„Hands in hands”
Sport és politika a
Szöuli Nyári Játékok
kapcsán

Történelmi visszatekintés (1)
Világháborúk idején hiátus
1936 Berlin: hitleri propaganda
1952 Helsinki: Szovjetunió
megjelenése
1956 Melbourne: Magyar forradalom
– szolidaritás
1960 Róma: Kína – Tajvan kérdés
1964 Tokió: Dél-Afrika és az
apartheid

Történelmi visszatekintés (2)
1968 Mexikó: diáktüntetések
1972 München: palesztin terroristák
1976 Montreal: afrikai országok
bojkottja
1980 Moszkva: Egyesült Államok
vezette bojkott
1984 Los Angeles: kelet-európai
bojkott

Korea és az olimpia terve
II. világháború óta kettéosztott
ország
Észak: kommunista rezsim, dél:
amerikai protektorátus
1978 elsőnemzetközi sportverseny
Dél-Koreában: sportlövészet
1981. február 26. olimpiai kandidáció
Döntés Baden-Badenben:
Szöul 52 – Nagoya 27 szavazat

Juan Antonio Samaranch a döntés
meghozatala után
„Tudatában voltam annak, hogy ezzel a döntéssel egy

hosszú kálvária előtt állunk.”… „A Moszkvai bojkott
után a Los Angeles-i játékok fölött is viharfelhő
k
álltak, és a bojkott veszélye fenyegette azokat. Ehhez
a szituációhoz ekkor hozzáadódott még egy nagy
probléma azáltal, hogy Korea mellett szavaztunk az
1988-as játékok megrendezéséről.”…” Egy
problémás országot szavaztunk meg, mely
demokrácia deficite miatt rossz nemzetközi arculattal
rendelkezett, s mely nemzetközileg elszigetelt volt,
mert a világ országainak nagy részével nem volt
diplomáciai kapcsolata.”

/Samaranch
Samaranch,, Juan Antonio
Antonio:: Memorias Olimpicas,
Olimpicas, Planeta Singular S.A., Barcelona, 2002., 66.o./

Észak-Korea reakciója
„Dél-Korea ké
képtelen megbirkó
megbirkózni egy ilyen nagymé
nagyméret
retű
ű
esemény megszervezésével, mint az Olimpiai Ját ékok. DélKorea egy pokoli zűrzavar megtestesítője, ahol gyilkos
fenyegetettsé
fenyegetetts
éget okoz a fasiszta terrorvezeté
terrorvezetés. A
gazdaságuk is borzasztó állapotban van. Olimpiai
hazá
haz
árdjá
rdjátékukat az ártatlan emberekbő
emberekből kik
kiké
ényszerí
nyszerített
pénzzel kell majd finanszírozniuk.”
/Rodonsingmun napilap, 1982. Má
Má jus 6./

.

„Sz
Szö
öul nem biztonsá
biztonságos vá
város, hiszen folyamatosan
fenyeget a háború kirobbanása, valamint a belsőpolitikai
helyzet is ingatagabb, mint a vilá
világ bá
bármely má
más helyé
helyén.
Egyértelmű, hogy egy olyan nemzetközi sportverseny, mint
az Olimpiai Játékok, melynek célja a jóakarat és a
harmó
harm
ónia, nem rendezhető
rendezhetőmeg sikeresen Szö
Szöulban, ebben
a háborús légkörűvárosban.”
/Kim Il Sung 1984, forrás: .Seh -Jik, Park (1991): The Seoul Olympics – The inside
story, 9.o. /

A Szovjetunió és Kína reakciója
1984 bojkott
Félelem esetleges NOB
szankcióktól
Sovietskij Sport: „

Igazából még nem késő
kijavítani a három évvel
ezelőtti baklövést [Szöul
kiválasztása] … Nem
egyszerűbb most
végérvényesen egy döntést
hozni erről, mint
megismételni a Los
Angeles-i rémálmot?”
Forrás: Pound, Richard W.: Five rings over Korea –
The Secret Negotiations Behind the 1988
Olympic Games in Seoul, 60.o.

