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• Cseh László Tokióban, 
az olimpiai játékokon zárta 
le páratlan pályafutását, 
Milák Kristóf ezüstérmet 
szerzett 100 méter pillan-
gón. Vízilabdában a ma-
gyar férfi és női válogatott 
is ott van a negyeddöntő-
ben, a kézilabdás lányok 
pedig életben tartották 
továbbjutási esélyeiket. 
Atlétikában egyelőre 
elmaradtak a sikerek, 
míg női asztalitenisz-csa-
patversenyben Szőcs 
Bernadette- ék továbbju-
tottak.

SZÉKELY SPORT-ÖSSZEÁLLÍTÁS

Cseh László a 200 méter vegyes 
pénteki döntőjében elért hete-
dik hellyel fejezte be úszópálya-

futását a tokiói olimpián. Bár az idő-
eredményével elégedetlen volt, mégis 
megnyugodva zárta le kiemelkedő 
pályafutását. „Ébredés után elérzéke-
nyültem, jó értelemben megérintett, 
hogy utoljára ugrom medencébe. Jól 
éreztem magam, de azt sajnálom, 
hogy nem lett jobb az időm. Annak 
azért örülök, hogy javítottam egy he-
lyet, elvégre nyolcadikként jutottam 
be” – értékelte úszását a 35 éves le-
gendás magyar sportoló, aki ebben a 
számban 2008-ban Pekingben ezüst-, 
2012-ben Londonban bronzérmes 

volt. A mostani játékok egyik magyar 
zászlóvivője ötödik olimpiáján szere-
pelt, tizedik egyéni döntőjét úszta, ki-
emelkedő pályafutását pedig egyebek 
mellett két világbajnoki cím és hat 
ötkarikás érem fémjelzi. „Azt viszem 
haza magammal Tokióból, hogy nyu-
godtan hagyhatom abba az úszást. 
Otthon a tévé előtt biztosan mérgelőd-
nék, hogy ilyen időt én is tudtam vol-
na úszni, és ez végigkísérte volna az 
életemet. Így viszont itt le tudtam zár-
ni a pályafutásomat” – mondta Cseh, 
majd hozzátette: „Mindenkinek ilyen 
szép befejezést kívánok”.

Milákot világcsúccsal győzték le

Milák Kristóf 100 méteres pillan-
góúszásban ezüstérmet nyert, ezzel 
megszerezte a magyar küldöttség ha-
todik dobogós helyezését az olimpi-

án. A győztes amerikai Caeleb Dressel 
érvényesítette a papírformát, a szám 
kétszeres világbajnoka 49.45 másod-
perces világcsúccsal csapott a célba, 
Milák 23 századdal maradt el tőle.

Kevés siker atlétikában

Atlétikában a magyar és román spor-
tolók többsége már a selejtezőkben 
kiesett, többek között a riói bronz-
érmes Márton Anita súlylökésben. 
Kalapácsvetésben Bianca Florentina 
Ghelber 71,72 méteres dobással a 11. 
helyről jutott döntőbe, Gyurátz Ré-
ka kiesett. Távolugrásban mindkét 
ország képviselője lemaradt a döntő-
ről, Nguyen Anasztázia a 16., Alina 
Rotaru-Kottmann a 17., míg Florenti-
na Iusco a 20. helyen zárt. A női 3000 
m akadályfutás előfutamában Tóth 
Lili Anna egyéni csúcsot futott, de 

ez sem bizonyult elegendőnek a dön-
tőhöz. Női 100 m gáton Kozák Luca 
előfutamában a harmadik helyen ért 
célba, bejutott a tegnapi elődöntőbe, 
ahol sajnos belefutott az egyik gátba 
és nem tudta befejezni a versenyét.

Evezésben aranyesélyes volt a 
román női nyolcas, ám nagy megle-
petésre a döntőben csak az utolsó, 
hatodik helyen értek célba. A magyar 
női kardválogatott mindhárom mér-
kőzését elveszítette, így a kilences 
mezőnyben a várakozást alulmúlva 
nyolcadik helyen végzett a fegyver-
nem csapatversenyében.

