FÉRFIAK
BÁCSI PÉTER (birkózó): Aranyérmet szerzett a budapesti világbajnokságon, a
kötöttfogásúak 82 kilogrammos súlycsoportjában. A nemzetközi szakszövetség
az Év kötöttfogású birkózójának választotta.
BERECZ ZSOMBOR (vitorlázó): A finndingis a sportág történetében első
magyarként világbajnoki címet szerzett olimpiai hajóosztályban. Ugyancsak első
magyarként szerzett kvótát a tokiói nyári játékokra.
FUCSOVICS MÁRTON (teniszező): A genfi tornán megszerezte pályafutása
első ATP-trófeáját, az év végén karriercsúcsként a 36. volt a világranglistán.
HALÁSZ BENCE (atléta, kalapácsvető): Bronzérmet nyert Berlinben, az
Európa-bajnokságon.
LIU SHAOANG (rövidpályás gyorskorcsolyázó): Tagja volt az olimpiai bajnok
férfi váltónak. Egyéniben világkupafutamot nyert 1000 méteres távon.
LIU SHAOLIN SÁNDOR (rövidpályás gyorskorcsolyázó): Hajráembere volt
az olimpiai bajnok férfi váltónak. Egyéniben 500 és 1500 méteren is ötödik lett.
A világbajnokságon összetettben ezüstérmes lett. Az ősszel egyéniben
világkupafutamot nyert 1000 méteres távon.
LŐRINCZ TAMÁS (birkózó): Világbajnoki ezüstérmet szerzett a budapesti
világbajnokságon, a kötöttfogásúak 77 kilogrammos súlycsoportjában. Az
Európa-bajnokságon harmadik volt.
MILÁK KRISTÓF (úszó): Aranyérmet szerzett a glasgow-i Európabajnokságon 200 méter pillangón. Három számban (400 m gyorson, 200 m
gyorson és 200 m pillangón) is diadalmaskodott a Buenos Aires-i ifjúsági
olimpián.
RASOVSZKY KRISTÓF (nyílt vízi úszó): A glasgow-i Európa-bajnokság
legsikeresebb magyar szereplőjeként aranyérmes lett az 5 és a 25 kilométeres
távon, az olimpiai versenyszámban, 10 km-en pedig centikkel lemaradva a
második helyen végzett.
VERES ROLAND (kick-boxos): Rekordot jelentő tíz Grand Champion-trófeát
gyűjtött a nagy nemzetközi versenyeken. Három aranyérmet nyert az Európabajnokságon.

NŐK
BABOS TÍMEA (teniszező): Női párosban a magyar felnőtt játékosok közül
először megnyerte az ausztrál nyílt bajnokságot, döntőt játszott a US Openen.
Ősszel páros világbajnok lett Szingapúrban, első magyar teniszezőként
világranglista-vezető is volt női párosban. Egyéniben győzött és döntőbe került a
tajvani, illetve mexikói WTA-versenyen.
BODONYI DÓRA (kajakos): Világbajnoki címet nyert Portugáliában K1 1000
méteren, valamint 500-on tagja volt az ugyancsak aranyérmes négyesnek. Az
Eb-n ugyancsak első lett a négyessel.
DÉVAI BOGLÁRKA (tornász): Ugrásban kontinensbajnoki elsőséget szerzett
Glasgow-ban. Magyar női tornász húsz év után nyert újra Európa-bajnoki címet.
ÉRDI MÁRIA (vitorlázó): A világbajnokságon elért nyolcadik helyezésével
olimpiai kvótát szerzett Tokióra. Tavasszal harmadik lett laser radial
hajóosztályban a mallorcai Trofeo Princessa Sofián, az olimpiai bajnokot is
megelőzve.
HÁFRA NOÉMI (kézilabdázó): Az FTC és a válogatott átlövőjét a decemberi
Európa-bajnokság után beválasztották a torna All-Star-csapatába. Tagja volt a
Debrecenben világbajnoki címet nyerő junior-válogatottnak.
HOSSZÚ KATINKA (úszó): Európa-bajnoki aranyérmet szerzett augusztusban
Glasgow-ban, a 200 méteres vegyes úszásban. A decemberi, kínai rövid pályás
világbajnokságon négy aranyéremmel és egy ezüsttel igazolta klasszisát. A
FINA az év nő úszójának választotta.
KÉSELY AJNA (úszó): Ezüstérmet szerzett 400 m és 800 m gyorson, bronzot
1500 m-en a glasgow-i Európa-bajnokságon. Három számban (200 m, 400 m és
800 m gyors) is diadalmaskodott a Buenos Aires-i ifjúsági olimpián. Az Európai
Olimpiai Bizottság tagjainak szavazatai alapján 2018 második legjobb ifjúsági
korú lány sportolója lett.
KOVACSICS ANIKÓ (kézilabda): Vezéregyénisége volt az Európabajnokságon tartalékos összeállítása ellenére jól szereplő válogatottnak,
valamint klubcsapatának.
KOZÁK DANUTA (kajakos): Szülése után szenzációsan tért vissza, az Eb-n
K1 500-on és a négyessel nyert, K1-200-on második lett. A világbajnokságon
mindent „vitt”, ahol csak indult, első lett 500 egyesben, valamint Kárász
Annával párosban, s nyert a négyessel is.

MÁRTON ANITA (atléta): A súlylökőnő a magyar atlétika első vbaranyérmét szerezte a birminghami fedett pályás világbajnokságon.

EDZŐK
BÁNHIDI ÁKOS ÉS CSANG CSING LINA, az olimpiai bajnok férfi és a női
rövid pályás gyorskorcsolyaváltó edzői.
EPERJESI LÁSZLÓ, Márton Anita edzője.
GOLOVIN VLAGYIMIR, a junior női kézilabda-válogatott edzője.
MÄRCZ TAMÁS, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya. A FINA az
év pólóedzőjének választotta.
MARTÍN, AMBROS, a Győri Audi ETO KC női kézilabda-csapatának korábbi
edzője.
NIKOLICS, MARKO, a MOL Vidi FC labdarúgó-csapatának edzője.
SÁVOLT ATTILA, Fucsovics Márton edzője.
SIKE ANDRÁS, a kötöttfogású birkózószakág szövetségi kapitánya.
SOMOGYI BÉLA, Kozák Danuta edzője.
SZOKOLAI LÁSZLÓ, Rasovszky Kristóf edzője.

CSAPAT (hagyományos csapatsportokban)
BÉKÉSCSABAI RÖPLABDA SE: Magyar bajnok lett, a CEV-kupában a
legjobb 16 közé jutott és megnyerte a MEVZA Cup Final Fourt, a
tulajdonképpeni Közép-Európai Kupát.
DUNAÚJVÁROSI EGYETEM MAARSK GRAPHICS (NŐI
VÍZILABDA): A LEN-kupa és az európai Szuperkupa győztese.
FTC-TELEKOM WATERPOLO (FÉRFI VÍZILABDA): Az Euro Kupa, a
magyar bajnokság, az európai Szuperkupa, a Magyar Kupa és a magyar
Szuperkupa győztese.
FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT: A FINA az az év legjobbjának
választotta a csapatot, amely a megnyerte világkupát, második lett a
világligában, az Eb-n pedig a nyolcadik.