1984-ben tért vissza az
olimpiákra
1986 Ázsia Játékok
Szöul
1990-ben őakar Ázsia
Játékokat rendezni

A közös rendezés terve felmerül
Marat Gramov: „minden állam egyet tudna érteni a
szöuli olimpiai játékokon való részvétellel, ha Dél-Korea
átadna bizonyos versenyszámot Észak-Koreának.”
/Forráás: Jik
/Forr
Jik,, Park: The Seoul Olympics – The inside story 16.o./

Dél-Korea reakciója: „Észak Korea ismét alá való módon
politikai eszközként kí vánja felhasználni az olimpiai
játékokat … Nem tudunk mi más következtetést levonni,
minthogy az észak-koreai abszurd követelés nem más,
mint egy kitartó ármány ajánlat, melynek célja a sikeres
Szöuli Olimpia [… ] megfúrása. Még egyszer felhívnánk a
figyelmet arra a tényre, hogy amióta 1981-ben Szöult
olimpiai helyszínnek megválasztották, Észak-Korea végig
ravaszon azon mesterkedett, hogy megakadályozza a
szöuli olimpiát.”
/Forrá s: Pound , Richard W.: Five rings over Korea – The Secret Negotiations Behind
the 1988 Olympic Games in Seoul, 82.o./

Vitapontok
Közös csapat
Olimpia elnevezése
Versenyek megosztása
Nyitó és záróünnepségek
A 2 ország kö zötti szabad átutazá s
Televíziós jogdíjak bevételeinek
megosztása
Közös szervező
szervezőbizottsá
bizottság
Kulturális programok
Szovjet és kelet-európai részvétel

Észak-Dél tárgyalássorozat NOB
közvetítéssel
4 forduló:

– 1985. október 8-9
Kim Yu Sun (É) 10 pontos javaslat a
megosztásról

– 1986. január 8-9
Ünnepségek, versenyszámok, kulturális
program

– 1986. június 10-11
NOB tö
törté
rténelmi javaslata

– 1987. július 14-15
Nincs megegyezés, meghívókat szeptember
17-én kiküldik

„Mint, ahogyan azt mindnyájan tudjátok, az elmúlt három
évben, rengeteg megbeszélésen vett ünk részt,
különösképpen annak érdekében, hogy elérjük, hogy az
olimpiai család minden tagja a lehetőlegjobb feltételek
mellett vehessen ré
részt a Já
Játékokon. A NOB égisze alatt 4
közös találkozót szerveztünk meg a Koreai Köztársasá g és
a Koreai Népi Demokratikus Köztársasá g Olimpiai
Bizottságai részére. Múlt é vben a NOB egy nagylelkű,
mondhatni egy nagyon fontos é s történelmi ajánlatot tett
ennek az országnak. Mé g nem értük el a végső
megegyezést, de a mai ünnepséget nem szabad úgy
félreértelmezni, hogy nem is fogjuk. Biztosíthatlak
benneteket arról, hogy a NOB a legutolsó pillanatig nyitva
fogja tartani a kapukat, mivel szeretnénk, hogy a létező
167 Olimpiai Bizottsá g mind részt vegyen ezeken a
történelmi Olimpiai Ját ékokon.”

Forrás: Juan Antonio Samaranch ünnepi beszéd, 1987. szeptember 17. Lausanne, in Pound,
Richard W.:
W.: Five rings over Korea – The Secret Negotiations Behind the 1988 Olympic
Games in Seoul,
Seoul, 262.o.

Az utolsó 365 nap
1987. november 29. KAL 858 járat felrobbantása,
115 halott – előkészítő: Kim Hyon -hi elfogása
1987. december 16. dél-koreai elnökválasztás:
Roh Tae Woo – reformfolyamat,
demokratizálódás beindul
1988 május disszidensek kérik a k özös rendezést,
hogy egyesülhessen a két ország
„A játékok idejére a békét garantáló törvény”
meghozatala
1988. szeptember 9.:Észak-Korea
megalapí tásának 40 éves évfordulója
Szeptember 17 – nyitóünnepség: Nem vesz
részt: É szak-Korea, Kuba, Eti ópia, Sechellesszigetek, Albánia, Nicaragua, Madagaszkár

