
1 
 

Dr. Vágó Béla - Szalma László: 

 

A pekingi világbajnokság távolugró versenyeinek elemzése és 

összehasonlítása az előző világbajnokságok versenyeivel 

 
Férfiak 

A döntő összefoglalója itt látható https://www.youtube.com/watch?v=qPkldk6gUO0 

 

A Madárfészek Stadion teljesen megtelt a férfi távolugrás döntőjére. Nem véletlenül 

voltak annyian kíváncsiak, hiszen három hazai versenyző is a legjobb 12-be indulhatott. 

Habár az előzetes várakozások alapján úgy tűnt, hogy a kínai ugrók nem várományosai 

egyetlen komolyabb helyezésnek sem, mégis másképpen alakult. 

Az első sorozatban a két nagy esélyes, az olimpiai bajnok B. G. Rutherford belépett 

és J. Henderson-nak sem volt szerencséje, mert ugrása után a bíró kezében a piros zászló 

lendült a fehér helyett. A kínai szurkolók nagy örömére a hazai versenyzők közül ketten is jól 

kezdtek és mindketten (X. Gao, J. Wang) 814cm-t értek el és ezzel első helyen várhatták a 

folytatást.  

 

Az orosz címvédő 802 cm-es ugrásával harmadik legjobb ugró címet érdemelte ki a 

sorozatban. A második sorozatba n aztán G. Rutherford egy remek 829 cm-es ugrással 

kárpótolta magát, míg J. Henderson-nak nem sikerült elérnie az elugró gerendát, így 5 cm-rel 

8 m alatt maradt 

.  

1.Kép 
 

A junior világbajnok J. Wang viszont 4 cm-t javított és ezzel másodiknak zárta a sorozatot 

(818 cm). Harmadik helyen lévő X. Gao belépett, így maradt a harmadik pozícióban.  

Az amerikai M. Hartfield újra belépett, így két érvénytelen kísérlettel várta a harmadik 

sorozatot.  

 

Ebben a sorozatban (3.), az ausztrál F. Lapierre 8.10m-es ugrásával feljött a negyedik helyre, 

míg az idei kínai bajnok J. Li 8.09 m-es ugrásával az ötödik pozíciót érte el. Rájárt a rúd az 

amerikai ugrókra, mert M. Hartfield-re harmadszorra is piros zászlót kapott, míg J. 

Henderson 7,95 m-es érvényes ugrásával (az előző napi selejtezőben elsőre kivágott egy 836 

cm-es eredményt) 9.-ként végzett és így kimaradt a további három kísérletből. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qPkldk6gUO0
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Mivel az amerikaiak nem jutottak be az 1-8-ba és a címvédő A. Menkov sem volt valami 

nagy formában, így senki nem volt, aki meghiúsíthatta volna a brit B. G. Rutherford-ot 

világbajnoki győzelmének megszerzésében. Ráadásul B. G. Rutherford a negyedik 

sorozatban még rátett egy lapáttal és 8,41 m-es teljesítményével „bebetonozta győzelmét”. 

Ezután már nem is ugrott többet, csak a versenyt figyelte, hogy vész esetén még cselekedjen, 

de erre nem volt szükség… 

 

Ettől fogva a dobogó alsó-két fokáért zajlott tovább a verseny. Az 5. sorozatban az ausztrál F. 

Lapierre (2010-ben fedett-pályás világbajnok) 8,20 m-t teljesítve ezüstérmes pozíciót vett 

fel. J. Li pedig 1 cm-t javított az addigi legjobbján (810 cm).  A hatodik sorozatban F. 

Lapierre megtoldotta 4 cm-rel az előző sorozatban elért eredményét (824 cm) és ezzel 

bebiztosította második helyét. 

J. Li utolsó kísérleténél belépett, X. Gao 830 cm körűl landolt, de a bírók egy ettől az 

eredménytől kisebb nyomot fedeztek fel és azt mérték le (8,02m). Ez egyben azt jelentette, 

hogy J. Wang lett minden idők legfiatalabb bronzérmese a távolugrás világbajnokságainak 

történetében (egy nappal 19. születésnapja előtt szerezte meg az érmét). 

