
Meghívtuk a hatszoros olimpiai bajnok, ti-
zenegyszeres világbajnok, huszonhatszo-
ros DL/GL versenygyőztes, tizenegyszeres 
amerikai bajnok, a világversenyeken vala-
ha a legtöbb érmet nyerő atlétanőt. Neve: 
Allyson Felix, egyéni csúcsa: 49.26. Fe-
lixet csapattársai „csirkelábúnak” becéz-
ték testalkata miatt. Sokáig nem fedezték 
fel tehetségét, csak azután döbbentek rá, 
hogy mit tud, miután tíz héttel az első tré-
ningje után az állami bajnokság 7. helyén 
végzett, 200 méteren. Azóta egy olimpiai 
aranyat nyert Pekingben, hármat London-
ban, kettőt Rióban. 
Jobb lenne, ha Allyson nem lenne ma-
gányos, így az Atlétikai Magyar Nagy-
díjra várjuk a szám uralkodó olimpiai 
bajnokát, a kétszeres Diamond League-
győztest, a számítógépes világranglista 
vezetőjét, a verseny csúcstartóját (49.86 
– 2017), a bahamai Shaunae Miller-
Uibót.  A 24 éves nassaui születésű, 
de Floridában élő zseni, óriási formában 
van, két hete, Eugene-ben 49.52-nél állí-
totta meg az órát.
Szintén Rióban nyert olimpiai aranyat – 
4x400-on – az amerikai Courtney Okolo 
(49.71). A Gyulai István Memorialon ta-
valy második helyen záró, háromszoros 
fedett pályás világbajnokot a számító-
gépes világranglista 5. helyén találjuk, 
ha keressük.

Összejön újra a tavalyi nagy trió, hiszen 
várható a 2017-ben az Atlétikai Magyar 
Nagydíjon harmadik helyen végzett ja-
maikai, Chrisann Gordon  is (50.13). 
Ő a tavalyi NCAA-győztes, és idén má-
jusban futott már 51.21-et (Clermont, 
USA) és 51.23-at (Kingston, Jamaika).
A számítógépes világranglista 7. he-
lyéről repül Magyarországra a világ-
bajnok (London, 2017 - 4x400), fedett 
pályás világbajnok (Birmingham, 2018 

– 4x400), junior világbajnok, Pánameri-
kai Játékok-győztes, még csak 23 éves 
amerikai, Shakima Wimbley (50.18).
51.05-öt is tud a tavalyi, londoni világ-
bajnokságon bronzérmes, 4x400-as 
váltójának tagja, a lengyel Justyna 
Šwiety-Ersetic. Az U23-as Európa-
bajnok (2013), kétszeres Universia-
de-győztes (2015, 2017) tavaly ment 
férjhez. Az ura bírkózó, szóval csak 
óvatosan!

Allyson Felix 
és A rekortán királynői
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Ebben a számban is indul Allyson Fe-
lix, aki 18 évesen szerzett ezüstérmet 
2004-ben, az athéni olimpián Veronica 
Campbell mögött. 14 év után össze-
csaphatnak megint, ezúttal 100-on.
Ha bárhol a világon rajthoz áll, min-
denki vele akar szelfizni. Erre Székes-
fehérváron is sor kerülhet, mert várjuk 
Veronica Campbell-Brown-t (10.76). 
Minden idők egyik legeredményesebb 
női atlétája háromszor nyert olimpiát, 
háromszor világbajnokságot, kétszer 
állt a dobogó tetején, fedett pályás 
vb-n. A Gyulai István Memorialt három-
szor nyerte meg (2011, 2015, 2016), a 
verseny kétszeres csúcstartója (100m: 
10.99 - 2015, 200m: 22.26 - 2011). 
2009-ben az UNESCO „Jóakarati Nagy-
követnek" nevezte ki.
Pályán lesz a háromszoros olimpiai 
bajnok,  Tianna Bartoletta (10.78) 
is. A 4x100-as világcsúcstartó négyszer 
nyerte meg az Atlétikai Magyar Nagy-
díjat (távol: 2014, 2016, 2017; 100m: 

