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NÁNÓ CSABA

R emekül kezdődött a 2019-es 
év a magyar sportolók szá-
mára. A hollandiai Dord-

rechtben január 11. és 13. között 
megrendezett 23. rövidpályás gyors-
korcsolya-kontinensbajnokságon 
a magyar csapat négy arany-, négy 
ezüst- és egy bronzéremmel – ösz-
szesen kilenc dobogós helyezéssel 
–, az éremtáblázat élén zárta a via-
dalt. Első lett Liu Shaoang 500 méte-
ren, Liu Shaolin Sándor 1500 m-en, 
a magyar váltó (Burján Csaba, Cole 
Krueger, Liu Shaoang, Liu Shaolin 
Sándor) 5000 m-en. Liu Shaolin Sán-
dor összetettben is a dobogó legma-
gasabb fokára állhatott. A hölgyek 
a 3000 m-es váltóban lettek bronz-
érmesek a Bácskai Sára, Jászapáti 

Petra, Marta Knoch, Somogyi Bar-
bara összetételű csapattal, ennek 
tükrében pedig rendkívül sikeres 
Európa-bajnokságot mondhattak 
magukénak a gyorskorcsolyások. A 
magyar csapat története során elő-
ször végzett a rövidpályás gyorskor-
csolya Európa-bajnokság éremtáblá-
zatának élén.

Szintén januárban a címvédő Ba-
bos Tímea a francia Kristina Mlade-
noviccsal az oldalán a döntőig me-
netelt az ausztrál nyílt nemzetközi 
teniszbajnokság páros küzdelmében. 
A magyar–francia páros a turné utol-
só állomásán a Samantha Stosur–

Csang Suaj ausztrál–kínai párostól 
szenvedett vereséget 6–3, 6–4 arány-
ban Melbourne-ben.

A skóciai Glasgow-ban márci-
usban megrendezett 2019-es fedett 
pályás atlétikai Európa-bajnokságon 
Márton Anita bronzérmet nyert súly-
lökésben, kerek 19 méteres dobással.

Március 8. és 10 között került sor 
a bolgár fővárosban, Szófi ában a rö-
vidpályás gyorskorcsolyázók világ-
bajnokságára. Bár az olimpiai bajnok 
Liu Shaolin Sándort két számban is 
kizárták és ezzel egyéniben elúsztak 
az éremesélyek, a magyar férfi  váltó-
nak sikerült nyernie egy bronzérmet. 

A Liu Shaolin Sándor, Burján Csaba, 
Varnyú Alex, Krueger Cole összeál-
lítású négyes a dél-koreai és a kínai 
kvartett mögött lett harmadik, az 
oroszokat megelőzve. A magyarok 
ezzel a harmadik hellyel sorozatban 
az ötödik világbajnokságról tértek 
haza éremmel.

A 2019-es női IIHF divízió I-es jég-
korong-világbajnokság A csoportját 
Magyarországon, B csoportját pedig 
Kínában rendezték április  6. és 13. 
között. A vb-n 12 válogatott vett részt, 
két hatos csoportban. Sikerként köny-
velhető el, hogy a magyar válogatott 
története során először harcolta ki, 
hogy a következő évben már a leg-
felső szinten, a főcsoportban szere-
pelhessen. A szövetségi kapitány Pat 
Cortina lett az első a sportág történe-
tében, aki ezt férfi - és női csapattal is 
elérte, miután 2008-ban ő irányította 
az elitbe feljutott férfi válogatottat is.

Májusban Budapest rendezhette a 
női kézilabda Bajnokok Ligája négyes 
döntőjét. A címvédő Győri Audi ETO KC 
hatalmas csatában 25–24-re győzte le 
az orosz Rosztov-Don csapatát a döntő-
ben, ezzel sorozatban harmadszor ért 
fel a csúcsra. Hihetetlen a győri lányok 
teljesítménye, hiszen az ETO nyolca-
dik alkalommal (!) játszott döntőt a női 
kézilabda Bajnokok Ligájában, ebből 
pedig immár ötször (2013, 2014, 2017, 
2018, 2019) nyert aranyérmet.

Nyári bajnokaink

Júniusban Babos Tímea és Kristina 
Mladenovic nyerte meg a női párosok 
versenyét Roland Garrosban, a fran-
cia nyílt teniszbajnokságon. A dön-
tőben 6–2, 6–3-ra diadalmaskodtak 
a kínai Tuan Jing-jing és Cseng Szaj-
szaj felett.

