
 
 

 
 
A világbajnok Marina CHERNOVA és Georgii PATARAIA lettek az év  sportolói!  
 
Azoknak, akik látták már őket versenyezni 
nem lesz meglepetés, hogy a varázslatos 
akrobatikus tornász vegyes páros Marina CHERNOVA és Georgii PATARAIA megnyerték a 
Nemzetközi Világjátékok Szövetségének (IWGA) Év Sportolója díját. 
 
Leegyszerűsítve az orosz páros a legjobb abban, amit csinálnak és lenyűgöző őket nézni! 
 
Egy nemmindennapi eredménytáblázat mutatja, hogy Marina és Georgii megnyerték a 2015-
ös Európa Játékokat, a 2017-es Európa Bajnokságot A 2017-es Világjátékokat és a 
2016,2018-as Világbajnokságot.  
A páros 2018-as belgiumi Világbajnokságon nyújtott produkciója teszi fel az I-re a pontot. 
Chernova és Pataraia finálés gyakorlatának nehézségi értéke több mint fél ponttal 
magasabb, mint mindenki másnak és még így is a legmagasabb technikai ponttal nyerték a 
Világbajnokosot, 1,310 pont különbséggel az ezüstérmes előtt. 
 

  
 

Köszönet mindenkinek, aki szavazott rájuk és segítségével elérték a 159, 348 szavazatot 
 
Az ACRO technikai Bizottság elnökének üzenete: 
Az Akrobatikus Torna sport vegyes párosa, Marina Chernova és Georgii Patarai két kivételes 
tornász és én, mint a technikai bizottság elnöke nagyon büszke vagyok, hogy kimagasló 
teljesítményükkel felhívták magukra a világ figyelmét! Hihetetlen elismerés, megnyerni az év 
Világjátékok Sportolója díjat. Az ACRO TC nevében szeretném megköszönni mindenkinek, aki 
szavazott ezekre a sportolókra. Az egyértelmű, hogy az akrobatikus torna népszerűsége és a 
bemutatott elemek magas szintje elismerést nyert az egész világon. Az eredmény igazolja, 
hogy egy szuper, érdekes, gyönyörű sportunk van, nagy támogatottsággal az egész világon. 
Gratulálunk Jennifer THOMPSONnak (USA) és a súlyemelésnek a második helyért ebben a 
szoros küzdelemben. 



 

 
 

 
 
Wieslewa Milewska volt a technikai bizottság 
delegáltja az eseményen és elismerését szeretné 
kifejezni a FIG nevében az azeri torna szövetségnek és szervező bizottságnak, akik kitűnő 
munkát végeztek. A tornászoknak szuper versenyhelyszínt és feltételeket teremtettek. Nagy 
köszönet a szervezőknek és önkénteseknek, hogy professzionálisan teljesítve 
kötelezettségüket biztosították az esemény sikerességét.     

   
Az orosz tornászok domináltak az eseményen, 
miután mind az öt versenyszámban kiállítottak 
egységet az első azeri Világkupán, Bakuban. 
Több mint 70 tornász, 7 különböző nemzetből 
képviseltette magát a két napos eseményen. 
 
 
A női hármasok kategóriájában ismerős 

eredmény született Ksenia Zogoskina ,Daria Chebulanko és Polina Plastinina nyerték a 
2017-es EB-t és a 2018-as VB-t is. 
Új partnerrel, Anastasia Parshinával kiegészülve Bakuban Zagosikna és Chebulanko újra a 
pódium tetejére állhatott a Nemzeti Torna Arénában. 
 
Belorusszia Világbajnoki ezüstérmes triója Julia Ivonchyk, Veronika Nabokina, és Karina 
Sandovich mindent beleadtak, de ismét a 2. helyen végeztek. 
 
Az orosz páros Timofei Ivanov és Maksim Karavaev diadalmaskodott a haza közönség 
kedvencei Murad Akparov és Seymur Afvarov és a Kazakh Danyel Dil és Vadim Shulyar 
felett. Hasonló volt a történet a vegyespárosoknál Viktoria Aksenova és Kirill Startsev 
tekintetében. 
A 2018-as Azeri Világkupa finalista Abdulla Al- Mashaykhi és Ruhidil Gurbanli lett a második. 
Artur Beliaku és Volha Melnik hozták a bronzot. 
 
A női párosok versenyében az ukrán Yuliia Pylypiak és Oleksandra-Mariia  Tabachynska – a 
2017-es Junior EB bajnokai- a mindenkit leigázó Orosz páros Iasmina Ishankulova és  Diana 
Korotaeva  mögött végzett. 
 
A férfi négyeseknél csúcsosodott ki a nemmindennapi Orosz dominancia a 2018-as VB bronz 
érmes German Kudriashov ,Aleksanr Sorokin , Valeriy Tukhashvili és Kirill Zadorin legyőzte 
a honfitárs Pavel Gubskiy, Kirill Likuianov, Vladimir Petrov és Denis Solun alkotta négyest és 
elvitte az aranyérmet. 



 
 

 
Történelmi első Indiának 
 
Prince Aris, Siddesh Bhosle, Rushikesh More és Rejilesh Sureshbabu történelmet írtak 
Indiának a bronzérem elnyerésével, férfi négyes kategóriában. Az ország legelső világkupa 

érme Akrobatikus tornában, az első 
Világkupájukon. 
 
India 21 tornászt küldött Bakuba, minden 
kategóriában indultak a női páros kivéve. Ayushi 
Ghodeswar , Prachi  Parkhi és Mrunmayi  
Walde csakúgy mint férfi honfitársaik a 3. helyen 
végeztek a női hármasoknál, habár érmet nem 
kaphattak a nem elégséges indulói létszám 
miatt. 
 
Öltözék az eredményhirdetésen – Információ 
 

Kérjük vegyék figyelembe a módosított 2019-es technikai szabályzat 57. oldalát. 
Art. 9.3.3. Öltözék 
Az eredményhirdetésre minden tornásznak a nemzeti melegítőt kell viselnie. Ennek 
megszegése esetén a hibás nemzet szövetsége csak az 50%-át kapja a pénznyereménynek. 
 
Tisztázás 
ToD 69.o. – A7 alsó helyzete. 
Ez az elem technikailag nem számít toronygúlának ahol a minden súly az alsó 
gerincén keresztül terhel az alsó karján lévő extra alátámasztási pont miatt. 
Ez az elem így bemutatható 13-19-es korosztályban is!  
 

 
 

 


