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A NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK ÉS A JUBILEUMI LABDARÚGÓ-EURÓPA-BAJNOKSÁG A 2020-AS ÉV CSÚCSESEMÉNYEI

Ötkarikás esztendőbe lépett a sportvilág
A jubileumi labdarúgó-Európa-baj-
nokság és a tokiói nyári olimpiai 
játékok lesznek a 2020-es esztendő 
csúcseseményei a sportéletben, de 
addig is több kiemelkedő nemzet-
közi eseménnyel kecsegtet az új év. 
Ezek közül többnek Magyarország 
lesz a házigazdája, de Románia sem 
marad program nélkül idén.
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A jubileumi labdarúgó-Európa-baj-
nokság és a tokiói nyári olimpiai 
játékok lesznek a 2020-as esz-

tendő csúcseseményei a sportéletben, 
ezek közül pedig előbbiben Románia és 
Magyarország házigazdaként is érintett 
lesz, hiszen Bukarestben és Budapesten 
is rendeznek majd mérkőzéseket nyáron 
– három csoportmérkőzést és egy nyol-
caddöntőt. Ez lesz az első és várhatóan az 
utolsó alkalom, amikor tizenkét ország 
egyszerre ad otthont az eseménynek, a 
már említett román és magyar fővárosok 
mellett ugyanis, Amszterdamban, Baku-
ban, Bilbaóban, Koppenhágában, Dub-
linban, Glasgowban, Londonban, Mün-
chenben, Rómában és Szentpéterváron is 
labdába rúgnak a tornára kvalifi kált válo-
gatottak. Az Eb június 12-én kezdődik és 
kereken egy hónappal később zárul – a 
legendás Wembley Arénában rendezen-
dő döntővel –, de utána nem kell sokat 
várni az ötkarikás csúcseseményre sem, 
hiszen július 24-én Tokióban fellobban 
a nyári olimpia lángja. Oroszországot, 
mint ismeretes, kizárták, és ha fellebbe-
zése nem jár sikerrel, sportolói ezúttal 
csak semleges színekben vehetnek részt 
a nyári játékokon.

Addig azonban más nemzetközi tor-
nák is lesznek, rögtön ezen a héten, 
június 9-én elkezdődik ugyanis az oszt-
rák–norvég–svéd közös rendezésű férfi  
kézilabda-Európa-bajnokság – Magyar-
ország részvételével –, hogy pár nappal 
később Budapesten csobbanjanak a me-
dencébe a vízilabdázók a kontinensvia-
dalon. Ezen az eseményen Románia vá-
logatottja is szerepelni fog, de nem kell 
messze utazniuk azoknak sem, akik az 
e hónapban esedékes rövidpályás gyor-
skorcsolya-Európa-bajnokságot szeret-
nék élőben látni, hiszen annak Debre-
cen a házigazdája.

Magyarország ezen túlmenően szá-
mos más eseménynek is otthona lesz 

idén: májusban női kézilabda-Bajnokok 
Ligája négyes döntőt szervez, úszó-Eu-
rópa-bajnokságnak ad otthont és Bu-
dapesten adogatnak az átalakult női 
tenisz-Fed-kupa döntő tornáján is. Ezen 
házigazdaként a magyarok alanyi jogon 
vehetnek részt, az elmúlt idényben elő-
döntős Romániának viszont selejtezőt 
kell játszania. Ezt a csatát Kolozsváron, 
Oroszország ellen vívja majd meg febru-
árban, de júniusban is lesz Romániában 
nemzetközi esemény az Argeș megyei 
Bascovban rendezendő kajak-kenu Eu-
rópa-bajnokság révén.

