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Az Európa-csúcsot úszó Milák 
Kristófot és a pályafutását 
lezáró Cseh Lászlót ünnepel-
te hétvégén Magyarország a 
tokiói nyári olimpián. Romá-
nia éremgyűjteménye nem 
bővült hétvégén, de mától 
már a kajak-kenusoknak is 
szurkolhatnak az ötkarikás 
seregszemlén.

 » KRÓNIKA 

K iúszta magát Milák Kristóf 
a tokiói nyári olimpián: mi-
után korábban 200 méter 

pillangón aranyérmes lett, hétvé-
gén 100 pillén Európa-csúccsal a 
második helyen végett. Mindössze 
23 századdal maradt el a címvédő 
amerikai Caeleb Dressel mögött, 
akinek világcsúcsot kellett úsz-
nia ahhoz, hogy a magyarorszá-

gi klasszist maga mögé utasítsa. 
Ezek után nem meglepő, hogy a 
21 éves budapesti sportoló moso-
lyogva zárta ezt a döntőt, a szak-
szövetség hivatalos honlapján 
ki is emelte: nagyszerű verseny 
volt, remek ellenfelekkel és kiváló 
úszással. „Talán a falnál hagytam 
egy-egy tizedet, de úgy gondolom, 
ennél jobbat most nem tudtam 
jönni, így is óriási érzés, hogy Eu-
rópa-csúcsot úsztam, és büszkévé 
tesz, hogy Caelebnek világcsúcs 
kellett a győzelemhez. Tavasszal, 
különösen az Eb-n több külföldi 
úszó is mondogatta nekem, fi gyelj, 
te meg tudod csinálni, el tudod 
kapni Dresselt. Én azt válaszol-
tam, ne szórakozzatok velem, ez 
képtelenség. Most viszont láttam, 
hogy ennek igenis van realitása, és 
ez óriási motivációt ad” – mondta. 
Rámutatott, miközben kétszázon 

TOKIÓ 2020: VILÁGCSÚCS KELLETT CAELEB DRESSELNEK AZ EB-REKORDOT JEGYZŐ MILÁK KRISTÓF LEGYŐZÉSÉHEZ 100 PILLANGÓN

„Kiúszták” az elismerést a nyári olimpián

 » „Óriási 
érzés, hogy 
Európa-csú-
csot úsztam, és 
büszkévé tesz, 
hogy Caelebnek 
világcsúcs kellett 
a győzelemhez” 
– mondta Milák 
Kristóf.

 » „Nyugodtan 
hagyhatom abba 
az úszást. (…) 
Mindenkinek 
ilyen szép befe-
jezést kívánok” – 
mondta pálya-
futása utolsó 
döntője után 
Cseh László.

egyelőre csak saját magával tud 
versenyezni, addig százon másképp 
kell készülnie. „Az biztos, hogy a 
startfejesen dolgozni kell, de az egy 
hosszabb folyamat – azzal megy el 
majdnem egy testhosszal Dressel az 
elején. Még nem tudom úgy elkezde-
ni én sem, ahogy kellene” – ecsetel-
te. Meglátása szerint hasznára vált 
az is, hogy a koronavírus-járvány 
miatt tavalyról idénre halasztották 
az ötkarikás játékokat, a mutatott 
fejlődése pedig mindenképp opti-
mistává teszi a folytatásra nézve.

Nem Milák volt viszont az egyet-
len magyarországi úszó, akit ünne-
peltek hétvégén: Cseh László előtt is 
meghajoltak, hiszen bár 200 méter 
vegyesen hetedik lett, ez volt hosz-
szú és elképesztően sikeres pálya-
futása utolsó versenye. A kétszeres 
világbajnok, hat ötkarikás érem-
mel a háta mögött elérzékenyülve 
ébredt az utolsó viadal előtt. „Azt 
viszem haza magammal Tokióból, 

hogy nyugodtan hagyhatom abba 
az úszást. Otthon a tévé előtt biz-
tosan mérgelődnék, hogy ilyen időt 
én is tudtam volna úszni, és ez vé-
gigkísérte volna az életemet. Így 
viszont itt le tudtam zárni a pálya-
futásomat. Mindenkinek ilyen szép 
befejezést kívánok” – idézte az MTI 
a 35 éves klasszist – akinek még a 
szám győztese, a kínai Vang Sun is 
főhajtással gratulált.