  

1. sz. Táblázat, a 8-as döntő eredményei 

1 538  Greg Rutherford  GBR  8.41  +0.3  SB  X 0.0  8.29 -1.0  X +0.1  8.41 +0.3  -  -  

2  177  Fabrice Lapierre  AUS  8.24  +0.7  SB  X +0.1  7.85 -0.4  8.10 +0.2  X +0.1  8.20 +1.0  8.24 +0.7  

3  344  Jianan Wang  CHN  8.18  0.0  
 

8.14 +0.1  8.18 0.0  8.08 -0.4  X +0.8  X -0.1  6.27 +1.0  

4  330  Xinglong Gao  CHN  8.14  +1.2  SB  8.14 +1.2  7.87 -0.7  7.85 +0.1  X +0.6  7.95 -1.0  8.02 +0.9  

5  334  Jinzhe Li  CHN  8.10  +0.2  
 

7.69 -0.5  X +0.3  8.09 +0.6  X +0.4  8.10 +0.2  X +0.8  

6  873  Aleksandr Menkov  RUS  8.02  -0.5  
 

8.02 -0.5  X +0.8  7.98 -0.1  X +0.8  X -0.4  X +0.1  

7  503  Kafétien Gomis  FRA  8.02  +0.1  
 

X +0.5  X 0.0  8.02 +0.1  7.57 +0.7  X 0.0  7.80 -0.5  

8  874  Sergey Polyanskiy  RUS  7.97  0.0  
 

7.89 -1.3  7.97 0.0  X +0.1  X +0.3  X +0.3  X  

 

A 12-es döntőben öt európai ország (GBR, RUS 2x, FRA, CZE), három ázsiai (CHN 3x), két észak-

amerikai (USA 2x), egy közép-amerikai (BER) és egy ausztrál (AUS) képviseltethette magát a 

selejtezők után. A nyolcas döntőbe 4 európai, három Ázsiai és egy ausztrál versenyző került be és 

kapott további három kísérleti lehetőséget. 

Az 1. sz. Táblázatban láthatjuk, hogy G. Rutherford-nak (GBR) két ugrás elég volt a bajnoki 

cím eléréséhez (már a 8,29 m-is elég lett volna). A bajnok 17 cm-rel előzte a második- és 23 

cm-rel a harmadik helyezettet. A nyolcadik helyet elért orosz versenyzőtől pedig jelentős 44 

cm-el nagyobbat ugrott. 

 

 G. Rutherford https://www.youtube.com/watch?v=_Q6Y5vRR8kU 

 

2. sz. Táblázat, a férfi világbajnokságok összesítő táblázata 
 1983 1987 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

indulók/fő 34 40 43 45 50 39 45 28 36 27 32 43 36 29 32 
döntőbe 

jut. kellet 
788 800 801 791 791 793 790 783 797 791 799 801 802 789 798 

8. hely 

 
789 810 799 793 793 788 799 792 793 806 798 806 817 802 797 

bronz 

 
812 833 842 815 829 818 836 821 822 825 830 837 829 827 818 

ezüst 

 
829 853 891 816 830 838 840 824 828 834 847 847 833 829 824 

arany 

 
855 867 895 859 870 842 856 840 832 860 857 854 845 856 841 

 13 17 13 12 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

sárga szín= legkisebb érték, piros szín=legnagyobb érték 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q6Y5vRR8kU
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A 2. sz. Táblázatból kitűnik, hogy a pekingi világbajnokság eredményei statisztikailag nem 

hoztak semmilyen meglepetést a többi, korábbi világbajnokságokhoz képest. Pekingben, 

inkább az átlag alatti teljesítményeket figyelhetjük meg az előző világbajnokságok tükrében. 

Az indulók száma közel átlagos értéket mutat. Kilenc eddigi Vb-re lehetett kevesebb 

eredménnyel bekerülni.  