A hazai olimpiai bizottság visszafogott 
éremesélyekkel számol, Magyarországon 
ellenben optimisták, és a nemzetközi 

szaktanulmányok is sikeres ötkarikás 
szereplést jeleznek előre. Addig azonban 
még több sportágban is maradtak meg-
szerzésre váró kvóták, amelyekre többek 
között női kézilabdában, vagy éppen 
vízilabdában pályáznak a két ország vá-
logatottjai, de a női asztaliteniszezők is 
tokiói részvételre hajtanak a 2020-as év 
első felében rendezendő versenyeken. 
A román és magyar olimpiai bizottság 
vezetősége újévi köszöntőjében egyaránt 
sportsikerekben gazdag boldog új évet 
kívánt, az első érmekkel pedig akár már 
pár nap múlva meg is örvendeztethetnek 
a téli ifj úsági olimpián részt vevő fi atalok, 
mintegy megadva az alaphangot a többi 
versenyekhez. 

Január
5–17.  Dakar Rali; 9–26. férfi  kézilab-
da-Eb; 9–22. Téli Ifj úsági Olimpia; 10–12. 
gyorskorcsolya-Eb; 14–26. férfi  és női 
vízilabda-Eb; 24–26. rövid pályás gyors-
korcsolya-Eb, Debrecen; 20. – február 2. 
ausztrál nyílt teniszbajnokság.

Február
2. amerikai futball, SuperBowl; 7–8. 
Fed-kupa-selejtező, Románia–Orosz-
ország; 13–23. biatlon-világbajnokság, 
Olaszország; 18–19. futball-BL, nyolcad-
döntők, 1. meccs; 20. futball-EL, tizen-
hatoddöntők, 1. meccs; 21. – március 1. 
bob-vb, Németország; 25–26. futball-BL, 
nyolcaddöntők, 1. meccs; 27. futball-EL, 
tizenhatoddöntők, 2. meccs.

Március 
8. MotoGP, 1. futam; 10–11. futball-BL, 
nyolcaddöntők, 2. meccs; 12. futball-EL, 
nyolcaddöntők, 1. meccs; 13–15. fedettpá-
lyás atlétika-vb, Kína; 15. Forma–1, Auszt-
rál Nagydíj; 16–22. műkorcsolya-vb, Ka-
nada; 17–18. futball-BL, nyolcaddöntők, 
2. meccs; 19. futball-EL, nyolcaddöntők, 
2. meccs; 20–22. női kézilabda olimpiai 
selejtezők; 22. Forma–1, Bahreini Nagy-
díj; 22–29. asztalitenisz csapat-világ-
bajnokság; 26. futball-Eb pótselejtezők, 
elődöntők; 31. futball-Eb pótselejtezők, 
döntők.

Április 
2–12. súlyemelés-Eb, Oroszország; 5. For -
 ma–1, Vietnami Nagydíj; 7–8. futball-BL, 
negyeddöntők, 1. meccs; 9. futball-EL, ne-
gyeddöntők, 1. meccs; 14–19. tenisz-Fed-
kupa, döntő torna, Budapest; 14–15. fut ball-
BL, negyeddöntők, 2. meccs; 16. futball-EL, 
negyeddöntők, 2. meccs; 18. – május 4. 
sznúker-vb, Anglia; 19. Forma–1, Kínai 
Nagydíj; 27. – május 3. divíziós jégko rong-
világbajnokság; 28–29. futball-BL, elő-
döntők, 1. meccs; 30. futball-EL, elődöntők, 
1. meccs; 30. – május 3. torna-Eb, Párizs.

Május
1–3. cselgáncs-Eb, Csehország; 3. Forma–1, 
Holland Nagydíj; 5–6. futball-BL, elődön-
tők, 2. meccs; 7. futball–EL, elődöntők, 2. 
meccs; 8–24. jégkorong-vb, világcsoport, 
Svájc; 9–10. női kézilabda-BL, négyes dön-
tő, Budapest; 9–31. Giro d’Italia; 10. For -
ma–1, Spanyol Nagydíj; 11–24. úszó-Eb, Ma-
gyarország; 22–24. férfi  kosárlabda-Euroli-
ga, négyes döntő, Köln; 23. futball-Román 
Kupa, döntő; 24. – június 7. francia nyílt
teniszbajnokság; 24. Forma–1, Monacói 
Nagydíj; 27. futball-EL, döntő, Gdańsk; 30. 
futball-BL, döntő, Isztambul; 30–31. férfi  
kézilabda-BL, négyes döntő, Köln.