Úszásban végül az Egyesült Álla-
mok 11 arany, 10 ezüst és 9 bronzzal 
végzett az éremtáblázat élén, de 
Ausztrália (9-3-8), Nagy-Britannia 
(4-3-1), Kína (3-2-1), Oroszország (2-
2-1), Japán (2-1-0), Kanada (1-3-2), 
Magyarország (1-1-0), Dél-Afrika
(1-1-0) és Tunézia (1-0-0) is ünnepelt 
olimpiai bajnokot. Románia, mint 
ismeretes, úszásban nem szerzett 
érmet, de a fi atal gyorsúszó David 
Popovici egyáltalán nem vallott szé-

gyent, és mint mondta: az amerikai 
fenomén, Dressel nagy jövőt jósolt 
számára, és azt a tanácsot adta 
neki, hogy legyen óvatos, ne váljon 
emiatt beképzeltté. „Tudom, hogy 
időre, türelemre és szenvedélyre 
van szükségem a folytatásban” – 
mondta.

Kiváló evezés
Románia számára némi csalódást 
csak a női nyolcpárevezős kormá-
nyos hajó okozott, amely, miután 
világrekordot döntve jutott a fi ná-
léba, ott az utolsó, hatodik helyen 
ért célba. A Maria-Magdalena Rusu, 
Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgia-
na Dedu, Maria Tivodariu, Ioana 
Vrînceanu, Amalia Bereş, Mădălina 
Bereş, Denisa Tîlvescu és Daniela 
Druncea alkotta egység már a rajt 
pillanatában gyenge formát muta-
tott, végig utolsó helyen haladt, és 
nem tudott beleszólni a Kanada ál-
tal megnyert fi nálé dobogós helyei-
ért zajló küzdelembe. Ezzel együtt a 
romániai evezés az elmúlt tizenhét 
esztendő legsikeresebb olimpiáját 
tudhatja maga mögött, egy arany- 
és két ezüstéremmel, a sportág ösz-
szesített éremtáblázatán a negyedik 
helyen zárt Új-Zéland, Ausztrália 
és Hollandia mögött. A hazai szak-
szövetség közleményében rá is mu-
tatott arra, hogy a céljaikat felül-
múlták, hiszen nem csak két érmet 
szereztek. „Kiváló teljesítményt ér-
tünk el, főleg azok után, hogy 2012-
ben, Londonban egyetlen dobogós 
helyünk sem volt, öt évvel ezelőtt 
Rióban pedig csak egy bronzig ju-
tottunk. Akkor a küldöttség a 21. 
helyen zárt a rangsorban” – magya-
rázták. Kiemelték, hogy a férfi me-
zőnyben közel három évtizede nem 
sikerült érmet szerezniük, most 
viszont négyesben és párosban is 
dobogóra állhattak. Arról már be-
számoltunk, hogy Románia arany-
érmét a Simona Radiș és az Ancuța 
Bodnar alkotta női kétpárevezős 
egység szerezte. Ebben a számban 
1984-ben volt utoljára olimpiai baj-
noka az országnak.

Vízen maradnak
Magyarország és Románia is sikeres 
volt eddig a vízben zajló versenye-
ken, és bár az úszók és evezősök 
számára lezárult az ötkarikás sereg-
szemle, mától a kajak-kenusokon 
a sor, hogy dobogóra evezzenek. 
Elsősorban a piros-fehér-zöld kül-
döttség számít arra, hogy a tizenhét 
tagú együttesükből többen is dobo-
góra állhatnak majd, többek között 
a kajakos klasszis, Kozák Danuta, és 
a kenus Kopasz Bálint számítanak 
éremesélyesnek. Kenuban Románia 
a rutinos Victor Mihalachitól remél 
döntőbe jutást.