Szőcsék továbbjutottak

A Szőcs Bernadette, Elizabeta Samara, 
Daniela Dodean Monteiro összeállítá-
sú román női asztalitenisz-válogatott 
bejutott a negyeddöntőbe az olimpi-

án, miután vasárnap hajnalban 3–0-
ra nyert Egyiptom együttese ellen. 
Az Európa-bajnoki címvédő román 
csapat mindössze 22 perc alatt került 
előnybe, a párosban 3–0-ra nyertek. 
A második találkozón a marosvá-
sárhelyi Szőcs Bernadette kétszettes 
hátrányból fordított Dina Mesref el-
len, a továbbjutást jelentő győzelmet 
Elizabeta Samara érte el Farah Abdel-
azizzal szembeni 3–1-es sikerével. A 
következő fordulóban Hongkong leg-
jobbjaival találkoznak ma reggel 8.30-
kor, a kelet-ázsiaiak a brazilokat 3–1-
re múlták felül a nyolcaddöntőben. 
A csapatversenyben Magyarország is 
érdekelt volt, tegnap délután 3–0-ra 
kaptak ki a nagy esélyes Japántól.

A Finndingiben szereplő Berecz 
Zsombor a második helyen bejutott 
az éremfutamba vasárnap, így ked-
den a dobogóért szállhat vízre.

Cseh László elbúcsúzott
Milák Kristófé az újabb érem – hétvégi olimpiai összefoglaló

OrszágAranyEzüstBronz
1. Kína 24 14 13
2. Egyesült Államok 20 23 16
3. Japán 17 5 9
4. Ausztrália 14 3 14
5. Orosz csapat 12 19 13
6. Nagy-Britannia 10 10 12
7. Franciaország 5 10 6
8. Dél-Korea 5 4 8
9. Olaszország 4 8 15
10. Hollandia 4 7 6
...
19. Magyarország 2 2 2
...

26. Románia 1 3 0

A tokiói olimpia éremtáblázatá-
nak élmezőnye a 9. (vasárnapi) 
versenynap után:

• O L I M P I A I  É R E M T Á B L Á Z A T

A világelső Djokovic a bronzmeccset is elbukta
Pablo Carreno Busta szerezte meg a harmadik helyet a tokiói olim-
pia tenisztornájának férfi egyéni versenyében, miután a szombati 
bronzmérkőzésen három szettben legyőzte a világelső szerb Novak 
Djokovicot. A vasárnapi döntőben az orosz Karen Hacsanov és a német 
Alexander Zverev találkozott, utóbbi két sima szettben szerezte meg 
az aranyérmet, a finálé mindössze 1 óra 21 percig tartott. Tokió 2020, 
tenisz, férfi egyes, bronzmérkőzés: Pablo Carreno Busta (spanyol, 6.)–
Novak Djokovic (szerb, 1.) 6:4, 6:7 (6–8), 6:4. Döntő: Karen Hacsanov 
(orosz)–Alexander Zverev (német) 6:3, 6:1.

• RÖVIDEN 

8.15 Női kézilabda, olimpia: 
       Spanyolország–Oroszország (TVR 1)
9.45 Súlyemelés, olimpia (Eurosport 1)
10.15 Női kézilabda, olimpia: 
          Magyarország–Svédország (TVR 1, M4 Sport, Eurosport 2)
11.00 Torna, olimpia (TVR 2, Eurosport 1)
11.00 Tenisz, WTA-torna, Kolozsvár (Digi Sport 2)
13.00 Atlétika, olimpia, (TVR 1, Eurosport 1)
13.30 Női kézilabda, olimpia: Brazília–Franciaország (TVR 2) 
18.30 Labdarúgás, 1. Liga: Sepsi OSK–Mioveni 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
20.00 Tenisz, WTA-torna, San José (Digi Sport 2)
21.30 Labdarúgás, 1. Liga: Dinamo–Clinceni (Digi 1, Telekom 1, Look Sport +)
3.00 Atlétika, Olimpiai Játékok, (TVR 1, Eurosport 1, M4 Sport)
3.10 Kajak-kenu, Olimpiai Játékok, Tokió (M4 Sport)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

