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Zsivoczky-Pandel Attila, dr.Vágó Béla, Szalma László:   

A pekingi tízpróba és hétpróba versenyek elemzése és összehasonlítása 

az előző világbajnokságokkal 

. 

Férfi tízpróba: 

 

 2008 után a világ atléta elitje újra a pekingi olimpiai stadionban találkozott egymással.  Egy 

évvel a riói olimpia előtt kiélezett küzdelmekre és jó eredményekre lehetett számítani.  A férfi 

tízpróba versenyeket augusztus 28-29-én rendezték.  A nagyrészt kínai közönség szép számban volt 

jelen a két nap során, de a 7 évvel ezelőtti nézőszámot (olimpia) nem közelítették meg.  Ennek 

ellenére nagyon jó volt a hangulat, ami az elért eredményeken is látszott. 

 A verseny egyértelműen legnagyobb sztárja, - talán nem csak a többpróba versenyeket  

figyelembe véve - az amerikai Ashton Eaton volt.  A tízpróba világcsúcstartója kitűnő formában  

érkezett a kínai fővárosba.  Az előző évben nem versenyzett tízpróbában, a 400 gátas mezőnyben  

próbált szerencsét.  

  Ott is lenyűgöző eredményeket ért el, de a világbajnokság előtt az egyéni versenyek során elért 

eredményei mutatták, hogy ismét egy nagy pontszám lesz készülőben. (Sokszor, igen érdekes 

kapcsolatot figyelhetünk meg a tízpróba - 400m-es gátfutás kapcsolatában. Hazánkban, példa erre 

Simon Balla István, vagy éppen Kovács Dusán és Szalai József. Ezt a kapcsolatot régebben is, már 

számos külföldi neves szakember említette pl: Peter Thompson - a kétszeres olimpiai bajnok Daley 

Thompson nevelő edzője -). 

 Az újdonsült kanadai csúcstartó, Damien Warner volt az esélyes az ezüstéremre miután új 

kanadai és nemzetközösségi csúccsal nyerte a Pan Amerikai játékokat.  A további helyezésekre több 

atléta is pályázott.  Igazi verseny csak közöttük alakult ki.  

1. Kép Az első két helyezés tekintetében nem történt meglepetés.  A győztes amerikai által elért 

világcsúcs volt a többpróba versenyek 

legnagyobb szenzációja, de talán a 

világbajnokságé is.  A verseny színvonalát az 

is tükrözi, hogy az eddigi világbajnokságok 

közül az első 12 helyezett átlagos 

teljesítménye itt volt a legmagasabb (lásd, 1. 

sz. Táblázat). Az átlagokból az is kiderül, 

hogy nem csak a dobogón lévők pontszáma 

növekedett, hanem a második vonal is nagyon 

megerősödött az utóbbi időben és egyre 

nehezebb bekerülni a legjobb 12 versenyző 

közé.   

Ezt a tényt az IAAF is észrevette és az olimpiára már megemelt, a tízpróbázás eddigi legmagasabb 

kiküldetési szintjét állapították meg (8100 pont). 

A világcsúcs összefoglalója: https://www.youtube.com/watch?v=Zn13xJXrln8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zn13xJXrln8
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1. sz. Táblázat 
Az eddigi világbajnokságok tízpróba versenyeinek összehasonlítása az első 12 versenyző elért pontszáma szerint 

pirossal az adott helyezéshez szükséges legmagasabb, a sárga a legalacsonyabb pontszámot jelöli 

 

 A győztes amerikai versenyző fölényét jól mutatja az alábbi táblázat.  Négy számban is 

diadalmaskodott és ugyancsak négy számban ért el 1000 pont feletti teljesítményt.  Mindhárom 

sprint számban és távolugrásban ért el 1000 pontot meghaladó eredményt, ami egyedülálló.  Nagyon 

érdekes, hogy az előző évi 400 m gátas felkészüléséből profitálva 45,00 másodperces új tízpróbán 

belüli világcsúcsot ért el, ami nagyban hozzásegítette a világcsúcs eléréséhez.  A táblázatból 

azonban az is látszik, hogy még van lehetősége az előrelépésre. Magasugrásban, súlylökésben és 

diszkoszvetésben az első 12 átlagától elmaradt.  Amennyiben ezeken a számokon technikailag tud 

javítani akkor a jövőbben akár ezt a világcsúcsot meghaladó eredményre is számíthatunk. 

