
Szenzációs Pásztor siker - Ezüstérem a junior világbajnokságon
Barcelona, Veszprém - A még mindig csak ifjúsági korú kalapácsvető Pásztor Bence ezüstérmet szerzett a nála egy évvel idősebb, junior korosztály
atlétikai világbajnokságán.
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A katalán városban megrendezett junior atléták világbajnokságán a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) sportolója magabiztosan jutott túl a péntek
délutáni selejtezőn, első dobásra teljesítette a döntőt érő, 72,50 méteres szintet miután 73,33 méterig repítette el a 6 kilogrammos szert.

A fináléban is magabiztosan versenyzett Zentai Tibor edző tanítványa és végül 76,74 méteres produkcióval ezüstérmet érdemelt ki. Érdekesség, hogy a számot az
ugyancsak ifi korú katari Ashraf Amgad Elseify nyerte hatalmas világcsúccsal, 85,57 méterrel, ami közel 2,5 méteres javítást jelent.

Zentai Tibort telefonon sikerült utolérnünk. Bence trénere elmondta, az ötödik legjobb eredménnyel érkeztek Spanyolországba és elsődleges célként a nyolc közé jutást
fogalmazták meg, titkon pedig dobogós helyezésben reménykedtek. Kiemelte, már egy héttel a viadal előtt kiutaztak Barcelonába, ám meglehetősen rossz
körülmények között tudtak csak készülni.

- Verseny előtti edzéseken 20-25 dobáshoz szoktunk, azonban itt akkora tumultus, tömeg volt a pályán, hogy csupán öt-hat próbálkozást engedtek a szervezők. Ezzel
kellett beérnünk. A selejtező aztán nagyon jól sikerült, Bence első dobásával bejutott a döntőbe. Ott a bemelegítéssel akadtak kisebb gondjai, ez látszott is az első
érvénytelen kísérletnél, de szerencsére sikeresen lekommunikáltuk. A 76,74 méter egyéni és magyar rekord közeli, szenzációs teljesítmény. Nagyon boldogok és
elégedettek vagyunk. Azonban nincs megállás, innen Érsekújvárra utazunk, majd a korosztályos országos bajnokság következik. Csak ezt követően lesz másfél hét
pihenőnk. A Papp Pál, majd a Németh Pál emlékversenyeken pedig már újra ifi szerrel (5 kg-os kalapáccsal) dob Bence és szeretne világcsúcs közeli eredményt elérni.

A másik veszprémi kalapácsvető, Töreky Balázs nem jutott túl a selejtezőn. A nőknél Fertig Fruzsina három érvénytelen dobással esett ki.

A futóknál Kéri Bianka 400 méteren az elődöntőben búcsúzott.
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