A z Európa-bajnok magyar vá-
logatott 11–8-ra legyőzte az 

Egyesült Államok csapatát az olim-
pia férfi  vízilabdatornájának negye-
dik fordulójában, szombaton, ezzel 
már biztosan negyeddöntős. A ma-
gyar válogatott az első fordulóban 
10–9-re alulmaradt Görögország leg-
jobbjaival szemben, majd 16–11-re 
győzött a házigazda japán együttes 

ellen, aztán a dél-afrikaiakat kiütés-
sel, 23–1-re verte. A magyarok ma 
hajnali 4 órától az olaszokkal játsza-
nak.

Tokió 2020, férfi  vízilabda, A 
csoport, 4. forduló: Magyaror-
szág–Egyesült Államok 11–8  (2–1, 
3–3, 3–0, 3–4).

A nőknél a magyar válogatott 
már pénteken bebiztosította helyét 

a negyeddöntőben, miután har-
madik csoportmeccsén 17–13-ra 
legyőzte a házigazda japánokat. 
A lányok tegnap 11–9-re kikaptak 
Kínától, így második helyen vé-
geztek a B csoportban. Bíró Attila 
tanítványai a negyeddöntőben az 
A csoport harmadik helyezettjével, 
Hollandiával játszanak majd a leg-
jobb négy közé kerülésért.

A magyar női kézilabda-váloga-
tott megőrizte esélyét a negyed-

döntőbe jutásra a tokiói olimpián, 
miután három vereség után szomba-
ton végig vezetve 29–25-re legyőzte 
a világbajnoki ezüstérmes Spanyol-
országot. A magyar csapat védelme 
az előző meccsekhez képest látvá-
nyosan feljavult, míg támadásban 
továbbra is eredményesen játszottak 
a lányok, így egy pillanatig sem for-
gott veszélyben a spanyolok elleni 
siker. Bár voltak hullámvölgyek is a 
magyarok játékában – a második já-
tékrész közepén a spanyolok 23–16-

ról 24–23-ra zárkóztak fel –, mindig 
sikerült változtatni és visszatérni a 
helyes útra. Elek Gábor szövetségi 
kapitány tanítványai a csoportkör 
mai, utolsó fordulójában a B csopor-
tot vezető és már biztosan továbbju-
tó svédekkel játszanak. Ahhoz, hogy 
a magyarok negyeddöntősök legye-
nek, meg kell verniük Svédországot, 
miközben a spanyoloknak veszíte-
niük kell az oroszokkal szemben, a 
francia–brazil összecsapás pedig 
nem végződhet döntetlenre.

Női kézilabda, B csoport, 4. 
forduló: Magyarország–Spanyol-

ország 29–25 (14–11), gólszerzők 
Klujber 6, Vámos 6, Márton 5, Háfra 3, 
Szöllősi-Zácsik 2, Kisfaludy 2, Tomori 2, 
Bordás 2, Lukács 1, illetve Martin 5, Gu-
tierrez 5, Gonzalez 4, Cesareo 3, Lopez 
3, Pena 2, Rodriguez 2, Hernandez 1. A 
csoport állása: 1. (és negyeddöntős) 
Svédország 7 pont, 2. (és negyeddön-
tős) Orosz Olimpiai Csapat 5, 3. Spa-
nyolország 4, 4. Brazília 3 (111–112), 5. 
Franciaország 3 (110–113), 6. Magyar-
ország 2. Az utolsó fordulóban: ma 5 
órától Franciaország–Brazília, 8.15-től 
Spanyolország–Orosz csapat, 10.15-től 
Magyarország–Svédország.

Negyeddöntős a magyar férfi  és női csapat is

Még továbbjuthatnak a magyar lányok

Ötödik olimpiáján szerepelt 
a visszavonuló világklasszis, 
Cseh László
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