2014). Távolugrásban ő tartja a ver-
senycsúcsot (6.94). A kétszeres világ-
bajnok (2005, 2015), világkupagyőztes, 
tíz Diamond League-versenyt nyert már 
meg, kétszer pedig a sorozaton is dia-
dalmaskodott a hatszoros amerikai baj-
nok, úgyhogy komoly csúcstalálkozó 
ígérkezik. 
Már csak azért is, mert a számítógépes 
világranglista vezetőjére is számítunk. 
A 29 éves, elefáncsontparti  Marie-
Josee Ta Lou idén májusban, Dohában 
futotta 10.85-ös egyéni csúcsát, de pár 
héttel később Eugenben is 10.88-at re-
pesztett, így mindkét DL-versenyt meg 
is nyerte. Tavaly, a londoni világbajnok-
ságon két számban is (100m, 200m) 
ezüstérmet szerzett.
Velünk lesz a Blessing Okagbare Ig-
hoteguonor (10.79), aki tíz DL-verseny 
győzelme mellett kétszer nyerte meg a 
Nemzetközösségi Játékokat és tizeny-
nyolcszoros nigériai bajnok. A számí-
tógépes világranglista 6. helyén áll, a 

világ idei második legjobb ideje az övé 
(10.90). Háromszor nyerte meg a Gyulai 
István Memorialt (2011, 2016 – távol, 2017 
- 100m). A férje válogatott labdarúgó.
Székesfehérvárra tart az idei Nemzet-
közösségi Játékok nyertese, a trinidadi 
Michelle-Lee Ahye (10.82), aki – Bles-
sing Okagbare Ighoteguonorral holt-
versenyben – 6. a számítógépes világ-
ranglistán. 4x100-on bronzérmes volt 
a pekingi világbajnokságon és 5. a riói 
olimpián.
Meghívtuk a  Rosângela Santost 
(10.91). A 27 éves vágtázó ötszörös 
brazil bajnok és kétszer nyerte meg a 
Pánamerikai Játékokat. 4x100-on a pe-
kingi olimpián 4., négy év múlva, Lon-
donban 7. helyen végzett.
Jamaikából érkezik versenyünk tavalyi 
második helyezettje, Remona Bur-
chell (11.03). Háromszor nyerte meg 
az NCAA-t, idén 8. lett 60 méteren, a 
birminghami fedett pályás világbaj-
nokságon.

A Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjat felvezető eddigi, nyolc hírlevelünkben 
bejelentett sztárok képessége, tudása, eredményessége megkérdőjelezhetetlen, de most 
ideírjuk néhány hölgy nevét azok közül, akiket idén Székesfehérvárra várunk: Allyson Felix, 
Shaunae Miller-Uibo, Courtney Okolo, Veronica Campbell-Brown, Tianna Bartoletta, Marie-
Josee Ta Lou. Ha a 400-on és 100-on induló sportolónők – valamilyen, kifürkészhetetlen 
oknál fogva – bepakolnák bőröndjükbe az eddig, általuk nyert olimpiai- és világbajnoki 
aranyérmeket, akkor a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 14 ötkarikás játékokról és 28 
vb-ről származó, az első helyért járó medáliával szembesülnének a vám és pénzügyőrök. 

Természetesen a fedett pályás világbajnok, olimpiai bronz-
érmes Márton Anita és a 2017-es Év sportolójának válasz-
tott, dr. Baji Balázs is részt vesz az eseményen, így itt lesz 
a nagy 110 gátas kvartett Omar McLeod, Aries Merritt és 
Szergej Subenkov érkezésével. Jön a német világbajnok, 
Christina Schwanitz (súlylökés), a 2017-ben az IAAF által 
az Év atlétájának választott világbajok Mutaz Essa Bars-
him (magasugrás), Anita Włodarczyk és Pawel Fajdek 
(kalapácsvetés), Steven Gardiner (400m) Gebzebe Dia-
ba  (mérföld), Christian Taylor (hármasugrás) és – többek 
között – Elijah Manangoi (1500m).
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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.)  

Magyarországon még soha nem fordult elő, hogy egy futamban induljon a hatszoros olim-
piai- és tizenegyszeres világbajnok, a szám olimpiai bajnokával, és a szintén ötkarikás 
bajnok, 4x400-as váltó tagjával.

sZtárok 

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

lássuk A FuturisZtikus MeZőnyÖket 
résZletesen! keZdjük eZZel A MondAttAl!

400 méter – női

100 méter – női

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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