 

2. sz. Táblázat  
A 2015-ös pekingi VB tízpróba versenyének eredményei és pontértékei 
pirossal jelöltük a számonként legmagasabb és sárgával a legalacsonyabb elért pontszámot  
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 A második helyen végzett Damien Warner a Pan Amerikai játékok után ismét egyéni 

csúcsot ért el és megszerezte az ezüstérmet.  Az elért 8695 ponttal minden idők 19. legjobb 

tízpróbáját teljesítette 

.    

2. Kép D. Warner  

riportja a verseny után itt található: http://www.iaaf.org/athletes/canada/damian-warner-263031 

Szoros verseny a bronzéremért alakult ki.  A német Rico Freimuth és az orosz Ilya Shkurenev 

között.  Ezen a két napon a német bizonyult jobbnak és megszerezte a harmadik helyet.  Mindketten 

8500 pont feletti egyéni csúcsot értek el. 

A verseny további két érdekessége, hogy az ötödik helyen végzett Larbi Bourrada -két éves eltiltása 

után- hatalmas egyéni rekordot elérve, új Afrika csúccsal szerezte meg az előkelő ötödik pozíciót.  A 

másik érdekesség a 14. helyen végzett belga atléta sportolói nagyságát mutatja.  Thomas van Der 

Plaetsen-nél több mint egy éve hererákot állapítottak meg és még az év elején kemoterápiás 

kezeléseket kapott.  Ennek ellenére a világbajnokságon 8000 pont felett teljesített.  

 

      3. Kép, A. Eaton  

riportja a világcsúcs után itt látható: http://www.flotrack.org/coverage/252272-IAAF-World-

Championships-Interviews-2015/video/794089-Ashton-Eaton-after-breaking-his-decathlon-world-

record#.VinepCti-W4 

Összegzés 

A világbajnokság egyik legizgalmasabb és legtöbbet közvetített versenyszáma máltó izgalmakat 

hozott. Tray Hardee korai kiszállása a verseny kezdetén nagy meglepetés volt, de a párharcot jól 

kiváltotta a világcsúcshoz hasonlított média közvetítés. A „Királynő királya”, azaz Ashton Eaton 

világcsúcsa végig csak pár ponton múlott, ez tette olyan különlegesen érdekessé a versenyt.  

http://www.iaaf.org/athletes/canada/damian-warner-263031
http://www.flotrack.org/coverage/252272-IAAF-World-Championships-Interviews-2015/video/794089-Ashton-Eaton-after-breaking-his-decathlon-world-record#.VinepCti-W4
http://www.flotrack.org/coverage/252272-IAAF-World-Championships-Interviews-2015/video/794089-Ashton-Eaton-after-breaking-his-decathlon-world-record#.VinepCti-W4
http://www.flotrack.org/coverage/252272-IAAF-World-Championships-Interviews-2015/video/794089-Ashton-Eaton-after-breaking-his-decathlon-world-record#.VinepCti-W4


4 

 

 

 

 Női hétpróba: 

 Az augusztus 22-23-án megrendezett hétpróba versenyek során a dobogós helyezésekért 

sokkal nagyobb küzdelmekre lehetett számítani, mint a tízpróbában.  Nem volt nagy esélyese a 

küzdelmeknek.  Ugyan a verseny előtt nem hétpróbázott az angol Katarina Johnson-Thompson, de a 

fedett pályás eredményei alapján esélyesnek számított.  Minden idők második legjobb eredményével 

nyerte meg a fedett pályán az Európa-bajnokságot.  Amennyiben ezt a formát Pekingben is sikerül 

megismételnie akkor számíthattunk arra, hogy nagy esélye lesz a dobogó egyik fokára állni. 