Jae-won Lee a Szöulban rendezett
Olimpiai és Ázsia Játékokról
„Ez a két sportesemény lehetővé tette Korea
szá mára, hogy párbeszédbe kezdjen,
együ
együtt versenyezzen és diplomá
diplomá ciai
kapcsolatokat alapozzon meg Kín ával és a
legtöbb kelet-európai országgal. Mi
Koreában hálásak vagyunk a k ínai és kelet
európai sportvezetők bátorságáért és a
NOB-t ól érkezőtá mogatásért. Az Olimpiai
mozgalom végérvényesen jobbra
változtatta a mi világunkat.”
Forrá
Forr
á s: Centená
Centenáriumi Olimpiai kongresszus, Pá
Pá rizs, 1994. augusztus. „The
Olympic Movement and International Understanding
Understanding”
”

Szöul 4 pontos üzenete
„C” – kultúra, könyörület (culture,
compassion)
„L” – hagyomány, örökség (legacy)
„U” – egység (unity)
„E ” – új korszak (era)
/Findling, John E. – Pelle, Kimberly D.: Historical dictionary of the modern
Olympic Movement ., Greenwood Press, Westport, Connecticut, London,
1996. 175.o./

Észak és Dél-Korea vezetői
Észak
szak--Korea:

Államelnö
llamelnök:
– Kim Ir Szen

Alelnök:
Alelnö
– Chin Chung Guk
NOB tag:
– Kim Yu Sun

Dé l-Korea:

Államelnö
llamelnök:
– Park Chung Hee - 1979
– Chun Doo Hwam 19791988
– Roh Tae Woo 1988
1988--

Sportminiszter
– Lee Yong Ho -1986
– Park Seh Jik
– Lee Sei Kee
Korean Amateur Sports
Association
– Park Chong Kyu -1980
– Cho Sang Ho 1980
1980-SLOOC elnök
– Roh Tae Woo -1986
– Lee Yong Ho 1986
1986-NOB tag
– Park Chong Kyu -1985
Nemzeti Olimpiai Biz. elnö
elnök:
– Kim Chong Ha

Eredmények - Szöul
Sohn Kee-chung futott be a lánggal (36-ban
japán szí nekben maratoni győztes)
Ben Johnson 9,97 mp  dopping
Florence Griffith-Joyner – 4 arany
– 10.49 100 méteren, WR 200 méteren is
– 4X100 arany, 4x400 bronz
– 1998-ban epilepszi ában meghal 38 évesen

Matt Biondi – USA úszó  5 arany (50, 100
gyors, 3 váltó), ezüst 100 pillangón, bronz 200
gyorson
Sergej Bubka  utolsó ugrásával 5.90 nyer (6x
világbajnok, 35x új rekord)
Christa Luding-Rothenburger (No – kerékpár és
gyorskorcsolya)

Ismét nagy magyar sikerek
11 arany, 6-6 ezü st és bronzérem
Úszás: Darnyi Tamás, Egerszegi Krisztina, Szabó
József (200 mell), Gü ttler Károlynak csak 0.01
mp hiányzott
Martinek János öttusa egyéni + Fábi án, Mizsér
csapat
Sike András (birkózás, 57 kg) „Az ember
kénytelen m élyen fejet hajtani az ön ök csapata
előtt, hiszen a legesélyesebbek helyett is tudott
valaki bajnokságot nyerni.” /Milan Ercegan/
Borkai Zsolt torna
Férfi kardcsapat (Szabó Bence, Gedővári Imre,
Csongrádi László, Bujdosó Imre, Nébald György)
Gyulai Zsolt, kajak egyéni, és csapat

Darnyi Tamás a veretlen!
1985, Sz
Szó
ófia,
fia, EB: két arany (200, 400 vegyes)
vegyes)
1986, Madrid, VB: két arany (200, 400 vegyes)
vegyes)
1987, Strasbourg, EB: két arany (200, 400 vegyes)
vegyes)
1988, Sz
Szö
öul,
ul, olimpia
olimpia:
: két arany (200, 400 vegyes)
vegyes)
1989, Bonn, EB: három arany (200, 400 vegyes
vegyes,, és 200
pillangó)
1991, Perth, VB: két arany (200, 400 vegyes) és egy bronz
(200 pillang ó)
1992, Barcelona, olimpia: két arany (200, 400 vegyes)
1993, Sheffield, EB: egy arany (400 vegyes)
két sz ámban világcsúcstartó: 200 m vegyes (1:59.36) és
400 m vegyes (4:12.36)
57-szeres magyar bajnok
többször megválasztották az év sportol ójának
1993-ban VERETLENÜL vonult vissza

Az 1988. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata
Ország
1.

