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Rossz lóra tett az öttusaszövetség?
A párizsi olimpia után törlik a lovaglást az öttusából

• Az öttusa szerelmesei számára megdöbbentő döntés született múlt héten. A nem-
zetközi szövetség törölte a lovaglást a sportágból, utoljára a 2024-es párizsi olimpián 
láthatunk lovakat e 109 évet megélt hagyományos sportágban.

S OMO GY I B O T ON D

S okan emlékezünk még a tokiói 
olimpia női öttusaversenyére, 
amikor lélegzetvisszafojtva 

szurkoltunk Kovács Sacinak, hogy 
dobogóra állhasson. Az utolsó, kom-
binált szám előtt került sor a lovag-
lásra, amely sajnos mindig lutri volt 
a sportág történetében. Főleg akkor, 
ha a versenyt olyan országban ren-
dezték, ahol a lóállomány nem volt 
megfelelő. Ilyen helyzet adódott Ja-
pánban. Annika Schleu hiába veze-
tett megnyugtató előnnyel a lovaglás 
előtt, nem bírt a számára kisorsolt 
makacskodó lóval, nem fejezte be a 
kört, ezért a németek ötszörös világ-
bajnoka pont nélküli teljesítménnyel 
fejezte be a tusát, és kiszállt az ara-
nyért folyó versenyből.

Állítólag nem ezért az esetért, de a 
Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) 
múlt héten úgy döntött, hogy a pári-
zsi ötkarikás játékok után az öttusá-
ból törli a lovaglást és valami mással 
helyettesíti majd. „A lovaglás aka-
dályt jelent az öttusa fejlődésében 
gyakorlati és anyagi szempontból 
is. Már három éve gondolkodunk e 
lépésen” – fejtette ki Joel Bouzou, az 
UIPM alelnöke, aki hangsúlyozta, a 
döntésnek nincs köze a világbajnok 
német hölgy olimpiai kudarcához 
(az UIPM elnöke egyébként Klaus 
Schormann, szintén német).

Három év múlva tehát az öttusá-
ban hiába keressük a lovaglást, nem 
fogjuk megtalálni. Csupán emlékez-
tetőül: a lövészetből, úszásból, ví-
vásból, futásból és lovaglásból álló 
sportág az 1912-es olimpia óta szere-
pel az ötkarikás játékok programjá-
ban. A lebonyolítási rendszer sokat 
változott ugyan az évek folyamán, 
ám a sportágak eddig még sohasem 
cserélődtek.

E hagyományos sportágat tulaj-
donképpen már sokszor érte támadás 
az idők folyamán. Harminc éve vet-
ték ki az olimpiai programból az öt-
tusát mint csapatsportágat. Nekünk, 
magyaroknak ez rendkívül fájó volt, 
hiszen Szöulban 1988-ban még a Fá-

bián–Martinek–Mizsér összeállítású 
hármas ellentmondást nem tűrőn 
nyerte meg az aranyérmet. Arról nem 
is beszélve, hogy Magyarország az öt-
tusaversenyek tekintetében az olim-
pián az összesített éremtáblázaton 9 
aranyéremmel, 8 ezüsttel és 6 bronz-
zal az első helyen áll.

Az elmúlt néhány évtizedben 
többször is felröppent a hír, hogy 
az ötkarikás játékokból törlik az öt-
tusát, végül „csak” átszervezésre 
került sor. A többnapos viadalt 1996 
után egyetlen napra csökkentették, 
2009 után pedig azt találták ki, hogy 
a lövészetet és a futást kombinált 
számként rendezik meg, a látvá-

nyosság érdekében. Aztán követke-
zett az, hogy a nézhetőség kedvéért 
mindent be kellett zsúfolni kilenc-
ven percbe. Múlt héten pedig már a 
lovakra került a sor.

A döntés nyilván megosztotta a 
sportág szerelmeseit. Többen nyílt 
levelet intéztek a nemzetközi szö-
vetséghez. A vezetőség távozását 
követelő levelet 667 volt és jelenlegi 
öttusázó írta alá, a magyarok közül 
például Kovács Sarolta, Gulyás Mi-
chelle, Gyenesei Leila, Balogh Gá-
bor, Fábián László, Marosi Ádám.

