
Riói aRanyéRmesek soRa és olimpiai  
visszavágók a gyulai memoRialon
már-már megszámlálhatatlanul sok, de biztosan minden korábbinál több ötkarikás aranyérmes és világbajnok indul idén a gyulai ist-
ván Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjon, ahol több olimpiai visszavágót rendeznek. Sőt, akad szám, amelyben a riói játékoknál erő-
sebb mezőnyt láthatnak a nézők az ebben az évben dimenziót váltott versenyen a Székesfehérvári Regionális Atlétikai Központban. 

2017. június 10.
MEMORIAL HÍREK 
SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Gyulai Memorialra a jegyárusítás június 1-jén elkezdődött, a belépőket a gyulaimemorial.hu oldalon, a tex.hu-n, valamint országszerte 
a Ticket Express jegyirodáiban lehet megvásárolni. A július 3-i előnapra és a Hopp Parádéra a belépés ingyenes. 

Az újságírók regisztrációja is elkezdődött a gyulaimemorial.hu oldalon.
a tervezett versenyszámok:

férfiak: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 110 m gát, 400m gát, magasugrás, távolgurás, diszkoszvetés, kalapácsvetés, gerelyhajítás
nők: 100 m, 100 m gát, 400 m gát, 3000 akadály, távolugrás, súlylökés, kalapácsvetés

A riói győztesek listáját gyarapítja a Gyulai Memorial 
egyik törzsvendége, Tianna Bartoletta is. A 4x100-as 
amerikai váltóval világcsúcstartó és kétszeres olimpiai 
bajnok  atléta, a tavalyi játékokon 7,17 méteres egyéni 
csúccsal szerezte meg az első helyet. Itt lesz egy má-
sik hétméteres ugró, a világbajnoki második nigériai 
Blessing okagbare-ighoteguonor, valamint az Euró-
pa-bajnoki ezüstérmes brit Jazmin sawyers. Magyar 
részről két kiváló hétpróbázónk, az idei fedett Eb-n 
bronzérmes zsivoczky-Farkas györgyi és az ugyanott 
negyedik krizsán Xénia indul távolugrásban. 

Férfi kalapácsvetésben a tavalyi olim-
pia első nyolc helyezettjéből hat do-
bókörbe lép Székesfehérváron, köz-
tük az aranyérmes tadzsik Dilshod 
nazarov és a bronzérmes lengyel 
Wojciech nowicki. A résztvevők kö-
zül természetesen nem hiányozhat 
London olimpiai bajnoka pars krisz-
tián, s a névsor a Gyulai Memorialon 
címvédő pawel Fajdekkel válik bom-
baerőssé – a kétszeres világbajnok 
lengyel dobó Rióban meglepetésre 
nem jutott döntőbe. Így a fiatal magyar 
kalapácsvetők, a junior világbajnok, 
idén már vb-szintes Halász Bence és 
a junior vb-ezüstérmes pásztor Ben-
ce gyakorlatilag a lehető legerősebb 
mezőnyben mérethetik meg magukat.

márton anita felkészülését idén is komoly hazai erőpróba 
tarkítja az év fő versenye, a londoni világbajnokság előtt. 
Az olimpiai bronzérmes, immár kétszeres fedett pályás Eu-
rópa-bajnok súlylökő többek között Pánamerikai Játékok-
győztes Trinidadi Claudia Borel, az olimpiai nyolcadik 
fehérorosz aljona Dubickaja és az Európa-bajnoki bronz-
érmes török emel Dereli ellen lép dobókörbe.

A férfiak ugyanezen versenyszámában hatan tudnak 
8,20m fölött, köztük az idén már 8,49m-nél járó dél-afrikai 
Rushwal samaai valamint honfitársa, a korábbi olimpiai 
és világbajnoki ezüstérmes Godfrey Khotso Mokoena. 
Ellenfeleik között olyan olimpia és világbajnoki döntősök 
szerepelnek mint a tavalyról 8,58 m-es egyéni csúccsal 
rendelkező amerikai Jarrion lawson, a jamaikai Damar 
Forbes (8,25 m) vagy a kétszeres fedett pályás világbaj-
nok brazil mauro vinicius Da silva (8,31 m). Hazai szí-
neket a hétvégén egyéni csúcsot javító virovecz istván, 
valamint a junior bajnok Pap Kristóf képviselik.

A férfi és női kalapácsvetés rangját tovább emeli, hogy 
ezúttal is a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) so-
rozatának egyik állomása lesz a Gyulai Memorial. 

A fő versenynapra július 4-én kerül sor, ekkor elsősor-
ban nemzetközi versenyszámokat rendeznek. Előtte, 
július 3-án a Magyar Szuperliga és a korosztályos liga 
küzdelmei mellett három nemzetközi számot láthat a 
közönség, a női akadályfutást, a női kalapácsvetést és 
a férfi gerelyhajítást. Ebben az évben újabb előnappal 
is bővül a program, július 2-án, vasárnap Székesfehér-
vár belvárosában rendezik meg XIII. Hopp Parádét, 
melynek fő száma a női rúdugrás lesz.  

Olimpiai és világbajnok szintén ta-
lálható a férfi diszkoszvetők között, 
az észt gerd kanter egymagában 
mindkét címmel büszkélkedhet, va-
lamint 73,38 méteres egyéni rekord-
dal. Ugyancsak világbajnok a lengyel 
piotr malachowski, aki ezüstérem-
mel tért haza Rióból. Kővágó Zol-
tánnak még Pekingből van ötkari-
kás ezüstje, de a tavalyi játékokon 
is megmutatta tudását, és a hetedik 
helyen végzett. A riói döntőből öten is 
indulnak Székesfehérváron.

Női kalapácsvetésben ugyancsak indul az 
olimpiai címvédő: a kétszeres világbajnok és 
világcsúcstartó lengyel Anita Włodarczyk riói 
diadalával tette teljessé éremgyűjteményét. Az 
olimpia első kilenc helyezettjéből hat a Gyulai 
Memorialon újrajátszhatja az ötkarikás döntőt, 
kiegészülve néhány trónkövetelővel, például a 
világ idei második legjobb eredményével (76,77 
méter) büszkélkedő amerikai gwen Berryvel 
vagy a junior vb-második gyurátz Rékával.