Szovjetunió

Arany

Ezüst

Bronz

Összesen

55

31

46

132

2.

Német Demokratikus
Köztársaság

37

35

30

102

3.

Egyesült Államok

36

31

27

94

4.

Koreai Köztársaság

12

10

11

33

5.

Német Szövetségi
Köztársaság

11

14

15

40

6.

Magyarország

11

6

6

23

7.

Bulgária

10

12

13

35

8.

Románia

7

11

6

24

9.

Franciaország

6

4

6

16

Olaszország

6

4

4

14

10.

Új Világrend és Olimpia
Barcelona 1992

A Barcelonai Olimpiát fenyegető
kihívások
Öbölháború
A Szovjetunió felbomlása
Jugoszlávia felbomlása – balkáni
háború
Dél-Afrika – apartheid rendszer
Katalán nemzeti törekvések
 Hogyan tudott megküzdeni a NOB
nemzetközi konfliktusok nyomán
kialakuló új világrend kihívásaival?

1. A Szovjetunió felbomlása
Gorbacsov – glasznoszty,
peresztrojka
Balti-államok: Molotov-Ribbentrop
paktum aláírásának 50.
évfordulójademonstrációk  1991
szeptemberében visszanyerik
függetlenségüket
1991. december 21-én Alma-Atában
11 tagköztársaság  Független
Államok Közössége

A Szovjetunió felbomlása – a NOB
reakciója
Juan Antonio Samaranch: „Úgy gondolom, hogy a
Balti Államok nagyon hamar függetlenné fognak válni,
és mi pedig kitá
kitárjuk elő
előttü
ttük kapuinkat…
kapuinkat… a Balti Államok
kérd
rdé
ését má
már fel is vettü
vettük a Berlinben esedé
esedékes ülésünk
napirendjé
napirendj
ére. Az olimpiai hatá
határozat gyorsan fogja
követni a politikai megoldást.”
/El perió
periódico,
dico, 1991. augusztus 28./

Boris Jelcin:
Jelcin: „Úgy
„Úgy gondolom, hogy Barceloná
Barcelonában az
egé
eg
ész Szovjetunió
Szovjetuniót reprezentá
reprezentáló közös csapattal kellene
megjelenni az olimpiá
olimpián, mely magá
magába foglalná
foglalná a Balti
Államok sportolóit is… Oroszország semmi esetre sem
tervez kü
külön csapatot kü
küldeni a Já
Játékokra, melyben csak
orosz sportolók lennének, hanem a Szovjetuni ó
válogatottjában kíván részt venni.”
/La Vanguardia, 1991. szeptember 7/

A Szovjetunió felbomlása – a NOB
határozat
Juan
Antonio
Samaranch:
„A
FÁK
Albertvillebe egyesített csapatot küld, és a
részt vevő 5 tagköztársaság (Oroszország,
Ukrajna,
Belorusszia,
Kazahsztá
Kazahsztán
és
Üzbegisztán) sportolói az olimpiai zászló alatt
fognak bevonulni. Ha csapatsportágakban
győzedelmeskednek, az olimpiai himnusz fog
felhangzani, és az olimpiai zászlót hú zzák fel.
Amennyiben egyéni aranyérmet szerez valaki,
akkor az egyedüli kü lönbségtétel az lesz, hogy
megemlítik származási nemzetét. Mind a téli
és a nyári olimpián a versenyzők viselhetik
karjukon
saját
tagköztársaságuk
megkü lönböztet őzászlóját…
Barcelonában már az egyéni győzelmek esetén
a nemzeti himnuszok fognak fölhangzani, és a
nemzeti zászlók emelkedhetnek a magasba.”
/La Vanguardia
Vanguardia,, 1992. januá
január 26./

A Szovjetunió sportjának jövője
„ Josep Miguel Abad : „A Barcelonai Játékok
lesz az utolsó alkalom, hogy lássuk és
élvezzük
a
FÁK
kü lönlegesen
nagy
sportpotenciálját, mint ahogy az Albertvilleben is kitűnt. A nehézségek ellen ére fenntartja
sportjának magas színvonalát, mely méltóvá
tette, hogy kiv ételes szerepre tegyen szert az
olimpiák t örténetében.”
/Sport – Barcelona, 1992.
március 11./