GYŐRI AUDI ETO KC (NŐI KÉZILABDA): Negyedszer nyerte meg a
Bajnokok Ligáját, valamint újra magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes lett.
JUNIOR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT: Sporttörténeti sikert elérve
világbajnoki címet szerzett Debrecenben.
MOL-PICK SZEGED (FÉRFI KÉZILABDA): Tizenegy év után magyar
bajnok lett, a Bajnokok Ligája mostani sorozatában a csoportjában a második
helyen áll.
MOL VIDI FC: A magyar labdarúgó-bajnokság megnyerése után bejutott az
Európa-liga csoportkörébe.
NŐI KOSÁRLABDA-VÁLOGATOTT: Csoportmásodikként kijutott a 2019es Európa-bajnokságra.
SOPRON BASKET (NŐI KOSÁRLABDA): Első magyarként ezüstérmet
szerzett az Euroliga négyes döntőjében.

CSAPAT (egyéni sportágak csapatversenye)
FÉRFI KAJAK KETTES, 200 M: Balaska Márk és Birkás Balázs megvédte
világbajnoki címét, az Eb-n pedig harmadik lett.
FÉRFI KARDVÁLOGATOTT: A Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi
Csanád, Decsi Tamás összeállítású válogatott Európa-bajnok, a vb-n pedig
harmadik lett.
FÉRFI RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYAVÁLTÓ: A Liu Shaoang,
Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor, Burján Csaba (tartalék: Oláh
Bence) összeállítású válogatott a téli olimpiák történetében Magyarország
első aranyérmét szerezte.
KÖTÖTTFOGÁSÚ BIRKÓZÓVÁLOGATOTT: Az oroszok mögött a
második helyen végzett a budapesti világbajnokság pontversenyében.
NŐI KAJAK KETTES, 500 M: Kozák Danuta és Kárász Anna világbajnoki
címet nyert.
NŐI KAJAK KETTES, 1000 M: Csipes Tamara és Medveczky Erika a vb-n
arany-, az Eb-n ezüstérmet szerzett.
NŐI KAJAK NÉGYES: A Kozák Danuta, Kárász Anna, Bodonyi Dóra,
Medveczky Erika összeállítású egység világ- és Európa-bajnok lett.

NŐI ÖTTUSACSAPAT: A Kovács Sarolta, Alekszejev Tamara, Földházi
Zsófia összeállítású trió Európa- és világbajnoki címet szerzett.
NŐI RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYAVÁLTÓ: A Jászapáti Petra,
Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia, Keszler Andrea és Heidum Bernadett alkotta
válogatott negyedik lett a téli olimpián.
TENISZ DAVIS-KUPA-CSAPAT: A Piros Zsombor, Valkusz Máté, valamint
a Borsos Gábor és Nagy Péter páros összetételű válogatott erején felül teljesítve,
csak nagy csatában kapott ki a csehektől a világcsoport osztályozóján.

LABDARÚGÁS (férfiak)
GULÁCSI PÉTER, az RB Leipzig kapusa.
JUHÁSZ ROLAND, a MOL Vidi FC védője.
KALMÁR ZSOLT, a dunaszerdahelyi DAC középpályása.
LANZAFAME, DAVIDE, tavasszal a Bp. Honvéd, ősszel az FTC csatára.
NAGY ÁDÁM, a Bologna FC középpályása.
NEGO, LOÏC, a MOL Vidi FC középpályása.
ORBÁN WILLI, az RB Leipzig középhátvédje.
SALLAI ROLAND, tavasszal az APOEL Nicosia, ősszel a Freiburg csatára.
SALLÓI DÁNIEL, a Sporting Kansas City csatára.
SZALAI ÁDÁM, a Hoffenheim csatára.

LABDARÚGÁS (nők)
CSÁNYI DIÁNA (20 éves, az MTK Hungária FC játékosa): A bajnokcsapat
középpályása Sándorfalván kezdte a pályafutását, majd amikor „kiöregedett” a
vegyesfutballból, Budapestre, az 1. FC Feminához igazolt. A rákospalotai
csapatban – nem sokkal a 15. születésnapja után – góllal mutatkozott be a női
NB I-ben, hamar kiderült róla, különleges képességű játékos. 2014 februárjában
az MTK Hungáriához igazolt, és a kék-fehérekkel rögtön az első (fél) szezonja
végén bajnoki címet is nyert. Ebben a sikerben még csak epizódszerep jutott

neki, de a 2017-es, és különösen a 2018-as bajnoki aranyéremhez vezető úton
már igazi vezérként vezényelte a középpályán társait. A korosztályos
válogatottban játszott jó meccsek után, hamar bekerült Markó Edina csapatába
is: a 2017-es Balaton Kupán, a Románia ellen megnyert találkozón debütált, és
azóta is biztos tagja az A-válogatott keretének. A 2018-as, pályafutása talán
eddigi legjobb éve volt, a (2017–2018-as) bajnoki szezon legjobbjait köszöntő
Rangadó Gálán, csak szoros versenyben maradt alul Fenyvesi Evelinnel
szemben a Jet-Sol Liga legjobbját megválasztó ankéton.
CSISZÁR HENRIETTA (24 éves, a Bayer 04 Leverkusen játékosa): A magyar
női válogatott csapatkapitánya igazán tudatosan építette pályafutását, és lépett
lépcsőfokról lépcsőfokra, egyre feljebb. Tizennégy éves korában a Hevesi
Tamás által irányított Ferencváros igazolta Hajdúnánásról a fővárosba. A zöldfehérektől az MTK-ba igazolt, majd Marosvásárhelyen (ASA Targu Mures)
kóstolt bele a légiós életbe. A következő állomás Berlin, a Hertha női csapata, az
1. FC Lübars volt, majd a német fővárosból a Bayer 04 Leverkusenbe
szerződött. Jelenlegi klubjával, már a 2016-2017-es szezonban is a világ
legerősebb női bajnokságában, az Allianz Frauen Bundesligában szerepelt, de a
csapat nem tudta megőrizni élvonalbeli tagságát. Csiszár Henrietta egyik
vezéregyénisége volt a tavasszal a visszajutást kiharcoló, majd ősszel ismét az
Allianz Frauen Bundesligában iparkodó leverkuseni csapatnak – a „vezérszerep”
látványos manifesztálódása, hogy a magyar középpályás lett a Bayer 04
Leverkusen csapatkapitánya. A német női Bundesligában játszott jó meccsei
mellett, kiemelkedően futballozott a válogatottban is: a társak szavazatai
alapján, 2018-ban Csiszár Henrietta nyújtotta a legjobb teljesítményt a magyar
női A-válogatottban.
FENYVESI EVELIN (22 éves, a Ferencváros játékosa): A Ferencváros
középpályása a klubjával megnyert két bajnoki cím (2015, 2016) és négy
Magyar Kupa-győzelem (2015, 2016, 2017, 2018) mellett két, nagyon fontos

