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Olimpiai ezüstérmes (2008, távol), világbajnoki ezüstér-
mes (2009, távol), fedett pályás világbajnok (2008, távol), 
kétszeres Afrika- és tizen-
kétszeres Dél-Afrika-bajnok 
Godfrey Khotso Mokoe-
na  (17.35). A dél-afrikai 
atléta neve zulu nyelven kro-
kodilt jelent, így a beceneve: 
Croc. Ha már így alakult, 
néhány éve a szponzora 
kedvéért egy filmforgatáson 
átugrott egy krokodil felett.
Kubából jön az ifjúsági vi-
lágbajnok, a tavalyi londo-
ni, felnőtt világbajnokság 4. 
helyezettje, a számítógépes világranglista 8. pozíciójában 
található Cristian Nápoles (17.27).
7. volt a riói olimpián, 4. a Diamond League-döntőn, idén 
pedig megnyerte a Nemzetközösségi Játékokat a guyanai, 
Troy Doris (17.18) .
Magyar színekben Galambos Tibor, az FTC sportolója in-
dul (edző: Kiss Tibor), aki 14 alkalommal nyerte meg a 
hazai bajnokságot és négyszer a Magyar Szuper Ligát.

Van-e nagyobb sztár ebben a 
számban, mint a kétszeres olimpi-
ai bajnok (2012, 2016), háromszo-
ros világbajnok (2011, 2015, 2017) 
Christian Taylor?  A 24 Dia-
mond League-verseny aranyérme, 
a 2017-es Gyémánt Liga győzel-
me mellett, 2011-ben és 2012-ben 
megnyerte a Gyulai István Memori-
alt. 18.21-es egyéni csúcsa, a vi-
lág valaha volt második legjobb eredménye. A számítógépes 
világranglistát vezető, New York államból érkező sportolónál 
csak a brit, Jonathan Edwards ugrott nagyobbat – 18.29 – de 
az a világcsúcs…
A számítógépes világranglista 5. helyén áll, a berlini világbaj-
nokság ezüstérmese, a londoni olimpia 8. helyezettje, a Pá-
namerikai Játékok győztese, a kubai születésű, de 2017 óta 
Azerbajdzsán színeiben versenyző, Alexis Copello (17.68).
17.53-at is ugrott már a pekingi világbajnokságon 4. helyen 
záró, junior-világbajnoki bronzérmes, háromszoros amerikai 
bajnok, kétszeres NCAA-győztes Omar Craddock.
Rióban 8. volt, egyszer ifjúsági, kétszer junior-világbajnokságot 
nyert és szállt már 17.28 méterre a kubai, Lázaro Martínez.

Természetesen a legsikeresebb magyar atléták, mint pél-
dául a fedett pályás világbajnok, olimpiai bronzérmes 
Márton Anita és a világbajnoki bronzérmes Baji Balázs 
már biztos, hogy részt vesznek az eseményen. Nem lesz 
azonban könnyű dolguk: súlylökésben Peking világbajno-
ka, Christina Schwanitz már jelezte indulási szándékát, 
110 gáton pedig a londoni világbajnokság első két helye-
zettje, Omar McLeod és Szergej Subenkov is itt lesz.    
Ahogy azt már megszokhattuk, rengeteg sztár tér vissza 
Székesfehérvárra: a Gyulai István Memorial legsikeresebb 
versenyzője,  Tianna Bartoletta újra indul, ahogy Anita 
Włodarczyk,  minden idők legjobb kalapácsvetőnője 
is esélyesként érkezik. Említhetnénk akár még az idei év 
legjobb férfi 400-asát, Steven Gardinert, a riói olimpiai 
bajnok 400-as, Shaunae Miller-Uibót. Először versenyez 
hazánkban a kétszeres, 400 gátas világbajnok, Zuzanna 
Hejnova.
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Sztárjaink mind világ- és/
vagy olimpiai bajnokok
illetve érmesek, az IAAF
Gyémánt Liga sorozat
rendszeres résztvevői.
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Megújult honlapunk  
hamarosan elérhető!

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

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.)   

