
 
 

 

 

S A J T Ó A N Y A G  
 

 

BAJI BALÁZS ÉS MÁRTON ANITA AZ ÉV ATLÉTÁJA 2016-BAN 

 

 

Budapesten, a Gerbaud Ház Átrium termében pénteken este megrendezett MASZ 

Évzáró és Díjátadó Gálán kerültek átadásra a 2016. év legjobb atlétáinak, az Év 

edzőjének elismerései; továbbá köszöntötték az idei év nemzetközi eseményein 

kiemelkedő teljesítményt nyújtott atlétákat, edzőiket, valamint az országos 

csúcsot elért versenyzőket.  

 

Külön öröm, hogy 1968 óra először, egymást követő olimpiai játékokon 

tudott érmet szerezni Magyarország, valamint, hogy szintén 1968 óta először, 

női érmese is van a sportágnak az ötkarikás játékokon. 

 

Márton Anita és edzője, Eperjesi László emberfeletti teljesítményt nyújtottak 

az elmúlt 3 esztendőben. Országos csúcsok, Európa-bajnoki, fedett pályás 

világbajnoki és olimpiai érmek, ráadásul fedett pályás Európa-bajnoki 

aranyérem. A Békéscsabai AC kiválósága mára világszerte elismert atléta, 

rendszeres résztvevője az IAAF Gyémánt Liga versenysorozatának, ahol idén 

összetettben a 2. helyet szerezte meg. Márton Anita idén sorozatban 

harmadszor nyerte el az Év Női Atlétája címet. 

 

Baji Balázs életében sok szempontból áttörés volt a 2016. esztendő. Életében 

először nyert felnőtt világversenyen érmet (Európa-bajnoki ezüstérmes lett 

Amszterdamban), először győzött a Gyulai István Memorial – Atlétikai 

Magyar Nagydíjon, és először választották az Év Férfi Atlétájának. A 

Békéscsabai AC versenyzője döntős volt a fedett pályás világbajnokságon, 

megjavította saját országos csúcsát fedett pályán és szabadtéren is, és olimpiai 

elődöntőig jutott. Külön érdekesség, hogy a címmel Pars Krisztián öt éve tartó 

egyeduralmát törte meg. Előtte, 2010-ben szintén ifjabb Tomhauser István 

tanítványának, Kiss Dánielnek sikerült elnyernie az Év Férfi Atlétája címet. 

 

Kozák Luca pont ott folytatta karrierjét 2016-ban ahol a junior Európa-bajnoki 

ezüstérmet jelentő 2015-öt befejezte. A Debreceni SC-SI versenyzője fiatal kora 

ellenére kijutott a portlandi fedett pályás világbajnokságra, 60m gáton U23-as 

országos csúcsot futott, immár a felnőttek között kvalifikálta magát az Európa-

bajnokságra és több korcsoportban és több távon is dobogóra állt az országos 

bajnokságon.  

 

Rivasz-Tóth Norbert igazi rekorder lett 2016-ban. Nála több országos csúcsot 

senki nem ért el atlétikában. A Törökszentmiklósi DAK versenyzője öt 

alkalommal dobta túl korábbi legjobbját az U23-as korcsoportban gerellyel, ami 

egy ezüstérmet jelentett az aradi Dobó Európa Kupán, egy felnőtt Európa-

bajnoki kvalifikációt Amszterdamra és több bajnoki címet is. 

 

 



 
 

 

 

Bajnok Eszter – már neve alapján is – sportra született. A kaposvári tehetség 

munkáját az elmúlt évben már Dovigyel Csaba és Lengyák György közösen 

irányította, aminek meg is lett az eredménye. A bydgoszczi junior 

világbajnokságon az új szabályok értelmében csupán 2 centivel maradt el a 6. 

helytől, ami további három ugrást biztosított volna számára. Eredményével így 

is a világ 7. legjobb junior eredményét produkálta távolugrásban! 

 

Halász Bence az első magyar kalapácsvető junior világbajnok! Ez már 

önmagában hatalmas siker, de ha hozzátesszük, hogy mindössze a negyedik 

magyar atléta (Bagyula István, Zsivoczky Attila és Kővágó Zoltán után), aki 

junior világbajnoki aranyérmet szerzett, úgy talán még jobban érezhető a bravúr 

mértéke. A Dobó SE kiválósága 6kg-os és 7,26kg-os szerrel is országos csúcsot 

dobott, ráadásul mindkettővel Pars Krisztián rekordját múlta felül. Így nem volt 

meglepő, hogy az országos bajnokságon épp, hogy meg tudta előzni a nagy 

példakép és olimpiai bajnok edzőpartnere.  

 

Pavuk Tíra nem késlelkedett kihasználni a történelmi lehetőséget, hogy először 

idén rendezték meg az U18-as Európa-bajnokságot. Ráadásul a grúziai 

fővárosban tartott kontinensviadalon tradicionálisan magyarnak nem mondható 

versenyszámban; 2000m akadályfutásban szerzett ezüstérmet!  

 

Eszes Dániel nem csak önmagát, de edzőjét is meglepte a tbiliszii ifjúsági 

Európa-bajnokságon. A Dunakeszi VSE sprintere egy mesébe illő hajrával nem 

csak új országos csúcsot futott, de megszerezte Magyarország első U18-as 

Európa-bajnoki aranyérmét atlétikában! Eredményéhez még hozzá kell 

tenni, hogy 2016-ban a korosztályában az egész világon a második legjobb 

eredményt érte el! 

 

MASZ / 2016. november 25.     

 

 

 

 

 