egyéni díjjal is büszkélkedhet: a 2016–2017-es, és a 2017–2018-as Jet-Sol Ligaszezon végén is ő nyerte meg a Rangadó Gálán a bajnokság legjobb játékosát
pajzsra emelő szavazást. Jánoshalmán kezdődött a pályafutása, de már 15.
születésnapja előtt Budapestre költözött, gyakorlatilag a Ferencváros saját
nevelésű futballistájának tekinthető. Két nagyon súlyos keresztszalag-sérülés
után állt ismét talpra, és lett a válogatott biztos tagja. A magyar labdarúgás
legtöbbszörös válogatottja, Hummel-Smuczer Angéla posztját „örökölte” a
válogatottban – ahol fiatal kora ellenére, már 50. válogatottságához közelít.
JAKABFI ZSANETT (28 éves, a VfL Wolfsburg játékosa): A magyar
labdarúgás lassan százhúsz éves történetét vizsgálva, Puskás Ferencen kívül nem
találunk még egy játékost, aki olyan rangos, sikeres, eredményes külföldi
klubkarriert mondhat magáénak, mint a „Somogyországból” indult Jakabfi
Zsanett. Az itthon, az MTK-val is bajnoki címet nyert támadó 2009 júliusában
szerződött Wolfsburgba – egy olyan csapatba, amely akkor még alig volt több
mint egy ambiciózus német középcsapat. Ralf Kellermann irányításával Jakabfi
és a csapat „együtt nőtt fel”: a közös sikerlistán két Bajnokok Ligája-győzelem
(+2 döntő), négy bajnoki cím és öt kupagyőzelem szerepel. A korábbiakhoz
hasonló, méltó volt a 2018-as éve is: a VfL Wolfsburg „természetesen”
megnyerte a világ legerősebb női bajnokságát, az Allianz Frauen Bundesligát,
majd kupaelsőségét is megvédve duplázott. Zsanett és társai bejutottak
Bajnokok Ligája kijevi döntőjébe is, ott azonban a rendes játékidő döntetlenje
után a címvédő Olympique Lyonnais kerekedett felül. A VfL Wolfsburg az új, a
2018–2019-es szezonban is ott folytatta, ahol nyáron abbahagyta. Jakabfiék
vezetik a német bajnokságot, illetve talpon vannak az országos és a nemzetközi
kupában is – utóbbiban, a BL-ben esélyük van arra, hogy bejussanak a május
18-i, budapesti döntőbe.
RÁCZ ZSÓFIA (30 éves, a Philips SV, majd a Haladás Viktória FC játékosa).
A pályafutását Győrben kezdő, majd Szombathelyről, a Viktória FC-vel szerzett

bajnoki címmel és kupagyőzelmekkel a tarsolyában Németországba szerződött
Rácz Zsófia, 2012 és 2015 között a berlini 1. FC Lübars játékosa volt a
Bundesliga II-ben, majd az MSV Duisburghoz szerződött. Nagy szerepe volt
abban, hogy a „Zebrák” visszajutottak az élvonalba, mint ahogy abban is, hogy a
csapatnak sikerült megőriznie tagságát az Allianz Frauen Bundesligában. 2017
nyarán ismét előrelépett, a friss Európa-bajnok országába, a holland élvonalba
igazolt – Eindhovenben, a PSV női csapatának játékosa lett. Egy évadot töltött
Hollandiában, de így is gyarapította sikerlistáját: csapatával bejutott a
kupadöntőbe, igaz, a trófeát végül a duplázó Ajax nyerte el. 2018 nyarán –
csaknem évtizedes légiós karrier után – korábbi csapatába, a Haladás Viktóriába
tért vissza. Rutinjának, tudásának köszönhetően, azonnal vezérré vált a pályán –
óriási szerepe van abban, hogy a szombathelyi csapat, amely tavasszal még a
Jet-Sol Liga alsóházában szerepelt, most a dobogón „telel”. A magyar
válogatottban – eddig – 97 mérkőzésen lépett pályára.
SÜLE DÓRA (20 éves, az ETO FC Győr játékosa): A Jet-Sol Liga jelenlegi
legeredményesebb magyar támadója tízévesen, édesapja, a hajdani élvonalbeli
csatár, Süle János irányításával kezdett futballozni. Eddigi pályafutása során
csak győri csapatokban játszott, először a Dózsában majd – 2012 nyara óta – az
ETO-ban. Klubjában és a válogatott csapat(ok)ban egyaránt végigjárta a
„szamárlétrát”, az azonban minden állomásában közös, hogy edzői, társai és a
szurkolók számíthattak a góljaira. Bár az ETO-val az eddigi legjobb eredménye
az, hogy 2017-ben a Förch Női Magyar Kupa döntőjében játszhatott, nem
kétséges, hogy a 2018-as volt Süle Dóra pályafutásának eddigi legjobb éve:
bekerült, és ott is ragadt a válogatott keretben, a Balaton Kupán megszerezte
első gólját az a-válogatottban, a Jet-Sol Ligában pedig ontja a gólokat, nagy
harcot vívva a diósgyőri Biljana Bradiccsal a gólkirálynői trónért.
SZABÓ VIKTÓRIA (21 éves, a Ferencváros játékosa): Sokáig hezitált, hogy a
kézilabdát vagy a futballt válassza, mindkét sportágban korosztálya legjobbjai

