
Bár Usain Bolt a világ leggyorsabb futója, a világ legjobb középtávfutója jelző azonban inkább 
Rudishára illik. A kenyai klasszis 2010-ben javította 1:41.09 percre a legendás Wilson Kipketer 
– akkor már 13 éves – 1:41.11-es világcsúcsát, egy héttel később pedig 1:41.01-re faragta a 
legjobb időt. Az érvényben lévő, 1:40.91 perces rekordot a londoni játékok döntőjében futotta. 
Minden idők nyolc legjobb ideje közül hat az ő nevéhez fűződik a kétkörös távon. Gyakorlatilag 
verhetetlen, két-két olimpiai és világbajnoki címe mellett 18 Gyémánt Liga-viadalon nyert, két-
szer az egész sorozat győztese is volt. Tétversenyen még nem talált legyőzőre, az augusztusi 
londoni világbajnokság fő esélyeseként tartják számon. 

A világ legjoBB KözéptávfUtójA 
A gyUlAi istván MeMoriAlon!
Csillagok háborúja 110 gáton – a címvédő olimpiai bajnok, a regnáló világbajnok és a tavalyi győztes, magyar csúcstartó ellen lép pályára.  

A jelen egyik legnagyobb atlétája, a világ legjobb futójának tartott David Rudisha visszatér Székesfehérvárra és újra indul a Gyulai 
István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjon, amelyen még két jamaicai klasszis részvétele is biztossá vált, s ezáltal bombaerős-
sé a 110 m gát és a női 100 m mezőnye.

A tavalyi elsöprő siker után, 
az idén újra David Rudisha 
futása lesz a július 4-i ver-
seny egyik csúcspontja. Az 
elmúlt évben azzal a nem 
titkolt céllal állt rajthoz 800 
méteren a Székesfehérvári 
Regionális Atlétikai Köz-
pontban, hogy megfussa 
a világ azévi legjobbját. 
Az olimpiai és világbajnok 
atléta elkápráztatta a szur-
kolókat, hiszen 1:43.35 
perccel ért célba, amivel 
teljesítette is tevét. A ma-
gas színvonalú versenyen 
nem mellesleg kiérdemel-
te a legjobb teljesítményt 
nyújtó indulónak járó Dr. 
spiriev Bojidar trófeát is. 
Rudisha lendülete kitartott 
egészen az olimpiáig: Rió-
ban 1:42.15 perccel védte 
meg címét, aminél 2016-
ban senki sem futott jobbat 
a kétkörös távon. 

A nőknél minden idők egyik 
legeredményesebb atlétanő-
je, veronica Campbell-Brown 
újra rajthoz áll a Gyulai István 
Memorialon, ahol eddig három-
szor győzött. A háromszoros olim-
piai és háromszoros világbajnoki 
aranyérmes jamaicai sprinter 100 
méteren indul, legnagyobb ellen-
fele a távolugrás riói győztese, 
tianna Bartoletta lehet. A 4x100-
as amerikai váltóval világcsúcs-
tartó és kétszeres olimpiai bajnok 
Bartoletta ugyanis ismét duplázni 
készül; két éve mindkét számát 
megnyerte, sőt, távolugrásban az 
ő nevéhez fűződik a 6.94m-es ver-
senycsúcs is!

Parádés mezőny indul 110 
méter gáton, ahol a rangsort 
szintén egy riói olimpiai baj-
nok vezeti. omar Mcleod 
az egyetlen sprinter a vilá-
gon, aki 110 m gáton, 13 
másodpercen, 100 méteren 
pedig 10 másodpercen belüli 
eredménnyel büszkélkedhet. 
Az elmúlt két évben ugyan 
rajthoz állt Székesfehérvá-
ron, de még egyszer sem ért 

célba, ami jelzi a mezőny rendkívüli erejét és nyo-
mását. Nem kérdéses, hogy harmadik próbálkozás-
ra nyerni akar Magyarországon. A még mindig csak 
23 éves vágtázó egyéni csúcsa egészen kápráza-
tos, 2015 júliusában 12.97 másodpercet futott. Idén 
már repesztett egy fergeteges 13.01 másodpercet, 
ezzel ő jelenleg a leggyorsabb a világon.
McLeoddal ellentétben Szergej Subenkov már 
nyert a Gyulai István Memorialon (2015), abban az 
évben a világbajnoki címet is begyűjtötte. Az orosz 
futó – aki ezúttal semleges színekben (ANA) áll rajt-
hoz – a szám egyik meghatározó alakja, szabad-
téren kétszeres, fedett pályán egyszeres Európa-
bajnok. Egyéni csúcsa pedig mindössze egyetlen 
századmásodperccel marad el McLeodétól! 
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MEMORIAL HÍREK 
SAJTÓKÖZLEMÉNY

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

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

Bartolettához hasonlóan két számban indul a nigériai 
Blessing Okagbare-Ighoteguonor is, aki távolban 
világbajnoki ezüst- és olimpiai bronzérmes, 100-on 
pedig 10.79 mp a legjobbja. A mezőny színvonalát 
emeli még az idén fedettpályán 60 méteren ameri-
kai bajnok Morolake Akinosun (100m/10.95mp) 
és a 100-on és 200-on is Rióban olimpiai döntős, 
Michelle-Lee Ahye (100m/10.86mp) részvétele is.

Az újságírók regisztrációja is zajlik a gyulaimemorial.hu oldalon.

A tavalyi győztes, Baji Balázs-
nak tehát nem kisebb kihívás-
sal kell szembenéznie, mint a 
bombaformában lévő olimpiai 
címvédő és regnáló világbajnok 
jelenléte. A rendkívül erős me-
zőny kiváló lehetőség az újabb 
országos csúcshoz: az Európa-
bajnoki ezüstérmes versenyző 
június 5-én, 13.24 mp-re javította 
saját maga által tartott magyar 
rekordot Prágában. Akkor a má-
sodik helyen ért célba, legyőzője, 
az Afrika csúcstartó (13.11mp) 
Antonio Alkana szintén vissza-
tér Fehérvárra.