 
2. Kép 

  

A Nyolcba kerülésnél ez a szám hat. Az érmek tekintetében elég szerény minősítéssel 

illethető a verseny színvonala. A bronzéremhez eddig két versenynél kellett kevesebb és 

egynél azonos eredmény. A második hely tekintetében egy versenyen kellet kevesebb és egy 

azonos (2001) távolság. A bajnoki címhez csak egyszer kellett szerényebb teljesítmény (2001, 

840 cm) 

 

 3.Kép 
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Nők 

A döntő itt látható https://www.youtube.com/watch?v=qa9TXGSMKR0 

 

A verseny előtt sem a dobogósok megjósolása, sem a győztes személyének megnevezése nem 

tűnt könnyű feladatnak. Amolyan, majd a versenyen eldől és majd meglátjuk mi lesz 

vélemény jellemezte leginkább az esélylatolgatók első gondolatait. 

Persze azt a 2015-ös évi előző eredményekből meg lehetett mondani, hogy a győzelemhez 7 

m feletti ugrás kell majd. A dobogóhoz pedig 7 m-hez közeli eredmény szükségeltetik. 

A verseny első sorozatában a szerb I. Spanovic új nemzeti csúcsot ért el és ezzel rögtön az 

élre ugrotta magát (701cm). https://www.youtube.com/watch?v=5fvFWT9thjs 

 

A kanadai C. Nettey is kiváló eredményt produkált és 695 cm-rel második helyre került. T. 

Bartoletta (USA) első belépett ugrása után  igazolta jó formáját és másodikra szintén 695 

cm-t teljesített. S. Proctor (2009, 2013-ban 6. a világbajnokságon) 2015-re „éremre érett” és 

7,07 m-es teljesítményével az élre került. Ráadásként ezzel az eredményével 9 cm-rel meg is 

javította az eddigi országos csúcsát, amit a Vb előtt kb. 1 hónappal ért el. 

 

 

4. Kép 

 

Így aztán, S. Proctor (GBR) lett az utolsó ugró az első három ugrásának eredményessége 

alapján. Negyedik ugrására a brit ismét 7 méter fölé került (701 cm). Ötödik ugrásánál I. 

Spanovic 698 cm-t teljesített. A hatodik sorozatig nem változott az addigi sorrend (ami a 

harmadikban kialakult), mert  ötödikre T. Bartoletta is csak 694-et ugrott.  

A hatodik sorozatban az addig 7 m-alatt maradt T. Bartoletta „megtáltosodott” és 19 cm-rel 

nagyobbat ugrott addigi (695 cm) teljesítményénél és így ezzel az eredménnyel megnyerte a 

versenyt (7,14 m). 

 

10 évvel első világbajnoki címe (2005 Helsinki) után újra világbajnok lett ezzel az 

eredményével T. Bartoletta. Ezt a fantasztikus duplázást H. Dreschler korábban már 

megcsinálta, mikor 1983-as már fakuló világbajnoki aranyát 1993-ban első helyezésével újra 

kifényesítette. 

https://www.youtube.com/watch?v=qa9TXGSMKR0
https://www.youtube.com/watch?v=5fvFWT9thjs


5 
 

3. sz. Táblázat, a 8-as döntő eredményei 

1 860  Tianna Bartoletta  USA  7.14  +1.2  WL  X +1.4  6.95 +1.3  6.87 +0.1  6.62 +1.3  6.94 +0.6  7.14 +1.2  

2  409  Shara Proctor  GBR  7.07  +0.4  NR  X +0.2  6.87 +0.9  7.07 +0.4  7.01 +0.6  X +1.0  X +0.7  

3  762  Ivana Španovic  SRB  7.01  +0.8  NR  7.01 +0.8  X +0.8  X +0.6  6.86 +0.9  6.98 +1.0  7.01 +0.6  