közé tartozott. Alkalmasint akkor döntött végérvényesen, amikor 2013.
áprilisában, még a 16. születésnapja előtt, bemutatkozott az A-válogatottban.
Valódi villámkarrier az övé: jelenleg 57-szeres válogatott, a magyar futball
történetében nem volt még olyan játékos, aki ilyen fiatalon elérte a „félszázat”.
Pályafutását Angyalföldön kezdte, majd 15 évesen szerződött a Ferencvárosba –
először. Belekóstolt ugyanis a légiós életbe, két idényt játszott a német
Bundesliga II-ben (1. FC Lübars, majd 1. FC Saarbrücken), de 2017 nyarán, az
egyetemi tanulmányaira koncentrálva, hazaköltözött. Ismét a Ferencváros
játékosa lett, ahol – miközben a válogatottban továbbra is szélső-, illetve belső
védő poszton nyújtott jó teljesítményt – támadóbb szerepben játszik.
SZŐCS RÉKA (29 éves, az MTK Hungária FC játékosa). A maga nemében ő is
csúcstartó: a novemberi, Észtország mérkőzésen, 86. válogatottságát ünnepelte –
egyetlen magyar női kapus sem büszkélkedhet ilyen magas szereplési számmal.
A kiegyensúlyozott, jó teljesítmény mellett, Szőcs Réka esetében, a 2018-as
esztendő legnagyszerűbb pillanatai mégsem a válogatotthoz kötődnek. A
szakértők többsége úgy véli, csapata, az MTK Hungária FC játékosai közül
ismét ő játszotta a legfontosabb szerepet abban, hogy a kék-fehérek az idén
nyáron megvédték elsőségüket a Jet-Sol Ligában, újra megszerezték az aranyat a
bajnoki szakaszban az élen végzett Ferencváros elől. A tökéletes alkatú kapus
2004-ben, az Angyalföldi SI csapatában mutatkozott be a hazai NB I-ben, majd
Újpesten át vezetett az útja az MTK-ba. Bár három rövid időszakra külföldre
szerződött, védett Olaszországban (az Orlandiában és a Fiorentinában), valamint
Svájcban (az FC Baselben), a szíve és a lelke az MTK-é, amellyel immár
hétszeres (!) magyar bajnoknak mondhatja magát.
TURÁNYI LILLA (20 éves, az MTK Hungária FC játékosa). A bajnokcsapat
védője – Csányi Diánához és Süle Dórához hasonlóan – „újonc” a tízes listán –
aligha van azonban olyan szakember, aki megkérdőjelezné a helyét. Kistarcsán
kezdte a pályafutását, majd a Pest megyei csapattól, a vegyesfutballt elhagyva,

az MTK Hungária FC korosztályos alakulatába került. 2016 augusztusában, a
Kóka FNLA ellen megnyert mérkőzésen mutatkozott be a Jet-Sol Ligában –
azóta ritka, mint a fehér holló az olyan mérkőzés, amikor nem láttuk az MTK
védelmének tengelyében. A 2016–2017-es ifény végén, a Rangadó Gálán, a
társak és az edzők az „Év felfedezettjévé” választották, sőt „felfedezte” őt
Markó Edina szövetségi kapitány is: ebben az esztendőben női A-válogatottunk
alapemberévé vált.
VÁGÓ FANNY (27 éves, az SKN Sankt Pölten játékosa): Ha csak azt említve
méltatnánk a szegedi születésű támadó 2018-as esztendejét, hogy az idén, a
Ciprus Kupán, a Dél-Afrika elleni mérőzésen 100. válogatottságát ünnepelte,
már azzal is sokat elárulnánk róla. De, ennél jóval gazdagabb volt a 2018-as éve:
a klubjában 2016 és 2017 után, immár harmadszor „triplázott”: bajnok,
kupagyőztes és gólkirálynő lett. Páratlan az eredményessége, a legutóbbi öt
bajnoki szezonban – az MTK Hungária, az Olimpia Cluj, és az SKN Sankt
Pölten színeiben – tizennégy (!) országos bajnoki címet és kupaelsőséget nyert.
Játékospályafutása mellett, roppant tudatosan készül a jövőre is. A-licences
edzőként – minden bizonnyal a legfiatalabb, hasonló képesítésű magyar
szakemberként – nemcsak gólkirálya, játékos-edzője is Ausztria
bajnokcsapatának.

2018. ÉV FOGYATÉKOS FÉRFI SPORTOLÓJA
FÖLDI BENCE

KERÉKPÁR

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Hallássérültek Mountainbike Európa-bajnoksága
Belgium, Anhée
3. hely

Bence a legfeltörekvőbb fiatal sportolója az MHSSZnek, két év alatt a világ élvonalába került.

GELENCSÉR RÓBERT

ATLÉTIKA

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Jelölő szervezet:
Magyar Hallássérültek
Sportszövetsége

Jelölő szervezet:
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Szervátültetettek és Művesekezeltek
X. Európa-bajnoksága
Olaszország, Cagliari
100 m síkfutás: 1. hely
200 m síkfutás: 1. hely
távolugrás: 1. hely
súlylökés: 2. hely

Gelencsér Róbert hosszú évek óta a szervátültetett
válogatott és az atlétacsapat oszlopos tagja.
Többszörös magyar bajnok, számtalan Európaés világbajnoki cím birtokosa. Az elmúlt években
rendszeres jelöltje „Az Év fogyatékos férfi sportoló”
kategóriának, 2015-ben el is nyerte a kitüntetést.
Idén négy egyéni számában három arany- és egy
ezüstérmet szerzett az Európa-bajnokságon.

HORVÁTH ZSOLT

BOCSA

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Speciális Olimpia Bocsa Európa-bajnokság
Luxemburg
1. hely

Kiemelkedő képességű versenyző, a magyar
mezőnyben az utóbbi négy évben ritkán talált
legyőzőre. Sportemberi magatartása példamutató,
erős, pozitív hatást gyakorol versenyzőtársaira.

Jelölő szervezet:
Magyar Speciális Olimpia Szövetség

IVÁN BENCE

ÚSZÁS

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Paraúszó Európa-bajnokság
Írország, Dublin
200 m vegyes: 2. hely
50 m pillangó: 3. hely
Jelölő szervezet:
Magyar Paralimpiai Bizottság

Iván Bence, avagy a „Rakéta”, becenevét a dublini
Európa-bajnokságon érdemelte ki. A 18 éves fiú
hatalmas hajrákban ezüst- és bronzérmet nyert,
Európa legjobb úszói közé kerülve.
Évek óta
folyamatosan javítja az eredményeit, a pécsi úszóklub
ifjú reménysége.

Jelölő szervezet:
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

MIHÁLOVITS TAMÁS

ATLÉTIKA

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Szervátültetettek és Művesekezeltek
X. Európa-bajnoksága
Olaszország, Cagliari
súlylökés: 1. hely
gerelyhajítás: 1. hely
diszkoszvetés: 1. hely
kislabda hajítás: 1. hely

OSVÁTH RICHÁRD

VÍVÁS

EREDMÉNY

INDOKLÁS

IWAS Kerekesszékes Vívó Európa-bajnokság
Olaszország, Terni
kard egyéni: 2. hely
tőr egyéni: 3. hely
Jelölő szervezet:
Magyar Paralimpiai Bizottság

2017 fogyatékos férfi sportolója az idei évben is
megmutta, elszántan küzd mindkét fő fegyvernemében
a legjobbnak kijáró címekért. A világklasszis vívó a
tavalyi világbajnoki egyéni aranyérme után, idén az
Európa-bajnokságon két érmet is szerzett. A szárnyait
bontogató férfi tőr- és kard csapatok húzóembere, és
példakép az ifjú tehetségek számára.

PÁLOS PÉTER

ASZTALITENISZ

EREDMÉNY

INDOKLÁS

ITTF PTT Egyéni Világbajnokság
Szlovénia, Lasko
2. hely

Jelölő szervezet:
Magyar Paralimpiai Bizottság

London paralimpiai bajnoka, a riói paralimpia
bronzérmese töretlenül tartja helyét a legjobbak
között. Az idei egyéni világbajnokságon a sportág
nagyjai mellett az újoncok is erősen jelen voltak,
Péter azonban koncentrált játékkal mutatta, hogy
még Tokióban is komoly ellenfél lesz, és nem enged
a dobogóból.

