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Milák Kristóf úszásban váltotta 
aranyéremre Magyarország 
olimpiai reményeit, míg Romá-
niának a női kétpárevezős hajó 
szerezte meg az első arany-
érmet Tokióban. A piros-fe-
hér-zöldek emellett még két 
bronzérmet is ünnepelhettek 
tegnap, míg a kék-sárga-piros 
küldöttség egy ezüsttel bőví-
tette dicsőséglistáját.

 » KRÓNIKA

T eljessé vált Milák Kristóf di-
csőséglistája: a mindössze 
21 éves magyarországi úszó 

megszerezte tegnap Magyarország 
első olimpiai aranyérmét 200 mé-
ter pillangón. Ráadásul olimpiai 
rekorddal, a legendás amerikai Mi-
chael Phelps 2008-as csúcsát adta 
át a múltnak 1:51.25 perces idővel a 
tokiói ötkarikás játékokon. A beszá-
molók kiemelik, hogy Milák immár 
nem csak a szám Európa- és világ-
bajnoka, valamint világcsúcstartó-
ja, hanem olimpiai bajnoka is, és 
mint azt a fi nálé után nyilatkozta: 
ezt már senki sem veheti el tőle. 
„Sokan előre a nyakamba akasztot-
ták ezt az aranyérmet, de ugyano-
lyan komolysággal készültem erre a 
versenyre, mint bármelyik másikra 
korábban. A legfontosabb, hogy 
megvan az olimpiai bajnoki cím, 
az időket majd lehet kergetni ezu-
tán. Olyan nagy súlya van ennek 
az arany éremnek, mint amennyi 
energiát belém fektettek a körülöt-
tem lévők” – idézte az úszót az MTI. 
Milák egészen bravúrosan úszott az 
utolsó száz méteren, ehhez pedig 
Phelps is gratulált neki a közösségi 
oldalán: „Szép úszás volt! Fantasz-
tikus volt élőben nézni, ahogyan 
úszol. Fantasztikus utolsó száz mé-
ter” – fogalmazott az amerikai.

A szám döntőjében viszont nem 
Milák volt az egyetlen magyarorszá-
gi úszó, a Rióban bronzérmes Ken-
deresi Tamás is előrajtolt, ráadásul 
a negyedik lett, megelőzve többek 
között a szám 2012-es olimpiai baj-
nokát, a dél-afrikai Chad le Clost.

A magyarországi úszók közül 
csalódást csak Hosszú Katinka 
okozott, a 200 méter vegyes dön-
tőjében, címvédőként csak a hete-
dik lett. Ismeretes, hogy vasárnap 
400 méter vegyesen sem tudott a 
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Aranyra váltották az ötkarikás reményeket

Győztek! Olimpiai bajnok lett Románia női kétpárevezős hajója

 » Milák immár 
nemcsak a szám 
Európa- és világ-
bajnoka, vala-
mint világcsúcs-
tartója, hanem 
olimpiai bajnoka 
is, és mint azt a 
fi nálé után nyi-
latkozta: ezt már 
senki sem veheti 
el tőle.

 » „Két érem 
az első napon. 
Egy arany és egy 
ezüst. Ez nagyon 
jó eredmény” 
– hangsúlyozta 
Elisabeta Lipă.

dobogó közelébe érni, így már csak 
a 200 méteres hátúszás maradt hát-
ra számára a tokiói olimpián. A 32 
éves, háromszoros olimpiai bajnok 
klasszis szerint ha a koronavírus-jár-
vány miatt nem kellett volna újrater-
veznie felkészülését, akkor biztosan 
jobban teljesített volna. „Fura volt 
versenyezni, nem voltam magabiz-
tos, nem tudtam, hogy pontosan mit 
csinálok, hogyan fogok úszni, amit 
régebben mindig tudtam előre, mi 
hogyan fog menni. Erre kellett volna 
még egy kis idő, sajnos. Én tényleg a 
vízben hagytam, ami bennem volt, 
sajnos, ez most csak erre volt elég” 
– nyilatkozta a Kossuth Rádiónak 
Hosszú, akit a japán Ohasi Juj „taszí-
tott le a trónról” a szám döntője után.

