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Összességét tekintve úgy gondolom, hogy egy egészen magas színvonalú atlétikai 
világbajnokságnak voltunk a részesei. Mind a versenyrendezés, mind pedig a szállás, 
étkeztetés megfelelő volt. Az utazás kezdeti nehézségeit a gyerekek jól vészelték át. 
Véleményem szerint az elért eredményekben nem volt befolyásoló szerepe a kezdeti 
nehézségeknek. 
 
A világbajnokság első napjaiban, melyeket edzéssel töltöttünk, meggyőződtem, hogy a 
kiutazott dobók jó formában az előttük lévő verseny fontosságát figyelembe véve 
felkészülten, és egészségesen érkeztek. A csoportból Szabó Dánielnek volt sérülése, mely 
kiutazása előtt is tudott volt. Sérülése az edzések végrehajtásában kismértékben befolyásolta. 
 
Sajnos a kint töltött idő során szembesülnünk kellett nap, mint nap azokkal a tényekkel, hogy 
a gyerekek nem kapják meg a megfelelő szintű, és mennyiségű felszerelést a 
világversenyekre! Nem kell ecsetelnem azt, hogy egy világverseny selejtezőjében mekkora 
hátrány, ha szakadó esőben egy kalapácsvető nem rendelkezik vízálló ruházattal… 
Sajnos ezekkel a tényezőkkel, mint hátráltató tényezőkkel számolnunk kell! A probléma, 
hogy évek óta nem teszünk ellene semmit! 
 
Szakmai értékelésem időrendi sorrendben: 
  
Huszák János, Diszkoszvetés. 
Elért eredménye: 52,47 m 
Helyezése: 24. 
Jani a selejtező során két technikailag rossz kísérlet után harmadik dobásra érte el a 24. helyet 
érő eredményét. Jani a versenyt kicsit elizgulta. Meg kell tanulni nemzetközi szintű 
versenyeken helyt állni. Ennek a legjobb módja, ha évközben több nemzetközi versenyen 
tudnánk indítani. Szoknia kell a légkört! 
  
Szabó Dániel, Kalapácsvetés 
Selejtezőben elért eredménye: 70,89 m 
Döntőben elért eredménye: 74,41 m 
Helyezése: 5. 
Dani sérülése kicsit megtépázta magabiztosságát. Selejtezőben elért eredménye alapján 
magabiztosan jutott a döntőbe. Küzdeni akarása példamutató! A döntőben elért eredménye az 
ismert sérülése alapján mindenféleképpen kiválónak mondható! A döntőben érvénytelen első 
kísérlet után magabiztosan oldotta meg a feladatot. A 4. helytől 2 cm-rel maradt le!  
  
Hudi Ákos, Kalapácsvetés 
Selejtezőben elért eredménye: 76,62 m 
Döntőben elért eredménye: 78,37 m 
Helyezése: 2. 
Ákos a selejtezőben történt bemelegítésével kicsit ránk hozta  a frászt: két szakmailag 
gyengén kivitelezett  bemelegítő dobás után könnyedén kvalifikálta magát a döntőbe. 
A döntőben elért második helye mindenféleképpen szenzációs eredmény, noha Ő ezt abban a 
pillanatban kudarcként élte meg. Kísérleteiben némi technikai probléma volt , mely 
kijavítására nem volt elegendő az elvégzett 6 dobás.  
  



 
Vince Petronella, kalapácsvetés: 
Selejtezőben elért eredménye: 52,90 m 
Helyezése: 14. 
Egy félbeszakított selejtezőben zuhogó esőben dobot. Technikailag jól kivitelezett, kicsit 
erőtlen mozgások jellemezték dobásait! Eredményére az időjárás, és a verseny több mint 
félórás félbeszakítása rányomta a bélyegét! 
  
Gergelics Cintia, kalapácsvetés 
Selejtezőben elért eredménye: 53,89 m 
Döntőben elért eredménye: 55,56 m 
Helyezése: 10. 
A selejtezőből sikerült tovább jutnia! A döntőben elért helyezését egy biztonsági dobásból (2. 
kísérlet) sikerült elérnie, miután első kísérletét kiforogta a körből. Utolsóra mindent 
megpróbált, de sajnos a kapkodás miatt technikailag rosszul oldotta meg a dobását, hálóba 
landolt!  
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