SUBA RÓBERT

KAJAK-KENU

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Kajak-Kenu Integrált Világbajnokság
Portugália, Montemor-o-Velhoba
KL1 200 m: 2. hely
Kajak-Kenu Integrált Európa-bajnokság
Szerbia, Belgrád
KL1 200 m: 2. hely
Jelölő szervezet:
Magyar Paralimpiai Bizottság

Mihálovits Tamás három éve esett át veseátültetésen,
és a sikeres műtétet követően fél évre csatlakozott
a szervátültetett atlétika csapathoz. Hosszú évekre
visszamenő, kiváló sportmúlttal rendelkezik, ezért
megvolt minden alapja ahhoz, hogy a dobószámokhoz
szükséges technikai tudást gyorsan elsajátítsa. A
hazai versenyeken már bizonyított, és élete első
szervátültetett nemzetközi versenyén is kiválóan helyt
állt. Hatalmas fölénnyel nyerte az összes számát,
négy aranyérmet szerzett.

Suba Róbert, az első magyar kajakos, aki paralimpián
érmet nyert. A riói ezüstérme még elszántabbá tette,
az örök másodiknak tűnő sportoló minden energiáját
abba fekteti, hogy aranyérmet nyerjen, és az
eredményei alapján hiszünk neki, hogy ez hamarosan
valóra válik. Igazi sportolói példakép, elszántsága
és kemény munkája a legnagyobbak között tartja.
2018-ban minden világversenyen dobogós helyen
zárt, a legeredményesebb parasportolója a hazai
sportágnak, a világmezőny élén képviseli hazánkat.

Jelölő szervezet:
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

TÓTH ATTILA

ASZTALITENISZ

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Szervátültetettek és Művesekezeltek
X. Európa-bajnoksága
Olaszország, Cagliari
egyéni: 1. hely
páros: 1. hely
vegyes páros: 1. hely

VELKEY ÁDÁM

ATLÉTIKA

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Szervátültetettek és Művesekezeltek
X. Európa-bajnoksága
Olaszország, Cagliari
súlylökés: 1. hely
gerelyhajítás: 1. hely
100 m síkfutás: 2. hely
kislabda hajítás: 2. hely
Jelölő szervezet:
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Tóth Attila a csontvelő-átültetését megelőzően is
versenyszerűen asztaliteniszezett, így elhivatott
munkájának és kitartásának köszönhetően ismét az
élvonalba került, immáron a szervátültetettek között.
A múltban szerzett versenytapasztalatait kiválóan
tudja érvényesíteni a nemzetközi versenyeken. Remek
állóképességének köszönhetően ismét mindenkit
maga mögé utasított a kontinensviadalon. Három
számban indult, mindháromban aranyérmet szerzett.

Velkey Ádám már többször is szerepelt „Az Év
fogyatékos férfi sportolója” tízes listáján, az
elmúlt három évben pedig a legjobb háromba is
bekerült. Az elmúlt években mindent alárendelt
a sportnak, kitartó munkája a tavalyi évben és
idén is meghozta gyümölcsét. Többszörös hazai
bajnok, világcsúcstartó, Európa- és világbajnok.
Idén az egyéni versenyszámokban két arany- és
két ezüstérmet szerezett. Ádám mindemellett az
épek versenyrendszerében is versenyez, nem kis
sikerekkel.

2018. ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA
DÁVID KRISZTINA

SPORTLÖVÉSZET

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Para Sportlövő Európa-bajnokság
Szerbia, Belgrád
P2 10 m AIR PISTOL WOMEN SH1: 1. hely

Jelölő szervezet:
Magyar Paralimpiai Bizottság

A riói paralimpiára ő szerezte az első névre szóló kvótát,
a 2016-os játékokon az 5. helyen zárt. Eddigi pályafutása
alatt 12 világkupa érmet szerzett, többször lőtt döntős
Európa- és világcsúcsot. Világbajnoki harmadik,
Európa-bajnoki második helyezéseivel Dávid Krisztina
hosszú évek óta a legsikeresebb parasportlövő a hazai
mezőnyben. A sport mellett informatikusként dolgozik,
pisztolyos edzői nemzetközi licensszel rendelkezik,
és pszichológiát hallgat a Károli Gáspár Református
Egyetemen.

DEMETER JUDIT

TOLLASLABDA

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Speciális Olimpia Tollaslabda
Európa-bajnokság
Dánia, Odense
1. hely

Rutinos, kiemelkedő versenyző, aki a hölgyek
mezőnyében 2015 óta nem talál legyőzőre.
Világjátékok győztes 2015-ben és 2017-ben. 2018-ban
Európa-bajnok is lett.

Jelölő szervezet:
Magyar Speciális Olimpia Szövetség

EKLER LUCA

ATLÉTIKA

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Para Atlétika Európa-bajnokság
Németország, Berlin
távolugrás: 1. hely
200 m síkfutás: 3. hely

Jelölő szervezet:
Magyar Paralimpiai Bizottság

GYÖNGYÖSI ERZSÉBET

BOCSA

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Speciális Olimpia Bocsa Európa-bajnokság
Luxemburg
1. hely

Jelölő szervezet:
Magyar Speciális Olimpia Szövetség

Ekler Luca sportpályautását integráltan, az épek
között kezdte, az atlétika szerelmese. 2017-ben már
fokozatosan javította eredményeit a paraatlétikában is,
idei évben pedig koncentrált és felkészült versenyzést
mutatott minden hazai és nemzetközi versenyen.
A fiatal lány a 2018-as év csúcspontjaként a berlini
para atlétika Európa-bajnokságon távolugrásban
fölényesen maga mögé utasította a teljes mezőnyt, 200
méteres síkfutásban pedig bronzérmet nyert. A tokiói
paralimpián a magyar csapat egyik kiválósága lehet.

Rendkívüli tehetséges, jó kezű, jó szemű versenyző.
Idén kiválóan sikerült a formaidőzítése. Meglepetésre
Európa-bajnok lett. Győzelme meghozta az
önbizalmát, teljesítménye egyre egyenletesebb.

GYURKÓ ALEXANDRA

ÚSZÁS

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Szervátültetettek és Művesekezeltek
X. Európa-bajnoksága
Olaszország, Cagliari
400 m gyors: 1. hely
100 m hát: 1. hely
50 m hát: 2. hely
50 m gyors: 2. hely
100 m gyors: 2. hely
Jelölő szervezet:
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Gyurkó Alexandra évek óta szerepel „Az Év
fogyatékos női sportolója” tízes listáján, 2015-ben
a XX. Szervátültetettek Világjátékán nyújtott kiváló
teljesítménye nyomán el is nyerte Az Év fogyatékos
női sportolója díjat. Az azóta eltelt három évben is
elhivatottan edzett, tudatosan készült a következő
nemzetközi megmérettetésekre. Meg is lett az
eredménye, hisz a tavalyi kiváló világjáték szereplést
egy szintén remek, idei Európa-bajnokság követett
két Európa-bajnoki címmel és három ezüst éremmel.