Második alkalommal rendeztek 
Európa játékokat június 21. és 30. 
között a fehéroroszországi Minszk-

ben. A nemzetközi sporteseményen 
tizenöt sportág 23 versenyszámában 
50 ország mintegy 4000 sportolója 
mérte össze tudását. A magyar kül-
döttség 4 arany-, 6 ezüst- és 9 bronz-
éremmel az éremtáblázat 13. helyén 
végzett a nemzetek versenyében. 
Aranyérmes lett a Balla Virág–Deve-
cseriné Takács Kincső kenupáros és 
a női kajaknégyes 500 méteren, illet-
ve Kopasz Bálint kajak egyes 1000 és 
5000 méteren.

Szép eredményeket értek el 
sportolóink a július 12–28. között a 
dél-koreai Kvangdzsuban rendezett 
2019-es vizes világbajnokságon is. 
Rasovszky Kristóf Magyarország tör-
ténetének első világbajnoki arany-
érmét nyerte nyílt vízi úszásban, a 
fi atal sportember az 5 km-es távon 
tudott győzni. Két aranyéremmel 
zárta a versenyt Hosszú Katinka (200 
és 400 méteres vegyesúszás), Milák 
Kristóf a 200 pillangón, míg Kapás 
Boglárka szintén 200 pillangóúszás-
ban győzött.   

Vívó-világbajnokságot rendeztek 
július közepén Budapesten, ezen 
Siklósi Gergely nyert aranyérmet 
párbajtőr egyéniben.

A fi atal magyar sportolók sem val-
lottak szégyent 2019-ben. Július 21. és 
27. között az azerbajdzsáni főváros, 
Baku adott otthont a XV. Nyári Ifj ú-
sági Olimpiai Fesztiválnak, a meg-
mérettetésen tíz sportágban mérték 
össze tudásukat a világ legjobb 14 és 
18 év közötti sportolói. Magyarország 
88 versenyzővel képviseltette magát 
a játékokon, és kilenc ezüst-, vala-
mint tizenkét bronzérmet szereztek. 
A legeredményesebb magyar sporto-
ló az úszó Kós Hubert volt: második 
lett 100 háton, ezt a teljesítményét 
megismételte 200 méter vegyesen is, 
majd 400 vegyesen és 100 pillangón 
is szerzett egy-egy ezüstérmet.

A 2019-es gyorsasági kajak-ke-
nu-világbajnokság Szegeden zajlott 
augusztusban. Ez volt a negyedik al-
kalom, hogy Magyarország kajak-ke-
nu-világbajnokságot rendezhetett. A 
magyar válogatott 5 arany-, 4 ezüst- 
és 3 bronzéremmel az éremtáblázat 
harmadik helyén végzett. Aranyér-
met nyert Kopasz Bálint kajak 1-es-
ben 1000 méteren, ezzel történelmi 
sikert mondhat magáénak, hiszen 
1997 után először szerzett aranyér-
met Magyarországnak ezen a távon. 
Első lett a női kajak 4-es 500-on, Csi-
pes Tamara kajak 1-esben 1000 mé-
teren, a kajak 2-es (Hagymási Réka, 
Medveczky Erika) 1000 méteren és 
Bodonyi Dóra 5000 méteren kajak 
1-esben. Kiss Péter aranyérmet szer-
zett az integrált paraverseny KL1-es 
kategóriájának 200 méteres távján.

Szintén augusztusban FINA ju-
nior úszó-világbajnokságot is ren-
deztek Budapesten, ez volt az első 
Európában megrendezett junior-vb. 
A fi atal úszók közül kiemelkedően 
szerepelt Zombori Gábor, aki olim-
piai A szintet jelentő 3:46.06 perces 

Érmektől csillogó gazdag év
Magyar sportolók sikerei 2019-ben
• Elégedetteknek 
mondhatjuk magunkat 
sportolóink 2019-ben 
elért eredményeivel. 
Akárcsak egy évvel 
korábban, több kiemel-
kedő siker is szüle-
tett, és bár nem volt 
olimpiai év, Európa- és 
világbajnokságokból, 
illetve egyéb jelentős 
sporteseményből nem 
volt hiány.

Liu Shaolin Sándor és testvére, Liu Shaoang előadást tartott az idei Tusványoson ▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BEL ICZAY LÁSZLÓ
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