Versenyben van még Magyaror-
szág női és férfi  vízilabda-váloga-
tottja is. Előbbi 11-9-re kikapott Kí-
nától az utolsó csoportmérkőzésén, 
de a csoportja második helyéről 
továbbjutott a negyeddöntőbe, ahol 
romániai idő szerint kedden 12.20-
kor a hollandok ellen mártózik meg 
a medencében. A férfi együttes ma 
hajnalban az olaszokkal játszott.

Negyeddöntőre hangolva
Románia női asztalitenisz-csapata 
ma 8.30-tól Hong Kong legjobbjai 
ellen adogathat a negyeddöntőben, 
miután hétvégén legyőzték Egyip-
tom alakulatát. A kék-sárga-piros 
együttes oszlopos tagja, Szőcs Ber-
nadette szerint az ázsiai ellenféllel 
szemben már a maximumot kell 
nyújtsák a továbbjutáshoz. „Van 
esélyünk ellenük. Korábban csa-
pattal már többször kikaptunk tő-
lük, de egyéniben már mindnyájan 
arattunk ellenük sikereket. Minden 
ázsiai játékos kényelmetlen ellen-
fél, mindegyikőjüknek más a já-
tékstílusa, erre külön készülnünk 
kell. Most a legfontosabb, hogy 
jól kezdjük párosban” – mondta 
az Agerpresnek a marosvásárhelyi 
asztaliteniszező.

Brazil arany tornában
Románia tornában a sérülésre pa-
naszkodó Larisa Iordachéban bí-
zik, aki gerendán döntőzik kedden. 
Akkor már lehet, hogy az amerikai 
klasszis Simone Biles is versenyez-
ni tud majd, amióta viszont a csa-
patverseny során megsérült, sorra 
mondta le a szereplését. Lemondott 
az egyéni összetettről, majd ugrás-
ban sem tudott versenyezni, végül 
pedig talajon sem vállalta a fi ná-
lét. Távollétében amúgy ugrásban 
a brazil Rebeca Andrade nyert, aki 
országa első olimpiai bajnoka lett 
tornában.

Új teniszbajnokot is avattak hét-
végén: női egyesben a svájci Belin-
da Bencic nyerte a döntőt, miután 
7:5, 2:6, 6:3-ra legyőzte a cseh Mar-
keta Vondrousovát. A bronzérem az 
ukrán Elina Svitolináé lett. A férfi -
mezőnyben az orosz Karen Hacsa-
nov 6:3, 6:1-re múlta felül a német 
Alexander Zverevet a fi náléban, a 
világelső szerb Novak Djokovic pe-
dig meglepetésre elbukta a bronz-
meccset a spanyol Pablo Carren 
Bustával szemben.

Ezalatt hétvégén elkezdődtek már 
az atlétikaversenyek is, és bár több 
romániai és magyarországi sportoló 
állt rajthoz, többségük már a selej-
tezőben kiesett, többek között a riói 
bronzérmes Márton Anita súlylö-
késben. Kalapácsvetésben Bianca 
Florentina Ghelber 71,72 méteres 
dobással a 11. helyről jutott döntő-
be. Kiosztották ugyanakkor már az 
első aranyérmeket is: a 100 méter 
sprint új bajnoka – Usain Bolt visz-
szavonulása után – az olasz Marcell 
Lamont Jacobs lett, hármasugrás-
ban pedig a venezuelai Yulimar Ro-
jas világrekorddal nyert.

A tokiói nyári olimpia összesített 
éremtábláját lapzártánkkor válto-
zatlanul Kína vezette 24 arany, 14 
ezüst és 13 bronzéremmel. Mögötte 
sorrendben az Egyesült Államok 
(20-23-16) és Japán (17-5-9) álltak a 
második, illetve harmadik helyen. 
Magyarország két arany-, két ezüst- 
és két bronzéremmel a 19., Románia 
egy arany- és három ezüstéremmel 
a 26. helyen szerepelt a rangsorban. 
Mostanáig amúgy már 47 állam ün-
nepelhetett olimpiai bajnokot a Ja-
pánban zajló seregszemlén.
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Utolsó döntő. Cseh László Tokióban zárta le sikeres sportpályafutását