„ Vitaly Smirnov: „Teljes mértékben meg
vagyok győződve arról, hogy a tagállamok
közül sokan a Barcelona után is szeretnének a
közös csapathoz tartozni…, mivel ha a
különválás mellett döntenek, akkor ezen
nemzetekből néhányan el fognak tűnni a sport
világából az eszközök és felszereltség hi ánya
miatt.”
/Associated Press,
Press, 1992. április 23./

Jugoszlávia – felbomlás, háború
1991. jún. 25.: Horvátország é s Szlovénia deklarálja
függetlens
ggetlensé
égét
1991. szept. 8.: Macedó
Macedón népszavaz
pszavazá
ás 95,1 % az
önálló
llósodá
sodás
mellett  deklar
deklará
álja
f üggetlenségét
1992. jan. 15.: az EU elismeri Horvátország, Szlovénia
és
Macedónia függetlenségét
1992.
febr.
21.:
ENSZ
BT
csapatokat
küld
Horvá
Horvátorsz
torszá
ágba a
hábor
ború
ú
megfé
megfékezé
kezésére
1992. febr. 2929-márc. 1.: Bosznia
Bosznia-Hercegovina
népszavazá
pszavazás: 64%
az
elszakadá
elszakadást
t ámogatja deklarálja függetlens égét
1992. m árc. 1.: Montenegró népszavazás kiáll
Jugoszl ávia mellett
1992. ápr. 6.: az EU elismeri Boszniát  hábor ú
kezdete
1992. ápr. 27.: Szerbia é s Montenegró
Montenegró létrehozza az
új föderatív
Jugoszláviát
1992. m áj. 30.: ENSZ BT 757. határozat

ENSZ BT 757. határozat (1992)
minden államnak meg kell tennie a
„szükséges lépéseket, hogy
megakadályozza azt, hogy a
területén lévősportversenyeken a
Jugoszláv Föderatív Köztársaságot
(Szerbia és Montenegro)
reprezentáló egyének, vagy
csoportok vegyenek részt.”
/http://daccessdds.un.org /

Samaranch elnök Horvátországról
és Szlovéniáról
„Márciusban vagy áprilisban össze fogunk ülni a
Jugoszláv Olimpiai Bizottság, és a két elváló állam
eleddig nem elismert olimpiai ké
képviselő
pviselőivel, és
amennyiben sikerü
sikerül politikai egyezsé
egyezségre jutni, akkor a
NOB Horvá
Horvátorszá
tország és Szlové
Szlovénia azonnali elismeré
elismerését
tervezi.”
/La Vanguardia, 1991, november 7. /

„A sport mindig is a politika befolyá
befolyása alatt volt … a
hábor
ború
ús krí
krízis és a politikai és gazdasá
gazdasági instabilitá
instabilitás
mely megosztja a balká
balkáni orszá
országot ma való
valósz
szíínűtlenné
tlenné
teszi azt, hogy horvát és szlovén sportolók részt
tudná
tudn
ának venni a Barcelonai Olimpiai Já
Játékokon
kokon…
…
Remélem, hogy 1992 nyara előtt megoldódik a helyzet…
először a politikai stabilitás elérése a szükséges, mely
később biztosíthatja a Játékokkal kapcsolatos pozitív
fejlemé
fejlem
ényeket.
nyeket.”
”
/Sport, Barcelona, 1991. november 28./

A Jugoszláv részvétel ellen
Jordi Pujol (a katal án kormányzat elnöke):
„Az ENSZ azt mondja, hogy egy agresszor
államról van itt szó, és én ezzel egyet értek.
Máskor sem hagyt ák szankciók nélkül az olyan
országokat, melyek erőszakot alkalmaztak, így
most sem kell kivételt tenni.”
/El Pa
Paíís, 1992. jú
július 8/
Christian Schmidt, (CDU-s politikus): „Amíg
Szerbia folytatja a civil lakosság elleni írtóhadjáratot,
addig
az
ország
egyetlen
sportolója sem szabad, hogy ott legyen a
barcelonai olimpiá
olimpián.”
n.”
/International Herald Tribune, 1992. július 11./