Június
4–7. kajak-kenu-Eb, Románia; 5–7. vízilab-
da-BL, nyolcas döntő, Olaszország; 5–7. 

evezős-Eb, Lengyelország; 7. Forma–1, 
Azeri Nagydíj; 12. – július 12. futball-Eb; 
12. – július 12. Copa America; 14. Forma–1, 
Kanadai Nagydíj; 16–21. vívó-Eb, Minszk; 
23–28. vízilabda-világliga, nyolcas döntő; 
27. – július 19. Tour de France; 28. For-
ma–1, Francia Nagydíj; 29. – július 17. 
wimbledoni nyílt teniszbajnokság.

Július
5. Forma–1, Osztrák Nagydíj; 7–8. fut-
ball-BL, 1. selejtezőkör, 1. meccs; 9. fut-
ball-EL, 1. selejtezőkör, 1. meccs; 14–15. 
futball-BL, 1. selejtezőkör, 2. meccs; 16. 
futball-EL, 1. selejtezőkör, 2. meccs; 19. 
Forma–1, Brit Nagydíj; 21–22.  futball-BL, 
2. selejtezőkör, 1. meccs; 23. futball-EL, 2. 
selejtezőkör, 2. meccs; 24.  –  augusztus 

9. Nyári Olimpiai Játékok, Tokió; 28–29. 
futball-BL, 2. selejtezőkör, 2. meccs; 30. 
futball-EL, 2. selejtezőkör, 2. meccs.

Augusztus
2. Forma–1, Magyar Nagydíj; 4–5. fut-
ball-BL, 3. selejtezőkör, 1. meccs; 6. fut-
ball-EL, 3. selejtezőkör, 1. meccs; 11–12. 
futball-BL, 3. selejtezőkör, 2. meccs; 
12. futball, Európai Szuperkupa, Porto; 
13. futball-EL, 3. selejtezőkör, 2. meccs; 
14. – szeptember 6. Vuelta a España; 
16–23. evezős-vb, Szlovénia; 18–19. fut-
ball-BL, playoff , 1. meccs; 20. futball-EL, 
playoff , 2. meccs; 25–30. atlétika-Eb, Pá-

rizs; 25. – szeptember 6. Nyári Paralimpiai 
Játékok, Tokió; 25–26. futball-BL, playoff , 
2. meccs; 27. futball-EL, playoff , 2. meccs; 
30. Forma–1, Belga Nagydíj; 31.  –  szep-

tember 13. amerikai nyílt teniszbajnokság.

Szeptember
6. Forma–1, Olasz Nagydíj; 12. – október 

4. teremlabdarúgó-vb, Litvánia; 15–16. 
futball-BL, csoportkör, 1. forduló; 15–20.  
asztalitenisz-Eb, Lengyelország; 17. Fut-
ball-BL, csoportkör, 1. forduló; 20–27. 
országúti kerékpáros-vb; 20. Forma–1, 
Szingapúri Nagydíj; 27. Forma–1, Orosz 
Nagydíj.

Október
11. Forma–1, Japán Nagydíj; 25. Forma–1, 
Amerikai Nagydíj.

November
1. Forma–1, Mexikói Nagydíj; 2–8. női 
tenisz, Bajnokok Tornája, Sencsen; 15. 
Forma–1, Brazil Nagydíj; 15–22.  férfi  te-
nisz, Bajnokok Tornája, London; 23–29. 
Davis Kupa, döntő torna; 29. Forma–1, 
Abu-dzabi Nagydíj.

December
4–20. női kézilabda-Eb, Norvégia, Dánia; 
8–9. futball-BL, csoportkör, utolsó for-
duló; 10. futball-EL, csoportkör, utolsó 
forduló.

A 2020-as esztendő kiemelt sporteseményei
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Megkezdődött a visszaszámlálás. Tokióban lobban fel idén az olimpiai láng