HAJMÁSI ÉVA

KEREKESSZÉKES VÍVÁS

EREDMÉNY

INDOKLÁS

IWAS Kerekesszékes Vívó Európa-bajnokság
Olaszország, Terni
tőr egyéni: 1. hely
női tőr és kard csapat: 3.-3. hely

A riói bronzérmes paralimpikon vívó az egyre
keményebb
nemzetközi
mezőnyben,
óriási
asszócsatákkal védte meg az Európa-bajnoki címét.
A 2018-as nemzetközi versenyeken minden
alkalommal a dobogón végzett, egyéni és a csapatban
nyújtott teljesítménye is példaértékű. 2016-ban
és 2017-ben is Az Év fogyatékos csapatának a női
kerekesszékes vívó válogatottat választották a hazai
sportújságírók, amelynek oszlopos tagja.

Jelölő szervezet:
Magyar Paralimpiai Bizottság

HASZNOS SZABINA

BOWLING

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Szervátültetettek és Művesekezeltek
X. Európa-bajnoksága
Olaszország, Cagliari
egyéni: 1. hely
vegyes páros: 2. hely
Jelölő szervezet:
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

ILLÉS FANNI

ÚSZÁS

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Paraúszó Európa-bajnokság
Írország, Dublin
100 m mell: 1. hely

Jelölő szervezet:
Magyar Paralimpiai Bizottság

Hasznos Szabina azzal a céllal érkezett a
kontinensviadalra, hogy az évek óta tartó veretlenségét
megőrizze. Kitartó munkájának és fegyelmezett
játékának köszönhetően ez idén is sikerült neki, hisz
nem talált legyőzőre az egyéni versenyszámban,
vegyes párosban pedig Juhász Zoltánnal a dobogó
második fokára állhattak.

Illés Fanni az a típusú sportoló, aki minden eszközt
bevet és a megoldásokat keresi a céljai elérésében.
A 2012-es londoni és a 2016-os riói paralimpián
lemaradt a vágyott dobogóról, azonban ez még
erősebben motiválja, hogy 2020-ban Tokióban is
versenyezzen.
A kitartó munkájának 2017-ben
már megmutatkoztak az eredményei, a mexikói
világbajnokságon bronzérmet nyert, az idei
dublini Európa-bajnokságon pedig 100 méteres
mellúszásban erős fölénnyel utasította maga mögé a
mezőnyt. Társadalmi szerepvállalásaival fogyatékkal
élőknek és épeknek mutat utat és példát.

JUNG ANDRÁSNÉ

TOLLASLABDA

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Szervátültetettek és Művesekezeltek
X. Európa-bajnoksága
Olaszország, Cagliari
egyéni: 1. hely
vegyes páros: 1. hely

Jung Andrásné Ági veterán sportoló, számtalan
versenyszámban világcsúcs tartó, többszörös magyar,
Európa- és világbajnok a tollaslabda számokban.
Küzdeni akarása nem ismer határokat, számára nem
létezik lehetetlen. Az idei Európa-bajnokságon két
aranyérmet szerzett tollaslabdában.

Jelölő szervezet:
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

PAP BIANKA

ÚSZÁS

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Paraúszó Európa-bajnokság
Írország, Dublin
100 m hát: 1. hely
400 m gyors: 2. hely
200 m vegyes: 3. hely

Jelölő szervezet:
Magyar Paralimpiai Bizottság

Az idei világkupa-sorozat legjobb tíz versenyzője
között végzett, ami nagy megtiszteltetésnek számít
hiszen az összevont kategóriák alapján alakult ki a
végső sorrend. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság
(IPC) a saját honlapján többször is írt róla különböző
cikkeiben. Kiemelkedő, és elismert versenyzőként
tartják számon Európában és világszerte egyaránt.
Ebben a versenyszezonban négy világkupán is
el tudott indulni, ahol kategóriájában mindegyik
állomáson dobogós helyezéseket ért el.
Az idei 2018-as dublini Európa-bajnokságon
megvédte címét a 100 méteres hátúszásban és ismét
Európa-bajnok lett, ezüstérmet nyert 400 méter
gyorsúszásban, valamint bronzérmet 200 méter
vegyesen. Bianka a 2017-es világbajnoki címe után,
az utóbbi négy világversenyről tizennégy éremmel
tért haza, ami jelenleg egyedülálló teljesítmény a
paraúszásban. Az Év sportolója-választáson kétszer
is a legjobb három közé került.

2018. ÉV FOGYATÉKOS CSAPATA
ASZTALITENISZ VEGYES PÁROS
EREDMÉNY
Szervátültetettek és Művesekezeltek
X. Európa-bajnoksága
Olaszország, Cagliari
1. hely
Jelölő szervezet:
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

BOCCIA C4 CSAPAT
EREDMÉNY
Regional Open
Spanyolország, Madrid
4.hely

Jelölő szervezet:
Magyar Paralimpiai Bizottság

BOCSA VEGYES PÁROS
EREDMÉNY
Speciális Olimpia Bocsa Európa-bajnokság
Luxemburg
1. helyezés
Jelölő szervezet:
Magyar Speciális Olimpia Szövetség

CURLINGVÁLOGATOTT
EREDMÉNY
Hallássérültek Curling Európa-bajnoksága
Svájc, Schaffhausen
női csapat: 3. hely
férfi csapat: 3. hely
Jelölő szervezet:
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége

TÓTH IRMA, TÓTH ATTILA
INDOKLÁS
Két kiváló egyéni asztalitenisz versenyzőnk vegyes
párosban is remekelt. Tóth Irma és Tóth Attila egymást
kiválóan kiegészítve, koncentrált figyelemmel, az
edzői utasításokat betartva küzdötte fel magát a
népes mezőnyben a dobogó második fokára.

SZABÓ ALEXANDRA
SUHA VIVIEN
HEGEDŰS LÁSZLÓ

INDOKLÁS
A para boccia taktikai paralimpiai sportág, ahol
a
mozgásukban legsúlyosabban korlátozottak
versenyeznek. Hegedűs László tapasztalt, paralimpiát
is megjárt sportoló, a csapat női tagjai újoncok. Először
versenyeztek így csapatban nemzetközi szinten, az
eredményük viszont éppen ezért kiemelkedő. Az
összhang, a koncentrált figyelem, a csapatmunka
az, ami meghatározza az eredményeket, a csapat
tagjai pedig példásan vizsgáztak. A 4. helyért értékes
pontokat kapott az egység, ami biztató eredmény a
tokiói paralimpiát tekintve.