 A májusi götzisi viadalon nagyon jól szerepelt a tízpróba világcsúcstartójának felesége.  Új 

kanadai csúccsal, 6809 ponttal nyert Brian Theisen - Eaton, aki ezzel a teljesítménnyel ugyancsak 

esélyessé lépett elő a világbajnokságon. 

 A szülés után visszatérő londoni olimpiai 

bajnoknak, Jessica Ennis - Hillnek is jól sikerült idei 

első versenye,- 6500 pont feletti teljesítménnyel tért 

vissza-.  Nyilatkozatai szerint csak akkor akart részt 

venni a pekingi Világbajnokságon, ha esélyt lát a 

dobogós helyezésre.  Ennek fényében, amikor az 

indulók között szerepelt a neve sejthető volt, hogy jól 

sikerült a felkészülése és ő is egyike lehet azon 

versenyzőknek, akik a dobogó valamelyik fokára 

állhatnak. 

            4. Kép Jessica Ennis - Hill és Zsivoczky-

Farkas Györgyi 800 m-es befutója a következő linken látható: 

http://www.theguardian.com/sport/2015/aug/23/jessica-ennis-hill-heptathlon-gold-beijing-world-

championships 

Az év eleji hagyományos götzisi viadal magas színvonalú volt.  12 hölgy végzett 6300- és kilencen 

6400 pont felett.  Ilyen előzmények mellett szoros küzdelmekre lehetett számítani az év 

legrangosabb versenyén. 

 5. Kép 

http://www.theguardian.com/sport/2015/aug/23/jessica-ennis-hill-heptathlon-gold-beijing-world-championships
http://www.theguardian.com/sport/2015/aug/23/jessica-ennis-hill-heptathlon-gold-beijing-world-championships
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3. sz. Táblázat 
Az eddigi világbajnokságok hétpróba versenyeinek összehasonlítása az első 12 versenyző elért pontszáma szerint 
pirossal az adott helyezéshez szükséges legmagasabb, a sárga a legalacsonyabb pontszámot jelöli 

 

 A verseny izgalmasan alakult és az első nap után kiélezett verseny volt várható a két angol 

versenyzőnő között.  A kanadai csúcstartó kisebb közelítő sérüléssel küszködve nem tudott májusi 

formájához közel teljesíteni és már a gyengén sikerült magasugrás után lehetett látni, hogy nem tud 

beleszólni az aranyéremért folytatott küzdelembe.  

 A második nap első számában azonban sok minden eldőlt, amikor a fiatalabb szigetországi 

hölgy három érvénytelen kísérletet mutatott be távolugrásban.  Ezzel nagyon megkönnyítette 

honfitársa dolgát, aki ezek után nem hibázott és 2009-et követően, 6 év után szerzett újra 

világbajnoki aranyérmet. 

 A második helyen, - ahogy az előző moszkvai világbajnokságon - Brian Theisen-Eaton 

végzett.  Valószínűleg nem volt megelégedve szereplésével, mert májusban több mint 130 ponttal 

jobb eredményt ért el, mint amivel az őt itt legyőző J. Ennis - Hill diadalmaskodott. 

 

     6. Kép Brian Theisen - Eaton 

Katarina Johnson-Thompson hibája távolugrásban nyílttá tette a versenyt a bronzéremért.  A sok 

aspiráns közül a már euróba bajnoki bronzérmes Laura Ikauniece - Admidiná-nak sikerült 

legjobban a verseny. Végig egyéni csúcsai közelében teljesített.  Talán csak a magasugrás sikerült 

gyengébben, de végül is új nemzeti csúccsal szerezte meg a harmadik helyet. 
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     7. Kép a verseny utáni pillanat  

A világbajnokságokon megrendezett hétpróba versenyek között az idei viadal első 12 

versenyzőjének átlaga első ránézésre nem emelkedik az előző versenyek közül.  Erejét azonban az 

mutatja, hogy még soha sem kellett ilyen magas pontszám a 9-12. helyezések eléréséhez.  Azonban 

ha ehhez még hozzávesszük azt, hogy az egyik nagy esélyes nem szerzett pontot távolugrásban 

akkor azt kell látnunk, hogy a tízpróbához hasonlóan a hétpróba is jelentős fejlődésen ment keresztül 

az utóbbi világbajnokságok alatt.  Nem is inkább a dobogós helyezések tekintetében, de egyre 

“sűrűbb” a mezőny és egyre nehezebb bekerülni a legjobb 12 versenyző közé. Az alábbiakban (4. sz. 