Hatszoros olimpiai bajnokká vált 
ezalatt az amerikai Katie Ledecky, aki 
1500 méter gyorson nyert, de a 4 × 200 
méteres brit férfi  gyorsváltó is nyert, 
míg 200 méter gyorson az ausztrál 
Ariarne Titmusé lett az aranyérem. Az 
idei olimpiának amúgy búcsúzója is 
lesz, az olaszok legendája, Federica 
Pellegrini 32 évesen visszavonul az 
ötkarikás játékok után.

„Belapátolt” aranyérem
Ahogyan Milák úszásban beváltotta 
a reményeket Magyarország számá-
ra, úgy az evezősök Romániát gaz-
dagították tegnap arany- és ezüsté-
remmel. Simona Radiș és Ancuța 
Bodnar a női kétpárevezősök verse-
nyében lettek ötkarikás bajnokok, 
míg a Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mu-
gurel Semciuc, Ştefan Constantin 

Berariu és Cosmin Pascari összeté-
telű négyes másodikként ért célba a 
döntőben. „Még fel sem fogtam iga-
zán azt, ami történt. De boldog és 
felszabadult vagyok, mert az elmúlt 
két év során elképesztően sokat 
dolgoztam ezért az eredményért” – 
mondta Radiș, aki Bodnarral az ol-
dalán a futam teljes távján az élen 
lapátoltak, olimpiai csúcsot evezve 
nyerték meg a viadalt.

Kék-sárga-piros színekben utoljá-
ra 1984-ben nyertek kétpárevezősök, 
akkor a hajóban az az Elisabeta Lipă 
ült, aki jelenleg a hazai sportági szö-
vetség elnöke. Bevallása szerint rend-
kívül büszke arra, amit a lányok elér-
tek, de gratulált a fi úk ezüstérméhez 
is. „Két érem az első napon. Egy arany 

és egy ezüst. Ez nagyon jó eredmény” 
– hangsúlyozta. Négypárevezős, 
kormányos nélküli hajó az 1992-es 
barcelonai játékokon szerzett érmet 
utoljára Romániának. Semciuc sze-
rint egy álmuk vált valóra a dobogós 
helyezéssel, ezüstérmük öt év mun-
káját jelenti. „Nem érdekelt, hogy mi-
lyen érem, csak az, hogy érem legyen. 
Leírhatatlan az a boldogság, amit ér-
zek” – mondta.

Az evezősök versenyei azonban 
még nem fejeződtek be, tegnap továb-
bi három romániai egység kvalifi kált 
a csütörtök hajnali döntőkbe. Köztük 
van a női nyolcpárevezős kormányos 
hajó is, amelyik világrekordot dön-
tött. Az amerikaiak 2013-ban felállí-
tott csúcsát adták át a múltnak, és 
5 perc 52 másodpercre javították az 
időt. Világcsúcsot döntöttek amúgy 

tegnap a hollandok is, akik a férfi  
négypárevezésben az ukránok 2014-
es rekordját adva át a múltnak nyer-
ték meg a döntőt.

Bronzzal kiteljesedve
Magyarország közben vívásban és 
cselgáncsban is ünnepelhetett teg-
nap: a Decsi Tamás, Gémesi Csanád, 
Szatmári András és Szilágyi Áron ösz-
szetételű kardvívócsapat a németeket 
múlták felül 45:40-re a bronzéremért, 
a cselgáncsozó Tóth Krisztián pedig 
a 90 kilogrammos súlycsoportban 
állhatott fel a dobogó harmadik fo-
kára. Bravúrt jegyzett Magyarország 
női vízilabda-válogatottja is, amelyik 
10-9-re legyőzte az olimpián tizenhá-
rom éve veretlen Egyesült Államokat 
a csoportkör harmadik fordulójában.

