
Tizenegy atlétánk indul a Világbajnokságon 
 

A hétvégi Magyar Bajnokságon nem lett új szintes, így végül 11 atlétának sikerült kivívnia a jogot, 
hogy indulhasson Moszkvában az IAAF Atlétikai Világbajnokságon. 
 
Olimpiai- és Európa-bajnokunk, Pars Krisztián, az OB-n is kiváló formát mutatott, és természetesen ő 
a magyar csapat legesélyesebb tagja. Krisztián az elmúlt évek során igen magasra tette a mércét, ő 
jelenlegi atlétikánk kimagasló egyénisége. Idén eddig ő dobta a világon a legnagyobbat, ő vezeti a 
számítógépes világranglistát, és mindannyian reméljük, hogy az orosz fővárosban is gyarapítani tudja 
éremkollekcióját. 
 
Az idén országos csúcsot dobó Orbán Éva az idei legjobb eredményeket tartalmazó top lista szerint 
éppen csak kiszorulna a tizenkettes döntőből, de az összteljesítményt jobban reflektáló számítógépes 
világranglistán 11., és az idén mutatott kép alapján jó eséllyel pályázik a fináléba kerülésre. Ott pedig 
már bármi lehet… 
 
Baji Balázs egyenletes szerepléssel, sorra futotta idén a kiváló időket. Legjobbjával (országonként 
három főt számolva) a 19-23. helyen áll, de a számítógépes világranglista jól mutatja, hogy ennél 
sokkal előrébb jegyzik a világ gátfutói között (14., országonként három fővel számolva pedig a 11.). 
Nagyon sűrű a mezőny, sok múlik az összpontosításon. Első lépés a középdöntő, aztán… 
 
Márton Anita a top lista alapján 20-22., a számítógépes világranglistán 21., tehát tőle bravúr lenne a 
döntő. De mivel a közvetlen élmezőny mögötti versenyzők között viszonylag kicsik a különbségek, 
egyáltalán nem lehetetlen egy jó szerepléssel odaérni a fináléba. 
 
Zsivoczky-Farkas Györgyi kitűnően szerepelt az Universiádén, ahol óriási egyéni csúccsal bronzérmes 
lett. Az ott elért 6269 pontos eredménye idén eddig 12. a világon. Györgyi a Magyar Bajnokságon 
munkából is jó formát mutatott, és mivel már többször bizonyította, hogy kiváló versenyzői 
erényekkel rendelkezik, joggal remélhetjük, hogy Moszkvában is hozza magát. 
 
Három gyaloglónk is jogot szerzett a VB indulásra. Nehéz az esélyekről beszélni, mert az ő szezonjuk 
tavasszal volt, és kérdés, hogy azóta kinek hogyan sikerült a felkészülése. A mieinknek jól, de alig van 
információnk az ellenfelekről.  Országonként három fővel számolva az idei legjobb eredmények 
alapján Madarász Viktória a 44., Helebrandt Máté a 48., Rácz Sándor a 40. helyről várja a VB-t. De 
mivel már jó előre tudták, hogy Moszkvára időzíthetik a csúcsformájukat, így reméljük, hogy a top 
listán elfoglalt helyezésüknél jóval előrébb végeznek majd. 
 
Ha csak azt nézzük, hogy Kazi Tamás az idei top listán (3 fő/ország) a 46., akkor óriási bravúr lenne az 
elődöntőbe kerülés, ha  a számítógépes világranglista helyezését nézzük, akkor (országonként három 
fővel nézve a 31.). De ha figyelembe vesszük, hogy Tamás már kétszer is futott VB elődöntőt, illetve, 
hogy idén magabiztosan, jó formát mutatva versenyzett, akkor reméljük az elődöntőbe jutást. 
 
Szabó Barbara a fedettpályás szezon után azzal a tudattal készülhetett, hogy VB csapattag. A Magyar 
Bajnokságon még munkából versenyzett, hamarosan kiderül, hogy a formaidőzítése sikeres lesz-e, és 
sikerül-e egyéni legjobbja körüli teljesítményt mutatnia Moszkvában. 
 
Hudi Ákos az utolsó pillanatban került a csapatba. A VB nevezési szintet egy szenior versenyen, külön 
meghívottként érte el. Ez az eredmény (76.93 m) 2 és fél méterrel jobb, mint élete második legjobbja. 
E versennyel kapcsolatban sokakban óhatatlanul felvetődnek kérdések. Ha csak ezt az egy eredményt 
tekinteném, akkor nem válogatnám be Ákost. Viszont egy igen tehetséges fiatalemberről van szó, aki 
remekül teljesített, ezüstérmes lett az U23-as EB-n, és a jövője szempontjából hasznos lehet, ha már 
most tapasztalatot szerezhet felnőtt világversenyen. 



 
A Világbajnokságon résztvevő magyar küldöttség összetétele: 
 
Atléták: 

Kazi Tamás  800m   Debreceni SC  dr. Gyimes Zsolt 

Baji Balázs  110m gát  Békéscsabai AC  ifj. Tomhauser István 

Pars Krisztián  Kalapács  Dobó SE  Németh Zsolt 

Hudi Ákos  Kalapács  Haladás VSE  Annus Adrián 

Helebrandt Máté 20km gyaloglás  Nyírsuli   Pokrovenszki József 

Rácz Sándor  50km gyaloglás  Békéscsabai AC  Juraj Bencik 

Szabó Barbara  Magas   UTE         Szabó István / Chris Bradford 

Márton Anita  Súly   TITÁN TC  Eperjesi László 

Orbán Éva  Kalapács  VEDAC   Zentai Tibor 

Madarász Viktória 20km gyaloglás  Békéscsabai AC  Juraj Bencik 

Zsivoczky-Farkas Györgyi  Hétpróba  Bp. Honvéd  Zsivoczky Attila 

 

Kísérők: (a kísérők többsége csak néhány napra utazik Moszkvába)  

Gyulai Miklós   elnök 

Gyulai Márton   főtitkár, IAAF kongresszusi küldött 

Eperjesi László   edző 

dr. Gyimes Zsolt  edző 

Németh Zsolt   edző 

ifj. Tomhauser István  edző 

Zentai Tibor   edző 

Zsivoczky Attila   edző 

Dr. Kiss-Polauf Marianna orvos 

Igaz Bálint   fizioterapeuta 
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