ötven méteren, de tény: sor-
rendben a japán Ohasi Jui, az amerikai 

Emma Weyant és honfi társa, Hali Flick-
inger, valamint a spanyol Mireia Bel-
monte is megelőzte őt. Az ugyancsak 
magyarországi, Mihályvári-Farkas 
Viktória viszont a hatodik lett ebben a 
számban, és mivel egyéni legjobbjával 
jutott fi náléba, elégedett az elért ered-
ménnyel. A férfi ak mezőnyében 400 
méter vegyesen Verrasztó Dávid lett a 
negyedik, az aranyérem pedig az ame-
rikai Chase Kaliszhoz került.

Ugyancsak kellemetlen meglepe-
tésnek számított, hogy Magyarország 
férfi válogatottja 10-9-re kikapott Gö-
rögországtól a csoportkör első fordu-
lójában. „Sokkal jobban használták 
ki az emberelőnyöket, különösen a 
második félidőben. Naggyá tettük 
ugyanakkor a kapusukat, mert kí-
vülről nézve a lövések nem jó ütem-
ben érkeztek, nem voltak pontosak. 
Így együtt ez egy nagy ajándék volt 
a számukra, utat engedtünk nekik, 
pedig végig lehetett volna vinni azt 
a fonalat, amit korábban felvettünk. 
(…) Javulni kell, lassúnak éreztem a 
labdajáratást, akadozott a támadás-
vezetés, ezen javulni kell, és nem baj, 
hogy egy kicsit mérgesek leszünk a 

folytatásban a mostani vereség után” 
– mondta a piros-fehér-zöldek szö-
vetségi kapitánya, Märcz Tamás. Ma-
gyarország férfi válogatottja kedden 
az ellen a japán együttes ellen folytat-
ja, amelyik a nyitófordulóban 15-13-ra 
kikapott az amerikaiaktól. Ugyaneb-
ben az A csoportban Olaszország 21-
2-re verte Dél-Afrikát, Spanyolország 
pedig 13-12-re felülmúlta Szerbiát. 
Magyarország női vízilabda-váloga-
tottja ma, romániai idő szerint 9.30 
órakor mártózik meg a medencében, 
és az orosz csapat lesz az első ellenfe-
le a B csoportban.

Dél-Korea oktatott futballban
A csapatsportok tekintetében Romá-
nia sem örvendett hétvégén: a férfi  
labdarúgótorna csoportkörének má-
sodik fordulójában 4-0-ra kikapott 
Dél-Korea együttesétől. A vereséghez 
egy öngól is hozzájárult, ugyanakkor 
a játék képe alapján a különbség akár 
nagyobb is lehetett volna, mert végig 
az ázsiaiak uralták a meccset. Mirel 
Rădoi szövetségi kapitány tartaléko-
san felálló gárdája, mint ismeretes, 
már a Honduras ellen megnyert ta-
lálkozón sem tudta veszélyeztetni az 
ellenfél kapuját, és mivel Honduras 
3-2-re legyőzte Új-Zélandot, a kék-sár-
ga-piros együttes akkor juthat tovább, 
ha szerdán, romániai idő szerint 11.30 
órakor felülmúlja az új-zélandiakat 
az utolsó fordulóban.

Addig még kedd hajnalban, ro-
mániai idő szerint 3 órakor Magyar-
ország női kézilabda-válogatottjáért 
szurkolhatunk, amelyik – a tegnapi, 
Franciaországtól elszenvedett 30-29-es 
vereség után – Brazíliával találkozik 
a csoportkör második fordulójában. 
De lesznek többek között úszó- és ví-
vódöntők is, csak az evezősök hétfői 
és keddi műsorát módosították a ked-
vezőtlen időjárás miatt. A teniszezők 
versenyei is folytatódnak, de Fucso-
vics Márton nélkül, a magyarországi 
sportoló ugyanis vállsérülés miatt 
lemondta a szereplést. Visszalépett 
egyéniben a címvédő Andy Murray is, 
a női mezőnyben pedig a magyaror-
szági Babos Tímea, valamint a román 
klasszis Simona Halep – aki hétvégén 
férjhez ment Toni Iuruchoz – még a 
torna kezdete előtt lemondták sérülés 
miatt a szereplést. A Romániát egyé-
niben képviselő Mihaela Buzărnescu 
viszont továbbjutott az első körből, 
meglepetést a világelső Ashleigh Bar-
ty korai búcsúja jelentette – az auszt-
rált Sara Sorribes Tormo ejtette ki, aki 
ezáltal éremesélyessé lépett elő az 
ötkarikás játékokon. Nem változtak 
ugyanakkor az esélyek asztalitenisz-
ben, mert bár a Szőcs Bernadette és 
Ovidiu Ionescu vegyespáros csak a 
legjobb nyolc közé menetelt, a höl-
gyek között a marosvásárhelyi spor-
toló hétfőn lép az asztal mellé egyé-
niben. Ionescu egyéniben a második 
körben búcsúzott.

Az összesített éremtáblán lapzár-
tánkkor Kína hat arany-, egy ezüst- 
és négy bronzéremmel állt az élen, 
Japán hat éremmel (5 arany és egy 
ezüst) a második volt, míg az Egyesült 
Államok tíz éremmel (4-2-4) a harma-
dik. Magyarország a kilencedik, Ro-
mánia pedig a 24.
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Elégedettség. Szilágyi Áron sporttörténelmet ünnepelt, de Ana-Maria Popescu is boldog volt az érmével