„A sportolókkal és a tagszövetsé-
gekkel folytatott konzultáció nélkül 
a vezetőség aláásta az öttusa eddigi 

109 éves történelmét, ezért egyhan-
gúlag kinyilvánítjuk bizalmatlansá-
gunkat” – jelentették ki az aláírók. 
Hozzátették, a jelenlegi elnök és a 
végrehajtó bizottság lépései azt mu-
tatják, új vezetőségre van szükség, 
amelynek tagjai képesek a sportág 
hosszú távú érdekeit szem előtt tar-
tani, kiállni a sportolókért és meg-
védeni az öttusa helyét az olimpiai 
programban. A német Schormannt 
különben a november 27–28-án ese-
dékes tisztújító kongresszuson újabb 
négy évre elnökké választhatják. Mi-
vel jelenleg nincs ellenjelöltje, zsi-
nórban nyolcadik ciklusát tölthetné, 
ezzel pedig 2024 után valószínűleg 
felkészülhetünk a ló nélküli (talán 
kerékpáros?) öttusára.

Marosi Ádám, világbajnoki cím-
védő, olimpiai bronzérmes öttusá-
zó: „Lesz egy sportágunk, amit kis 

túlzással már nem hívhatunk öttu-
sának, ezért el vagyok keseredve. 
Nem fogom fel, miért kell belenyúlni 
a hagyományokba. Az öttusa soha 
nem volt a leglátványosabb olim-
piai sportág. Nem is erről szólnak a 
versenyeink, hanem arról, hogy a 
legvakmerőbb, legkeményebb spor-
tolók megméretik magukat. Szá-
momra most az egész olimpiai esz-
me megkérdőjeleződik, és remélem, 
e döntéssel a sportág nem ásta meg a 
saját sírját. Szerintem már akkor hi-
bát követtek el, amikor egynapossá 
tették az öttusát. Az új lebonyolítási 
rend szerint már csak másfél órá-
ba zsúfolnak be minket, ami non-
szensz. Nem azért nézik többen a 
sportágunkat, mert kilencvenperces 
lesz vagy mert a lovaglás helyett be-
raknak egy másik versenyszámot...”

Martinek János, olimpiai bajnok 
öttusázó: „Párizs után már csak 
a versenyszámok számai alapján 
mondható a sportágunkra, hogy 
öttusa. Szomorú vagyok a döntés 
miatt, hiszen ez volt a kedvenc tu-
sám. Van, aki úgy véli, épp ez a tusa 
hátráltatja a sportág előmenetelét, 
hiszen sok ország nem rendelkezik 
lóállománnyal, vagy alacsonyabb 
színvonalú a lovak képzettsége. 
Sok ország épp ezért nem tud ver-
senyt rendezni, úgy kell vadászni 
a nagy versenyek házigazdáit, mi 
a versenyrendezésben mindig élen 
jártunk… A legkisebbek nyilván tud-
nak majd alkalmazkodni a változta-
táshoz, a mostani felnőtt és junior 
korosztálynak pedig a meglévő rend 
szerint kell készülnie, hogy odaérjen 
a 2024-es olimpiára. Nekik egyelőre 
nem érdemes új tusával foglalkozni-
uk. A döntés a felkészülés szempont-
jából is megosztja majd a sportágat.”

Vörös Zsuzsanna, olimpiai baj-
nok öttusázó: „A világ folyamatosan 
változik, sajnos jelen pillanatban 
ennek kell megfelelni, és mivel Ma-
gyarország nagy öttusahagyomá-
nyokkal rendelkező nemzet, így 
minket sokkal érzékenyebben érint 
ez a döntés. Én átéltem már hasonlót 
2008-ban, amikor a laser run beke-
rült a programba, akkor ez volt a fel-
tétele az olimpián maradásnak. Ak-
kor szerintem jót tett a sportágnak a 
döntés, látványosabb lett tőle. Hogy 
ezúttal mihez kell alkalmazkodni? 
Decemberben kiderül. Mindenesetre 
mindenki számára fájó ez a döntés.”Kovács Sarolta bronzérmes lett a tokiói olimpián. Folytatta a magyar hagyományt ▴  F O R R Á S:  M T I/C Z EG L É D I  Z S O LT




