
Az elmúlt hét esztendőtől eltérően már most olyan névsorral jelentkezünk, mely a világon bármelyik verseny 
számára büszkeséget jelentene. Ez is mutatja a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj erősségét, 
folyamatosan emelkedő színvonalát.
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Sztárjaink mind világ- és/
vagy olimpiai bajnokok 
illetve érmesek, az IAAF 
Gyémánt Liga sorozat 
rendszeres résztvevői.

Íme a pillanatnyi állapot:

A jegyértékesítés a mai 
naptól – 2018. május 15. – 
indul. A TEX-jegyirodáiban 
és online felületein lehet 
megvásárolni a belépőket. 
Július 1-re a belépés 
továbbra is ingyenes.

Megújult honlapunk 
hamarosan elérhető! 

Idén is megszervezzük a 
„Te mennyit futsz 100-on?” 
versenyt, melyre a honlapon 
lehet jelentkezni.

Gyulai István Memorial-
Atlétikai Magyar Nagydíj

Lássuk 
a névsort!

SZTÁROK JEGY WEB Regisztrálj!

július 02., HÉTFŐ 

Székesfehérvár

Genzebe Dibaba (etióp).  Mérföldön indul, ami új szám a 
versenyünk történetében. Minden idők egyik legjobb közép-
távfutónője, az 1500 méter és a 2000 méter világcsúcstar-
tója, és további négy fedett pályás távon (1500m, Mérföld, 
3000m, 5000m) is jelenlegi világcsúcstartó. 1500 méteren a 
kínai Yunxia Qu – 1993-ban futott, és megdönthetetlennek 
vélt – rekordját adta át a múltnak 2015-ben, Monacóban. Az 
idei birminghami fedett pályás világbajnokságon három nap 
alatt két számban is aranyérmet nyert. 12 érme van világbaj-
nokságokról és olimpiákról. Ez lesz az első alkalom, hogy Ma-
gyarországon rajthoz áll.

Steven Gardiner (bahamai) 400 méteren indul. Először 
2015-ben járt nálunk - akkor még újonc volt a nemzetközi 
porondon - és futotta meg a mai fennálló versenycsúcsot 
(44.30). Azóta világbajnoki ezüstérmes, olimpiai bronzérmes, 
a világ jelenleg legjobb aktív 400-as futója. Az idén már futott 
43.87-et - amivel a toplista élén áll -, és ezzel megnyerte a do-
hai Gyémánt Ligát. 200 méteren 19.75-öt futott az idén, mind-
kettő (200, 400) hatalmas egyéni és bahamai csúcs is egyben.

A tavalyi világbajnokság 110 gátas dobogósait elhozzuk Szé-
kesfehérvárra. Mindhárom érmes itt lesz. Visszatér Omar 
McLeod (jamaikai), Szergej Subenkov (orosz) – a 2015. évi 
világbajnok - és a 2017-es év magyar sportolója dr. Baji Ba-
lázs. McLeod tavaly szenzációs versenycsúcsot futott 12.96-
tal, majd megnyerte a világbajnokságot. Idén „visszavágó” a 
Magyar Nagydíjon.

Szintén visszavágó lesz férfi maga-
sugrásban. A londoni világbajnok 
Mutaz Essa Barshim (katari) a Bir-
mingham-ben őt fedett pályán le-
győző Danyil Liszenko (orosz) ellen 
lép pályára. Barshim 2.40-et ugrott 
Dohában, a szezonnyitó Gyémánt 
Liga versenyen. A világ egyik legke-
resettebb atlétája amikor 2015-ben 
már járt nálunk, megnyerte a Dr. Spi-
riev Bojidar trófeát.

Visszatér és 400 méteren indul a riói 
olimpiai bajnok Shaunie Miller-
Uibo (bahamai). Ő is versenycsúcs-
tartó (49.86-tal), tavaly megnyerte 
a Gyémánt Liga döntőt 200-on és 
400-on.

Visszatér Székesfehérvárra 
Tianna Bartoletta (amerikai), a Gyulai 
István Memorial történetének egyik legsi-
keresebb versenyzője. A távolugrás olim-
piai címvédője nálunk versenycsúcstartó 
(6.94 m, 2014-ben) mellesleg világcsúcs-
tartó a 4x100-as váltóval, továbbá olimpi-
ai- és világbajnok.

Anita Włodarczyk (lengyel) minden 
idők legjobb kalapácsvetőnője, olimpiai- 
és világbajnok, világcsúcstartó. Még soha 
nem kapott ki a Memorialon, négy éve ve-
retlen Magyarországon.

A kalapácsvetők ismét az IAAF Hammer 
Throw Challenge keretein belül verse-
nyeznek. Ezen a megméretésen kívül 
egyetlen állomás sem rendez ebben az 
évben férfi ÉS női kalapácsvetést.
 

400 gáton, a kétszeres világbajnok 
Zuzanna Hejnova (cseh) jelezte ér-
kezését. Eddig még soha nem láttuk 
őt a Memorialon, nem lesz könnyű 
dolga, ha az 54.22-es versenycsú-
csot szeretné megdönteni.

A berlini Európa-bajnokság főpró-
bájának is tekinthetjük a női súly-
lökést. Márton Anita hazai pályán, 
de Európa-bajnoki mezőnyben lép 
dobókörbe, a 2016-os, amszterda-
mi győztes, Christina Schwanitz 
(német) ellen, aki egyúttal a pekingi 
világbajnok is (2015).

Új vendég lesz Székesfehérváron 
Elijah Manangoi (kenyai) a londoni 
világbajnokság 1500m-es bajnoka. 
Ő a világ jelenlegi legjobb futója 
1500-on, nálunk viszont – mivel 
ezen a távon nem rendezünk ver-
senyt –  rendhagyó módon 1000 
méteres távon fut. Ezzel újabb szín-
foltja lesz a Gyulai István Memorial – 
Atlétikai Magyar Nagydíjnak, hiszen 
tovább bővítjük versenyszámaink 
palettáját.

Christian Taylor (amerikai), a Gyu-
lai István Memorialon már járt, de 
Székesfehérváron még nem. Gardi-
nerhez hasonlóan profi karrierjének 
kezdetén volt először nálunk. 2011-
ben még egyetemistaként érkezett 
– szponzor nélkül –, és győzött. Azó-
ta kétszeres olimpiai- és háromszo-
ros világbajnok, az örökranglista 2. 
helyezettje. 

Nemzetközi  
versEnyszámok
férfi: 100m, 400m, 800m, 1000m, 110m gát, 400m gát, 3000m akadály, Magasugrás, Hármasugrás, Diszkoszvetés, Kalapácsvetés
női: 100m, 400m, Mérföld, 100m gát, 400m gát, 3000m akadály (07.01.), Távolugrás, Súlylökés, Kalapácsvetés (07.01.)

# g y u l a i m e m o r i a l

KÖZEL A VILÁG 
BAJNOKAIHOZ

Július 02.      
székesfehérvár

https://www.facebook.com/gyulaimemorial/
https://www.instagram.com/explore/tags/gyulaimemorial/
https://www.youtube.com/user/GyulaiMemorial/featuredhttps://www.youtube.com/user/GyulaiMemorial/featured