VARGA ÁGNES, HORVÁTH ZSOLT

INDOKLÁS
Négy éve együtt edző és versenyző, rutinos páros.
A hazai versenyeken ritkán találnak legyőzőre. Az
Európa-bajnokságon magabiztos győzelmet arattak.
A páros hölgy tagja a 2015. évi Világjátékokon
harmadik helyezést ért el egyéniben.

KISS GYULA, KISS PÉTER
FLANK GYULA, BAJUSZ ISTVÁN
VÁRKOLY ZOLTÁN, KISS ANETT
FLANK-TANÍTÓ DOROTTYA
TÜSKÉNÉ BORSZÉKI EDIT
PINTÉR ZSUZSANNA, KISS GYULÁNÉ

INDOKLÁS
A curlingválogatott az elmúlt években a világ
legjobbjai közé küzdötte fel magát.

FÉRFI ASZTALITENISZ PÁROS
EREDMÉNY
Szervátültetettek és Művesekezeltek
X. Európa-bajnoksága
Olaszország, Cagliari
1. hely

Jelölő szervezet:
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

FÉRFI 4X100 MÉTERES
ATLÉTAVÁLTÓ
EREDMÉNY
Szervátültetettek és Művesekezeltek
X. Európa-bajnoksága
Olaszország, Cagliari
2. hely
Jelölő szervezet:
Magyar Szervátültetettek
Szövetsége

NŐI KEREKESSZÉKES VÍVÓVÁLOGATOTT

EREDMÉNY
IWAS Kerekesszékes Vívó Európa-bajnokság
Olaszország, Terni
női tőr csapat: 3. hely
női kard csapat: 3. hely

Jelölő szervezet:
Magyar Paralimpiai Bizottság

NŐI TENISZPÁROS
EREDMÉNY
Szervátültetettek és Művesekezeltek
X. Európa-bajnoksága
Olaszország, Cagliari
1. hely
Jelölő szervezet:
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

TÓTH ATTILA, KÓKA ZOLTÁN

INDOKLÁS
Kóka Zoltán évek óta a szervátültetett válogatott
oszlopos tagja, Tóth Attila pedig néhány éve erősíti
a válogatotttat. Mindketten meghatározó alakjai az
asztalitenisz sportágnak, így a páros nagy reményekkel
indult az Európa-bajnokságon. A rengeteg
edzésmunkának köszönhetően magabiztosan álltak
rajthoz, és végül a dobogó legfelső fokára állhattak.

VELKEY ÁDÁM, GELENCSÉR RÓBERT,
SZABÓ DONÁT, ZILAJ CSABA

INDOKLÁS
A 4x100 méteres férfiváltó tagjai nemcsak a csapatban,
hanem az egyéni versenyszámokban is bizonyítottak.
Tudatos és kitartó munkájuknak köszönhetően hosszú
ideje mindig az esélyesek között szerepelnek ebben
a versenyszámban. Idén is egy remek idővel sikerült
a második helyen célba érniük. Váltó csapatunk már
többször is szerepelt a legjobb háromban „Az Év
fogyatékos csapata” mezőnyben.

MADARÁSZNÉ DR. MEZŐ BOGLÁRKA,
HAJMÁSI ÉVA,
KRAJNYÁK ZSUZSANNA,
VERES AMARILLA

INDOKLÁS
A 2016-ban és 2017-ben is az Év fogyatékos
csapatának választott női kerekesszékes vívó
válogatott idei évben Dani Gyöngyi sérülése okán
Mező Boglárkával kiegészülve indult a nemzetközi
csapatversenyeken. A tapasztalt vívók, Krajnyák
Zsuzsanna, Hajmási Éva és Veres Amarilla
példaértékűen segítették csapattársukat, Bogi
pedig egyéniben is, és csapatban is bizonyított. A női
vívócsapat idén is a világ legjobbjaival csapott össze,
és maradt is az előkelő élmezőnyben, bebizonyítva,
hogy folyamatosan tartania kell az ellenfeleknek a
magyar lányok tudásától.

ALMAGRO CARMEN,
JAKAB IVETT

INDOKLÁS
Almagro Carmen tapasztalt versenyző, több mint
10 éve erősíti a csapatot. Jakab Ivettnek is vannak
már tapasztai a nemzetközi versenyeket tekintve.
Mindketten Európa-bajnokok, minden versenyről
éremmel térnek haza. Jól taktikázva és az edzői
utasításokat maradéktalanul betartva végül a dobogó
legfelső fokára állhattak fel.

NŐI ÜLŐRÖPLABDA-VÁLOGATOTT

EREDMÉNY
Ülőröplabda-világbajnokság
Hollandia, Rotterdam
14. helyezés

INDOKLÁS
A hazai parasportágak közül a csapatsportoknak
van a legnehezebb feladata. Hosszú évek óta nem
voltak olyan eredmények, amellyel paralimpiára
vagy nemzetközi kiemelt versenyekre kapott volna
eredményei alapján indulási jogot magyar csapat.
Az ülőröplabda férfi és női csapataink Raska Gyula
szakágvezető irányításával dinamikusan fejlődnek,
mozgáskorlátozott gyerekeknek játékos edzéseket
tartanak, figyelve az utánpótlásra. Társadalmi
szerepvállalásuk nélkülözhetetlen az érzékenyítő
programok során. A sportolók és szakvezetők
elszántságát mutatja, hogy sikerrel pályáztak a 2019es Európa-bajnokság rendezési jogáért, így Budapest
rendezheti azt 2019. júliusában.
A rotterdami
világbajnokságra a kijutás is óriási eredmény. A női
csapat 14. helye mérföldkő a fejlődésben, értéke úgy
tekinthető, mint a népszerű egyéni sportágakban az
első helyezés.

Jelölő szervezet:
Magyar Paralimpiai Bizottság

TOLLASLABDA VEGYES PÁROS

JUNG ANDRÁSNÉ, LUIB ISTVÁN

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Szervátültetettek és Művesekezeltek
X. Európa-bajnoksága
Olaszország, Cagliari
1. hely

Jelölő szervezet:
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

SZABÓNÉ SIPOS ÉVA,
SZŰCS GYULÁNÉ, NEBEHAJ BARBARA,
SZILÁGYI ERZSÉBET, SZABÓ ÉVA,
CSILLAG EDINA, SZABÓ ZITA
JUHÁSZ VERONIKA

A vegyes páros mindkét tagja nagyon tapasztalt
versenyző, veteránnak számítanak, csaknem 20
éve a csapat oszlopos tagjai. Mindketten többszörös
magyar-, Európa- és világbajnokok. Nagyon
összeszokott páros, hisz nem csak a pályán, hanem
az életben is egy párt alkotnak, így jól ismerik egymás
mozdulatait, játékát. Összeszedettségük és okos
játékuk mellett ez is nagyban hozzásegítette őket
ahhoz, hogy az első helyen végezzenek.