Táblázat) láthatjuk, hogy a tízpróbával ellentétben sokkal kiegyensúlyozottabb volt a mezőny.  A 

győztes ugyan két számban is diadalmaskodni tudott (az első 12 versenyzőt figyelembe véve), de 

ugyan ezt el lehet mondani a 11. belga versenyzőről is.  

 

4. sz. Táblázat  
A 2015-ös pekingi VB hétpróba versenyének eredményei és pontértékei 
pirossal jelöltük a számonként legmagasabb és sárgával a legalacsonyabb elért pontszámot  
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Magyar szereplés 

 Sajnos a tízpróbában nem volt magyar érdekeltség, de ezért bőven kárpótoltak minket 

hétpróbázóink.  Zsivoczky - Farkas Györgyi a fedett pályás szezonban bizonyította, hogy kitűnő 

formában van.  Hatalmas egyéni csúcsot csinált ötpróbában és ezt még egy fedett EB 6. helyezéssel 

is megtoldotta.  Krizsán Xénia már U23 Európa bajnokként érkezett a világbajnokságra.  A 

Tallinban megrendezett versenyen ( U23 Eb ) 6303 ponttal diadalmaskodott és nagyon 

megközelítette egyéni csúcsát.        

  

                8. Kép  Zsivoczky - Farkas Györgyi                         

A világbajnokság előtt érdeklődve vártuk, hogy a magyar lányok fel tudják-e venni a versenyt a 

megerősödött nemzetközi mezőnnyel. 

 Az eredményekből láthatjuk, hogy a mindketten fantasztikusan szerepeltek.  Györgyi 6269 

pontról javította egyéni csúcsát 6389 pontra és az előkelő 6. helyet szerezte meg.  Ináncsi Rita 1995-

ös sikere óta https://en.wikipedia.org/wiki/Rita_In%C3%A1ncsi , ez a legjobb helyezés, amit 

magyar hétpróbázó világversenyen elért. 

 Xénia is kitűnően szerepelt.  Egyéni csúcsaihoz nagyon közel teljesítve hétpróba egyéni 

csúcsot ért el és csak kicsivel lemaradva a pontszerző helyről, kilencedikként fejezte be a versenyt. 

 A magyar lányok kitűnő szereplését az alábbi (5. sz.) táblázatban láthatjuk.  Ebben 

összehasonlítottuk a VB-n elért eredményeket és az akkori egyéni csúcsokat a két magyar 

versenyzőnél és a győztes angol hétpróbázónál.  Látható, míg a világbajnok több mint 450 ponttal 

maradt el az egyéni csúcsaitól, addig a magyar lányok mindketten ezt a különbséget 150 pont alatt 

tudták tartani. 

 

9. Kép Krizsán Xénia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rita_In%C3%A1ncsi
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5. sz. Táblázat  
A 2015-ös pekingi VB hétpróbában indult magyar versenyzőknek és az aranyérmes atlétának az összehasonlítása az ott elért eredményeket és az egyéni 

csúcsokat figyelembe véve 

10. Kép Krizsán Xénia és Zsivoczky- Farkas Györgyi 

Mindketten teljesítették a riói olimpia kiküldetési szintet (Xéniának, ez már az U23 Eb-n is sikerült). 

Reméljük, hogy folytatják töretlen fejlődésüket és jövőre még nagyobb sikereknek örülhetünk ebben 

a szép magyar hagyományokra visszatekintő szakágban 

 

 

.     
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Források 

 

 

1. www.iaaf.org 

2. http://www.all-athletics.com 

3. www.masz.hu 
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