Végsődöntés Jugoszláviáról
1992. július 21.
Csak egyéni sportágakban, olimpiai
zászló és himnusz alatt
„Önálló versenyzők csapata”
86 jugoszláv nemzetiségűversenyző
Barcelonában
Csapatsportágakban nincsen ott
Bosznia önállóan 12 fős csapattal

Az Öbölháború – arab országok
bojkottjától való félelem
1990. augusztus 2-án hajnalban az iraki
szárazföldi hadsereg váratlanul bevonult
Kuvaitba
ENSZ BT elítéli, szankciókat vet ki,
ultimátumot ad
1991. január 17.: szövetséges erők
légitámadásával kezdetét Sivatagi Vihar
nevűhadművelet
1991. február 28.: fegyverszünet 
háború vége

Olimpiai és Mediterrán Játékok
„

Javier
Gómez
Navarro,
Sport
Államtitká
llamtitkár: „Ha kitö
kitör a há
háború
ború az, az
Olimpiai
Játékokra
nagyon
negatív
hatással lesz. Barcelona 92 tekintetében
egy jelentős probl éma fog kialakulni. Azt
reméltük, hogy ez lesz a béke, a nemzetek
közötti egyeté
egyetérté
rtés olimpiá
olimpiája, de ennek
ellenkezőjévé válhat… továbbá az is
nagyon valószínű, hogy néhány ország a
bojkottot fogja választani.”
/Sport, Barcelona, 1991. januá
január 17./

Naser M. Al Ayyar, kuvaiti Olimpiai
Bizottsági tag
„Profi sportolóink közül legalább 15 meghalt,
akikről tudomásunk van. De még így is van
legalább 100, akiket az irakiak fogs ágba
ejtettek. Közülük néhányukkal számolunk,
hogy részt vesznek majd az olimpiai
csapatunkban,
Barcelonában.
Az
irakiak
szisztematikusan
keresték
a
sporttal
kapcsolatban álló honfitársainkat, tudták ki az
akit
keresnek.
Néhány
egyesületi
székházunkat börtönként használt ák föl, vagy
akár kínzókamraként, még mindig látszanak
bennük a vérfoltok.”
/La Vanguardia,
Vanguardia, 1991. Augusztus 23./

Dél-Afrika
3 pillérűapartheid rendszer
F.W. Klerk új irányú politikája
32 év után újra az Olimpiai
Játékokon
Juan Antonio Samaranch: „Július
25-én 167 (és nem 166) olimpiai
meghívót fogunk kiküldeni, és DélAfrika is a címzettek között lesz.”
/Toronto Star
Star,, 1991. Jú
Július 10./

Dél-Afrika – belsővélemények
Joe Ebrahem, a kemény vonalas Dél Afrikai Sport Tanács elnöke : „Még mindig
egy olyan helyzet uralkodik itt, melyben az
emberek 70-80%-ának nincsen szavazati
joga. Még mindig működik a három
kamarás parlamenti rendszer, és az
apartheid-alapú alkotmány. ”
/Toronto Star,
Star, 1991. jú
július 10./

Dikgang
Moseneke,
a
Pán-Afrikai
Kongresszus elnö
elnöke: „Az én üzenetem az,
hogy gondolják újra, ez még t úl korai. Egy
dolog az, hogy papíron nincsen faji
megkülönböztetés, és hogy a sportban
egyenlőség van, de a valóság ennek az
ellenkezőjét bizonyítja.”
/Toronto Star , 1991. július 10./

Katalán nemzeti törekvések
Jordi Pujol, a katalán kormány elnöke: „A
Játékok nem tartoznak sem a spanyol sem a
katalán kormányhoz. Soha nem hallhattunk
olyanról beszélni, hogy például Katalóniai vagy
Spanyolországi Játékok. Mindazonáltal az
olimpiát Barcelonában tartjuk, mely város
Katalónia fővárosa, és itt katalánul beszélnek.
Ezt figyelembe kell venni. Azok az országok,
ahol két nyelv létezik egymás mellett ismerik
ezt a problematikát. Helsinkiben például négy
hivatalos nyelv volt, a francia, az angol, a finn
és a svéd, és ezek Finnországban is mind
hivatalosak. Ezért kérjü k azt, hogy itt is négy
nyelv lehessen, mivel tudatni kell az egész
világgal, hogy itt katalánul beszélnek.”