2018. ÉV FOGYATÉKOS SPORTOLÓKKAL FOGLALKOZÓ EDZŐJE

BELICZAY SÁNDOR

KEREKESSZÉKES VÍVÁS

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

Hajmási Éva, Osváth Richárd

2016-ban és 2017-ben is elnyerte az Év fogyatékos
sportolókkal foglalkozó edzője elismerést. Az óriási
tisztelettel bíró mesteredző, a vívószakma elitjeként
továbbra is elkötelezetten dolgozik a parasportolók
felkészítésében. Hajmási Éva és Osváth Richárd
az ő irányításával fejlődik és a közös munkájuk
eredményeként több éve az élmezőnyben tudnak
maradni.

Jelölő Jelölő szervezet:
Magyar Paralimpiai Bizottság

HAVASI GÁBOR

BOCSA

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

Horváth Zsolt, Varga Ágnes, Pál András

Havasi Gábor bocsa szakágvezető és szövetségi
kapitány kiemelkedően eredményes munkát végez
tanítványaival. A 2018. évi Európa-bajnokságon
résztvevő magyar delegáció sikerkovácsai elsősorban
az ő tanítványai. Nemcsak felkészítőként, hanem a
válogatott vezető edzőjeként is eredményes.

Jelölő Jelölő szervezet:
Magyar Speciális Olimpia Szövetség

JANCSIK ÁRPÁD

ÚSZÁS

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

Iván Bence, Konkoly Zsófia

Jelölő szervezet:
Magyar Paralimpiai Bizottság

Pécs városa legendás a paraúszók felfedezésében és
kiemelten eredményes felkészítésükben. A város klubjai
és edzői olyan úszókat segítettek a paralimpiai dobogók
csúcsára, mint Pásztory Dóra és Sors Tamás. Jancsik Árpád
a hagyományokat követve és a trendekhez, változásokhoz
alkalmazkodva az újabb generációs paraúszók
felkészítésében remekel, munkájának köszönhetően a riói
bronzérmes Konkoly Zsófia az idei Európa-bajnokságon
újabb bronzéremmel gazdagodott, Iván Bence „Rakéta”
pedig a fokozatosan javuló eredményeivel érdemelte
ki a figyelmet. Egyik sportoló sem töltötte be még a 20.
életévét, Bence a dublini Európa-bajnokságon robbantott,
egy ezüst- és egy bronzérmével érdemelte ki becenevét.
Az edző figyelmet fordít a gyerekek integrált edzésére,
a környék fiataljai számára és országosan is ismert és
elismert szakember.

KIRÁLY ÁKOS

TOLLASLABDA

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

Jung Ágnes, Luib István

Király Ákos szakmai elhivatottságának köszönhetően
az elmúlt három évben új szintre emelte a tollaslabda
sportágat. Irányítása alatt versenyzőink rengeteget
fejlődtek, és a nemzetközi szinten is jobban megállják
a helyüket, lépést tartanak az élvonalbeli országokkal.
Sportolói eddig minden nemzetközi versenyről
érmekkel tértek haza.

Jelölő szervezet:
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

MIKLÓS NÁNDOR

CURLING

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

férfi és női válogatott

Nándor saját idejét, pénzét és kapcsolatait bevetve
a világ legjobbjai közé juttatta a magyar válogatottat,
mind a női, mind a férfi csapattal.

Jelölő szervezet:
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége

MILOS IMRE

ASZTALITENISZ

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

Tóth Attila, Tóth Irma, Kóka Zoltán,
Almagro Carmen

Milos Imre évek óta a fogyatékosok sportjában
tevékenykedik. Szakmai elhivatottságát jól mutatja,
hogy edzősége óta minden nemzetközi versenyről
több éremmel tértek haza sportolóink, és kivívták
maguknak a tiszteletet más nemzetek sportolóitól.

Jelölő szervezet:
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

DR. PÉCSI ANNAMÁRIA

ÚSZÁS

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

Gyurkó Alexandra

Jelölő Jelölő szervezet:
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Pécsi Annamária húsz éve a magyar szervátültetett
sport kiemelkedő edzője, az úszás szakág irányítója.
Keze alól számtalan Európa- és világbajnok
szervátültetett úszó került ki. Szakmai irányítása
alatt az úszás minden nemzetközi versenyt követően
az egyik legeredményesebb sportágként zár.

PETHŐ FERENC

ATLÉTIKA

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

Mihálovits Tamás

Pethő Ferenc és tanítványa közös sportmúltja
hosszú időkre nyúlik vissza. Ferenc már tizenéves
korában dobóatléta volt, majd ifjúsági válogatott
kalapácsvető lett, innen ered nagyfokú szaktudása
a dobószámokban. Tanítványa az elmúlt években
nyújtott kitartó edzőmunkájának köszönhetően
jutott be a válogatottba, és küzdötte fel magát a
legjobbak közé. Kiváló edzésmunkájával és szakmai
tudásával Mihálovits Tamásból többszörös Európabajnok dobó atlétát faragott. Közös munkájuk itt még
nem ért véget, hisz terveik között szerepel további
világcsúcsok felállítása.

Jelölő szervezet:
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

SIPOS BÉLA, CSERNI JÁNOS

TOLLASLABDA

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

Demeter Judit

Az
edzőpáros
Demeter
Judit
kiemelkedő
pályafutásának állandó felkészítője. Sipos Béla
gyógypedagógus, tollaslabdaedző több mint tíz éve
szövetségi kapitány és felkészítő edző. A duó másik
tagja, Cserni János, tollaslabdaedző, a magyar
tollaslabda sport ikonikus alakja, örökös bajnoka.
Kettőjük folyamatos, szisztematikus munkája a
válogatott keretben az eddigi és a további sikerek
biztosítéka.

Jelölő szervezet:
Magyar Speciális Olimpia Szövetség

SZABÓ ÁLMOS

ÚSZÁS

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

Pap Bianka, Illés Fanni

Kitartó és elkötelezett munkájának köszönhetően
alakult meg Budapesten a Vasas SC berkein belül
a paraúszó-szakosztály. Az egyedülálló szakmai
lehetőséggel számos mozgássérült fiatal kapott
esélyt, hogy professzionális klubhoz tartozva,
kiemelt figyelemben és edzéstechnikában kezdje
meg sportpályafutását. A 16. életévüket még be nem
töltött ifjú reménységek így akár már nemzetközi
versenyeken, korán megismerik a versenysport
közeget, ami óriási előnyt jelent számukra. Álmos
szakmai edzésmódszerének köszönhetően Pap
Bianka a riói paralimpián ezüst- és bronzérmet nyert,
tavalyi évben világbajnok, az idén pedig Európabajnok lett, Illés Fanni idén megnyerte az Európabajnokságot.

Jelölő szervezet:
Magyar Paralimpiai Bizottság

MAGYAR
PARALIMPIAI
BIZOTTSÁG
KÖZTESTÜLET