4  221  Christabel Nettey  CAN  6.95  +0.9  
 

6.95 +0.9  6.85 +1.0  X -0.2  6.69 +0.8  6.84 +0.9  X +1.3  

5  414  Lorraine Ugen  GBR  6.85  +0.7  
 

X +0.4  6.85 +0.7  6.73 +1.0  X +0.7  X +0.9  X +1.2  

6  436  Malaika Mihambo  GER  6.79  +0.3  
 

X -0.4  6.79 +0.3  X +0.5  X  6.60 +0.4  -  

7  797  Khaddi Sagnia  SWE  6.78  +1.3  PB  X +1.3  6.67 +1.1  6.56 +0.7  6.40 -0.7  6.78 +1.3  5.05 +0.8  

8  875  Janay DeLoach Soukup  USA  6.67  +0.6  
 

6.67 +0.6  X +0.5  6.64 +1.2  6.53 +0.5  X +0.7  X  

 

A 12-es döntőbe hatalmas európai fölényt figyelhettünk meg, a hölgyek kilenc fővel 

képviseltették kontinensünket. Észak-Amerikából két USA és egy CAN versenyző jutott be. 

A nyolcas döntőbe mindhárom amerikai versenyző bekerült és négy európai esett ki. 

A győztes 7 cm-rel előzte meg a második és 13 cm-rel a harmadik helyezettet. A nyolcadik 

helyezettől jelentősen (47 cm) nagyobbat ugrott. 

1-8-ba jutott versenyzők közül mindenkinek volt legalább egy rontott kísérlete. A legtöbb 

érvénytelen ugrást (4) a brit M. Mihambo produkálta. A verseny győztese csak az első 

kísérletét lépte be. 

S. Proctor és I. Spanovic kétszer is 7 m felett teljesített, a versenyt mégis az utolsó 

kísérletére 7 m-fölé került amerikai versenyző nyerte.  

 

                      5. Kép 

4. sz. Táblázat, Női világbajnokságok összesítő táblázata 

 1983 1987 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

indulók/fő 34 29 31 38 40 44 36 22 26 27 30 37 36 31 34 
döntőbe 
jut. kellet 

640 658 663 650 653 659 662 648 653 653 659 652 651 657 668 

8. hely 

 

665 663 669 657 666 664 668 670 647 642 660 662 644 673 667 

bronz 

 

704 713 711 676 683 691 683 688 670 669 690 680 676 682 701 

ezüst 

 

715 714 729 698 686 694 694 701 674 676 692 697 677 699 707 

arany 

 

727 736 732 711 698 705 706 702 699 689 703 710 682 701 714 

 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
sárga szín= legkisebb érték, piros szín=legnagyobb érték  
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A 4 sz. Táblázatból látható, hogy 2015-ös Vb-n a 12-es döntőbe kerüléshez kellett az eddigi 

15 Vb közül a legjobb eredmény (668 cm).  A 8. helyhez a 4. legjobb eredmény kellett 2015-

ben. A bronzéremhez a Vb-ok eddigi történelmében az első három versenyen kellett 7 m-nél 

nagyobb ugrás és most 2015-ben is 701 cm- kellett.  Az arany- és ezüstérmeket tekintve is a 

negyedik legjobb eredmény kellett (7,07 m, 7,14 m) a 2015-ös Vb-n. 

  

                                      6. Kép 

Források 

IAAF. org 
1. sz. Táblázat http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships/15th-iaaf-world-

championships-4875/results/men/long-jump/final/series#resultheader 

3.sz. Táblázat http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships/15th-iaaf-world-championships-

4875/results/women/long-jump/final/series#resultheader 

2,4. sz. Táblázat saját készítés az IAAF.org adatai alapján 

1. Kép  http://www.iaaf.org/news/report/beijing-2015-men-long-jump-

final?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20%27re

port%20long%20jump%20peking%27,%20Page1&utm_content=Slot2 

 

2. Kép  www.iaaf.org/news/feature/beijing-2015-wang-

jianan?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search term: 'Wang 

longjump2015', Page1&utm_content=Slot4 

 