Fedett pályás világbajnok az olasz, 
Gianmarco Tamberi  is. Emellett 
– ugyanabban az évben – 2016-ban 
megnyerte az Európa-bajnokságot is. 
Tavaly – hosszú sérülésből visszatérve 
– 3. helyen végzett az Atlétikai Magyar 
Nagydíjon. 2.39-es egyéni csúcsát Mo-
nacóban ugrotta, két éve.
A számítógépes világranglista 8. he-
lyéről figyeli a fejleményeket a fedett 
pályás Európa-bajnok, világbajnoki 
bronzérmes, U23-as Európa-bajnok, 
kilencszeres lengyel bajnok Sylwester 
Bednarek (2.32).
A világ, idei második legjobb eredmé-
nyénél, 2.36-nál jár a fehérorosz Dimit-

rij Nobokau, aki U23-as Európa-bajnok 
és junior világbajnoki ezüstérmes.
Elfogadta meghívásunkat a háromszo-
ros ausztrál bajnok, a Nemzetközös-
ségi Játékok idei győztese, Brandon 
Starc (2.32)
Itt lesz a junior Európa-bajnok, fedett pá-
lyás világbajnoki 6., kétszeres fehérorosz 
bajnok, Makszim Nedesekau (2.33).
Magyarországot a tizenkétszeres magyar 
bajnok, az U23-as Európa-bajnokság 5. 
helyezettje, a Nyíregyházi SC versenyző-
je, Bakosi Péter  (edző: Bakosi Béla) 
képviseli (2.26).

NYOlc VilÁG- És KÉt 
OliMpiAi BAjNOKi cíM tulAjdONOsA 
MÉRKőZiK MEG A sZEMüNK lÁttÁRA

Nehezen lehet különbséget tenni há-
rom világbajnok között, és nem is 
feladatunk, de  Mutaz Essa Bars-
him (katari) tavalyi londoni aranyérme, 

2016-os, olimpiai ezüstérme, 2012-es, 
londoni bronzérme, 2017-es Diamond 
League-győzelme, 19 Gyémánt Liga 
diadala kiemeli a Gyulai István Me-
morial mezőnyéből. A számítógépes 
világranglista vezetője, 2015-ben meg-
nyerte az Atlétikai Magyar Nagydíj mel-
lett a dr. Spiriev Bojidar trófeát is. 2.43-
as egyéni csúcsánál csak egy ember 
ugrott nagyobbat a világon, bizonyos 
Javier Sotomayor, 1993. július 27-én, 
Spanyolországban, Salamancában. 
Azóta az a világrekord…
Tavaly, szabadtéren ezüstérmes volt, 
ám idén megnyerte a fedett pályás 
világbajnokságot, 2014-ben a nan-
dzsingi ifjúsági olimpiát, az orosz 
bajnok, a számítógépes világrang-
lista második helyén álló  Danyil  
Liszenko. 2.38-at is tud, ami egyelőre 
megegyezik a Gyulai István Memorial 
versenycsúcsával. Ennyi!

A székesfehérvári közönség egyik 
kedvence, Oszaka világbajnoka, a 
Pánamerikai- és a Nemzetközösségi 
Játékok győztese a bahamai Donald 
Thomas.  2016-ban megnyerte a 
Gyulai István Memorialt, és akkor ug-
rotta egyéni legjobbját is, a 2.37-et.

Ha az egyéni csúcsokat nézzük, akkor 
Liszenkóval azonos magasságon jár a 
kilencszeres amerikai bajnok, a londoni 
olimpia ezüstérmese, a portlandi fedett 
pályás világbajnokságon harmadik he-
lyen záró, ohiói Erik Kynard.
A számítógépes világranglista 6. helyén 
találjuk az ukrán Andrij Procenkót,  aki 
Rióban negyedik volt az olimpián, de ha 
szétnéz a lakásában, akkor talál Eb-ezüstöt (2014), fedett pályás vb-bronzot (2014), 
a tavalyi Gyulai István Memorial második helyét felidéző relikviákat, meg néhány 
fotót arról a pillanatról, amikor 2.40-et ugrott, 2014. július 30-án Lausanne-ban.

Férfi hármasugrás

Férfi magasugrás

http://www.facebook.com/gyulaimemorial/
https://www.instagram.com/explore/tags/gyulaimemorial/
https://www.youtube.com/user/GyulaiMemorial/featuredhttps://www.youtube.com/user/GyulaiMemorial/featured
http://www.eventim.hu/hu/jegyek/gyulai-istvan-memorial-szekesfehervar-szekesfehervari-regionalis-atletikai-kozpont-395858/event.html
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