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Számos nagy, nemzetközi, meghívásos verseny rendszeres résztvevője az ame-
rikai Brandon Carnes (10.06, 9.97w), aki idén Oszakában az 5, Dohában a 6. 
helyen zárt.
Jön a kilencszeres szlovák bajnok, Ján Volko (10.15). Az U23-as Európa-bajnok 
(2017) idén 6. volt a birminghami fedett pályás Európa-bajnokságon, 60 méte-
ren, ahogy tavaly ezüstérmet szerzett a belgrádi fedett Eb-n.
Hazánkat várhatóan két sportoló képviseli. A nyolcszoros magyar bajnok, Sipos 
János – a Szolnoki MÁV SE sportolója (edző: Ecseki Dániel) – két éve, Amszter-
damban középdöntős volt az Európa-bajnokságon. Az ARAK vágtázója, Szabó 
Dániel (edző: Varga Tamás) eddig ötször nyerte meg a hazai bajnokságot, köz-
ben U23-as bajnok.

Immár kétszeres Gyulai István Memorial győztesként látogat Székesfehérvárra – 
2016-ban 100-on és 200-on nyert – a dél-afrikai  Akani Simbine. A nemzetkö-
zösségi Játékok (2018) és az Universiade (2015) aranyérmese 5. volt a 2016-os 
olimpián és a 2017-es világbajnokságon. Repesztett már 9.89-et is, érdekesség, 
hogy éppen Székesfehérváron, amikor legyőzte az akkor 2. helyen záró Asafa 
Powellt, aki a versenycsúcsot tartja (9.86, 2011). 
9.93-mal repül Magyarországra az amerikai bajnokság bronzérmese (2017) és a 
világbajnoki középdöntő (2017) 5. helyezettje  Cristopher Belcher. A 24 éves 
Sayville-ben született sprinterrel számolnak az Államokban 100-on, 200-on és a 
4x100-as váltóban.
Az Elefántcsontpartról érkező, 31 éves rakéta,  Ben Youssef Meïté három-
szoros Afrika-bajnok, kétszeres Afrika Játékok-győztes, 6. volt a riói olimpián és 
2. a tavalyi Gyémánt Liga-döntőn. A 100-on 9.96-ot is tudó atléta – Belcherhez 
hasonlóan – eredményes 200-on és 4x100-on is.
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sztÁrok 

Sztárjaink mind világ- és/
vagy olimpiai bajnokok
illetve érmesek, az IAAF
Gyémánt Liga sorozat
rendszeres résztvevői.

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.)  

13.03-at tud, és a számítógépes világranglista 8. helyén nézelődik a riói olimpiai 
döntőben 6. helyen célba érkező amerikai, Devon Allen, aki kétszeres amerikai 
bajnok és szintén kétszeres NCAA-győztes.
Szintén kétszer nyerte meg az amerikai bajnokságot és kétszer volt világbajnok-
ságon középdöntős (2015, 2017) Aleec Harris (13.11).
Nyolcadik volt a moszkvai világbajnokságon, megnyerte a Nemzetközösségi Já-
tékokat a háromszoros jamaikai bajnok, Andrew Riley (13.14), aki 2013-ban 
győzött a Gyulai István Memorialon, 2012-ben pedig második lett.
Magyarországról – Baji Balázs mellett – a 13.71-es egyéni csúccsal rendelkező 
Szűcs Valdó indul. Volt már középdöntős az amszterdami Európa-bajnokságon, 
az U23-as Eb-n pedig a 8. helyen zárt. A Zalaszám-ZAC futójának edzői: James 
Hillier és Kálmán Ferenc. 

110 gát

Férfi 100 méter

Akiért nagyon szurkolunk, 2017-ben 
– futószámban – a magyar atléti-
ka első világbajnoki érmét szerző, 
2018-ban, a tavalyi teljesítménye 
alapján „Az év sportolója” címet el-
nyerő, dr. Baji Balázs,  most ép-
pen a számítógépes világranglista 
7. helyén áll. Egyéni csúcsa 13.15. 
A tizenhétszeres bajnok, magyar 
csúcstartó 2016-ban megnyerte a 
Gyulai István Memorialt, 2014-ben 
2., 2015-ben 5., tavaly a 4. helyen 
ért célba. Balázs középdöntős volt 
a riói olimpián, és van már ezüstje 
U23-as (2011) és felnőtt Európa-baj-
nokságról (2016), tavaly pedig meg-
nyerte az Universiadét.

Újra összecsaphat Balázzsal az 
olimpiai bajnok (2016), fedett pá-
lyás- (2016) és szabadtéri világbaj-
nok (2017), a világon az egyetlen, 
aki 110 gáton 13 másodpercen, 100 
méteren pedig 10 másodpercen be-
lül futott, a jamaikai  Omar McLe-
od, akinek profi karrierje a Gyulai 
István Memorialon kezdődött 2015-
ben. A számítógépes világranglista 
vezetője, 2017-ben megnyerte az 
Atlétikai Magyar Nagydíjat, hazavitte 
a dr. Spiriev Bojidar trófeát, 12.96-
tal tartja a versenycsúcsot, de tavaly 
Kingstonban futott már 12.90-et is, 
persze hazai körülmények között 
mindenkinek jobban megy…

Természetesen a fedett pályás világ-
bajnok, olimpiai bronzérmes  Már-
ton Anita részt vesz az eseményen. 
Jön a német világbajnok, Christina 
Schwanitz (súlylökés), a 2017-ben 
az IAAF által az Év atlétájának vá-
lasztott világbajok Mutaz Essa 
Barshim  (magasugrás), Tianna 
Bartoletta (távolugrás, 100 méter), 
Anita Włodarczyk és Pawel Fajdek 
(kalapácsvetés), Steven Gardiner 
és Shaunae Miller-Uibo (400 méter) 
és többek között Zuzanna Hejnova 
(400 gát). 

Hogy ne unatkozzanak, várhatóan 
rajthoz áll a világ- (2015) és kétsze-
res Európa-bajnok (2012, 2014), a 
tavalyi Gyémánt Liga-döntő győz-
tese, Szergej Subenkov  is.  
A négyszeres orosz bajnok 2015-
ben megnyerte az Atlétikai Magyar 
Nagydíjat, tavaly pedig a 2. helyen 
futott be – éppen McLeod mögött 
–, a világranglistán pedig a 2. he-
lyen áll. Szergej, Baji Balázzsal 
– néhány nappal ezelőtt – Turkuban csapott össze, ott Balázs 13.53-as idővel 
mögötte futott be a második helyen.

Július 2-a igazi „challenge-day” le-
het mindkettőjüknek, mert jön a 
világcsúcstartó (12.80), amerikai  
 Aries Merritt. London olimpiai baj-
noka, Isztambul fedett pályás világ-
bajnoka, a kilencszeres Diamond Le-
ague-verseny győztes, háromszoros 
amerikai bajnok 2015-ben veseátülte-
tésen esett át, de három hónap múlva 
már edzett, és pillanatnyilag a számí-
tógépes világranglista 3. helyén áll.
Így tehát örömmel adjuk hírül, hogy 
a már korábban jelzett Baji-McLe-
od-Subenkov szuper gátfutó trión 
kívül, várható a világcsúcstartó Ari-
es Merritt is

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
http://www.gyulaimemorial.hu/
http://www.gyulaimemorial.hu/hu/te_mennyit_futsz_100-on.html
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