Összegzés
Kihívások ellenére sikeres olimpia
169 ország, 9364 versenyzője
A Szovjetunió 12 utódállama egy közös
csapatban
Észtország, Lettország és Litvánia
önállóan
Horvátország, Szlovénia és BoszniaHercegovina debütálhatott Barcelonában
A maradék Jugoszlávia sportolói „Önálló
Résztvevőkként” szerepelhettek
Dél-Afrika visszatért az olimpiára 32 év
után

Barcelonában történt!
Dream Team az olimpián
Christopher Boardman csodabiciklije
Vitalij Scserbo a hat aranyat szerző
fehérorosz tornász
3 arany: Jevgenyij Szadovij és Nicole
Haislett
Carl Lewis megvan a 7. és a 8.
Linford Christie, a britek vágtázója
Kevin Young,
Young, a vilá
világrekorder gá
gátfutó
tfutó

Magyarok a csúcson
11 arany, 12 ezüst, 7 bronzérem
Birkózás: Repka Attila (kötött 68 kg),
Farkas Péter (kötött 82 kg)
Úszás: Egerszegi Krisztina 3x, Darnyi
Tamás 2x
Cselgáncs: Kovács Antal (95kg)
Kajak-kenu: Női kajak négyes
Vívás: Szabó Bence (kard)
Torna: Ónódi Henrietta

Egerszegi Krisztina
1987: felnőtt Euró pa-bajnoki 4. é s 5. helyezett (200 és 100 m hát)
amerikai bajnok (200 m hát )
1988:: olimpiai bajnok (200 m hát), olimpiai ez
1988
ezü
ü st
sté
érmes (100 m há t), Sz
Szö
öul
háromszoros ifjú sági Eur ópa-bajnok (100 é s 200 m hát, 200 m vegyes)
amerikai bajnok (100 és 200 m há t)
1989:: háromszoros feln
1989
felnő
ő
tt Euró
Európa
pa--bajnoki ez
ezü
ü st
sté
érmes (400 m vegyes,
vegyes, 100 é s 200 m hát )
négyszeres ifjú sá gi Európa- bajnok (100 és 200 m há t 200 és 400 m vegyes)
ifjúsági Eur ópa-bajnok ezüst érmes (200 m pillangó)
1990:: J óakarat Ját ékokon arany
1990
arany-- (200 m hát), illetve ezü
ezüsté
stérmes (100 m há t)
1991: k étszeres vilá gbajnok (100 és 200 m hát )
háromszoros Euró
Európa
pa--bajnok (100 és 200 m hát , 400 m vegyes
vegyes))
kétszeres vil ágcs úcstartó, k étszeres Európa-csúcstart ó
1992: háromszoros olimpiai bajnok (100 é s 200 m hát , 400 m vegyes), Barcelona
Európa legjobb női sportol ója , a vilá g má sodik legjobb női sportoló ja
1993: Eur ópa-bajnok (100 é s 200 m hát, 200 m pillang ó, 400 m vegyes)
1994: vilá gbajnoki ezüst érmes (200 m hát)
viláá gbajnoki ötödik helyezett (100 m hát )
vil
1995:: k étszeres Euró
1995
Európapa-bajnok (200 m hát és 400 m vegyes
vegyes)), má sodik helyezett (női 4×100 m
vegyesvá
vegyesv
á ltó
ltó)
rövidpá
vidpályá
lyás Euró
Euró pa
pa--csú
csúcstartó
cstartó
1996:: olimpiai bajnok (200 m hát), olimpiai bronzé
1996
bronzérmes (400 m vegyes),
vegyes), Atlanta

Schmitt Pál nyilatkozata
,,Amit vállaltunk, azt teljesítettük…
Megtartottuk helyünket a világ
élvonalában. Tiszta eszközökkel
készültünk és versenyeztünk a világ
fiataljainak legnagyobb
seregszemléjén. A barcelonai
olimpián mutatott becsületes
helytállással hozzájárultunk a Magyar
Köztársaság, független hazánk jó
hírének növeléséhez…”