3. Kép http://www.iaaf.org/news/report/lapierre-returns-to-the-runway-in-

brisbane?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20%2

7F.%20Lapierre%20long%20jump%202015%27,%20Page1&utm_content=Slot4 

4. Kép  http://www.iaaf.org/athletes/great-britain-ni/shara-proctor-

196700?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20%2

7s%20proctor%20long%20jump%27,%20Page1&utm_content=Slot1 

5. Kép http://www.iaaf.org/news/report/beijing-2015-long-jump-qualifying 

6. Kép http://www.reuters.com/article/2015/08/28/us-athletics-world-long-idUSKCN0QX1NC20150828 

 

Riport http://www.iaaf.org/news/report/beijing-2015-men-long-jump-

final?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20%27re

port%20long%20jump%20peking%27,%20Page1&utm_content=Slot2 

Riporthttp://www.iaaf.org/news/report/beijing-2015-long-jump-

qualifying?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20

%27report%20long%20jump%20peking%27,%20Page1&utm_content=Slot1 

http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships/15th-iaaf-world-championships-4875/results/men/long-jump/final/series#resultheader
http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships/15th-iaaf-world-championships-4875/results/men/long-jump/final/series#resultheader
http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships/15th-iaaf-world-championships-4875/results/women/long-jump/final/series#resultheader
http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships/15th-iaaf-world-championships-4875/results/women/long-jump/final/series#resultheader
http://www.iaaf.org/news/report/beijing-2015-men-long-jump-final?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20%27report%20long%20jump%20peking%27,%20Page1&utm_content=Slot2
http://www.iaaf.org/news/report/beijing-2015-men-long-jump-final?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20%27report%20long%20jump%20peking%27,%20Page1&utm_content=Slot2
http://www.iaaf.org/news/report/beijing-2015-men-long-jump-final?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20%27report%20long%20jump%20peking%27,%20Page1&utm_content=Slot2
http://www.iaaf.org/news/report/lapierre-returns-to-the-runway-in-brisbane?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20%27F.%20Lapierre%20long%20jump%202015%27,%20Page1&utm_content=Slot4
http://www.iaaf.org/news/report/lapierre-returns-to-the-runway-in-brisbane?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20%27F.%20Lapierre%20long%20jump%202015%27,%20Page1&utm_content=Slot4
http://www.iaaf.org/news/report/lapierre-returns-to-the-runway-in-brisbane?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20%27F.%20Lapierre%20long%20jump%202015%27,%20Page1&utm_content=Slot4
http://www.iaaf.org/athletes/great-britain-ni/shara-proctor-196700?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20%27s%20proctor%20long%20jump%27,%20Page1&utm_content=Slot1
http://www.iaaf.org/athletes/great-britain-ni/shara-proctor-196700?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20%27s%20proctor%20long%20jump%27,%20Page1&utm_content=Slot1
http://www.iaaf.org/athletes/great-britain-ni/shara-proctor-196700?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20%27s%20proctor%20long%20jump%27,%20Page1&utm_content=Slot1
http://www.iaaf.org/news/report/beijing-2015-long-jump-qualifying
http://www.reuters.com/article/2015/08/28/us-athletics-world-long-idUSKCN0QX1NC20150828
http://www.iaaf.org/news/report/beijing-2015-men-long-jump-final?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20%27report%20long%20jump%20peking%27,%20Page1&utm_content=Slot2
http://www.iaaf.org/news/report/beijing-2015-men-long-jump-final?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20%27report%20long%20jump%20peking%27,%20Page1&utm_content=Slot2
http://www.iaaf.org/news/report/beijing-2015-men-long-jump-final?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20%27report%20long%20jump%20peking%27,%20Page1&utm_content=Slot2
http://www.iaaf.org/news/report/beijing-2015-long-jump-qualifying?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20%27report%20long%20jump%20peking%27,%20Page1&utm_content=Slot1
http://www.iaaf.org/news/report/beijing-2015-long-jump-qualifying?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20%27report%20long%20jump%20peking%27,%20Page1&utm_content=Slot1
http://www.iaaf.org/news/report/beijing-2015-long-jump-qualifying?utm_source=GCSResults&utm_medium=googlecse&utm_campaign=Search%20term:%20%27report%20long%20jump%20peking%27,%20Page1&utm_content=Slot1