Románia ezalatt ökölvívásban járt 
közel az éremszerzéshez, de Claudia 
Nechita – aki korábban a román női 
boksz első olimpiai meccsgyőzelmét 
ünnepelte – végül az 57 kg-os súly-
csoportban pontozással elveszítette a 
negyeddöntőt. Búcsúzott ugyanakkor 
Románia férfi  labdarúgó-válogatottja 
is a tokiói seregszemlén: az U24-es 
gárda csak gól nélküli döntetlent ért 
el tegnap Új-Zélanddal szemben a 
csoportkör utolsó fordulójában, és 
emiatt nem jutott tovább a B kvartett-
ből. Mirel Rădoi szövetségi kapitány, 
mint ismeretes, tartalékos kerettel 
vett részt a seregszemlén, több olyan 
fi atalt küldött pályára, akiknek ko-
rábban még nem volt nemzetközi 
tapasztalata. Úgy érzi viszont, hogy 
az elmúlt időszak során sikerült csa-
pattá gyúrnia őket, és közülük töb-
bek is kinőhetik magukat a felnőtt 
válogatottba. „Bírálhatnak engem az 
elbukott kvalifi káció miatt. Itt vagyok 
önök ellőtt, de ezeknek a gyermeknek 
nem róhatnak fel semmit” – mondta 
sajtótájékoztatóján. Románia 3 pont-
tal, Hondurast megelőzve a csoportja 
harmadik helyén zárt. Az első helyről 
Dél-Korea, a másodikról Új-Zéland 
jutott tovább. A negyeddöntők szom-
baton lesznek – Spanyolország–Ele-
fántcsontpart, Japán–Új-Zéland, Bra-
zília–Egyiptom és Dél-Korea–Mexikó 
párosítás szerint.

Addig még számos döntőt rendez-
nek az ötkarikás játékokon, ahol lap-
zártánkkor Japán 13 arany-, 4 ezüst- 
és 5 bronzéremmel állt az összesített 
éremtáblázat élén Kína (12-6-9) és az 
Egyesült Államok (11-11-9) előtt. Ma-
gyarország 2 arany, 1 ezüst és 2 bronz-
éremmel a 12., míg Románia 1 arany- 
és 2 ezüstéremmel a 19. helyen állt.
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 » H. B. O.

A Ferencváros kettős győzelemmel 
jutott tovább a labdarúgó-Bajno-

kok Ligája selejtezőjének második 
fordulójából, miután az egy héttel ez-
előtti, hazai első mérkőzésen elért 2-0-
ás sikert követően a párharc kedd esti, 
idegenbeli visszavágóján 3-1-re nyert 
a litván Zalgiris Vilnius ellen. Ezáltal 
biztossá vált, hogy a magyar bajnok 
ősszel valamelyik nemzetközi kupaso-

rozat csoportkörében szerepel majd. A 
BL-selejtező harmadik fordulójában a 
cseh Slavia Prága lesz az FTC ellenfele. 
A Kolozsvári CFR lapzártánk után ját-
szotta a BL második selejtezőkörének 
visszavágóját a gibraltári Lincoln Red 
Imps ellen. Ma a Konferencia Liga má-
sodik selejtezőkörének visszavágóit 
rendezik. A Sepsi OSK gól döntetlen-
ről várja a 19.30-kor kezdődő, hazai 
mérkőzését a szlovák Spartak Trnava 
(Nagyszombat) ellen. A mérkőzést a 

Digi Sport 1 és a Look Sport+ csator-
nán lehet élőben követni. A további 
magyar és román csapatok program-
ja: 16 órától Sahtyor Karagandi (ka-
zah)–FCSB, 19 órától FC Vaduz (liech-
tensteini)–Újpest FC, 21 órától Puskás 
Akadémia–FK Rigas FS (lett), 21.30-tól 
Universitatea Craiova (román)–KF 
Laçi (albán). Az első meccseken a Pus-
kás Akadémia 3-0-ára alulmaradt, az 
Újpest 2-1-re, az FCSB 1-0-ra nyert, a 
Craiova pedig 1-0-ra kikapott.

Továbbjutott a Ferencváros a Bajnokok Ligájában

 » Biztossá vált, 
hogy a magyar 
bajnok ősszel va-
lamelyik nemzet-
közi kupasorozat 
csoportkörében 
szerepel majd.

Teremlabdarúgás
helyett jégkorong

A csíkszeredai jégkorongozást fogja 
ezentúl támogatni Görbe Walter, 

aki eddig az Imperial Wet teremlab-
darúgó-csapatának volt a tulajdono-
sa. Utóbbi országos bajnokként lépett 
vissza két hete a pontvadászattól, 
mert mint azt a tulajdonos mondta: 
elege lett. „Maradok a sport mellett, 
a jégkorongot fogom támogatni, és 
remélem, hogy ebben a szezonban 
mindent megnyer a Sportklub” – 
mondta Görbe. (Dobos László)




