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• 2020 elején senki 
sem gondolta volna, 
hogy idén sorra el-
maradnak a jelentős 
sportesemények. 
Tavasszal kiderült: 
egyebek közt sem nyá-
ri olimpia, sem foci-Eb 
nem lesz ebben az 
évben.

NÁNÓ CSABA 

J anuárban még úgy vágott neki 
az évnek az egész sportvilág, 
hogy 2020-ban jelentős esemé-

nyeknek lehetünk tanúi. A kezdet 
ígéretes volt, több nemzetközi vi-
lágversenyt is megrendeztek, ám 
márciusban kiderült, hogy a sporte-
semények megrendezését is mélyen 
érinti a világjárvány. Akkor még 
reménykedtünk, hogy a dolgok ha-
mar visszazökkenek a rendes kerék-
vágásba, talán kisebb halasztások-
kal megoldhatók, de a nyáron már 
világossá vált, hogy a sok elmaradt 
eseményt ebben az évben már szin-
te lehetetlen bepótolni. Ha némely 
sportágban folytatódtak is a küz-
delmek, azok üres nézőterek előtt 
zajlottak, ami igencsak lehangoló 
látványt nyújtott. Az anyagi vesz-
teségek mellett a szurkolók jártak a 
legrosszabbul, akik a stadionokat, 
sportcsarnokokat zárva találták.

Év elején még versenyeztek

Mivel a járvány nagyjából március-
ban öltött világméreteket, az addig 
betervezett sportesemények rend-

ben lezajlottak, és ezekben érintet-
tek voltak magyar és román sporto-
lók is.

Január 9. és 22. között ifj úsági 
olimpiai játékokat rendeztek a sváj-
ci Lausanne-ban. A több sportágat 
magában foglaló eseménysorozaton 
14 és 18 év közötti versenyzők vehet-
nek részt. Magyarországot 23 spor-
toló képviselte a játékokon, közülük 
ketten arany-, egy sportoló ezüst-, 
három pedig bronzéremmel térhe-
tett haza. Első lett Hegedüs Levente 
3x3-as jégkorongban, illetve Nagy 
Laura páros curlingben. A román 
csapat szintén két aranyat szerzett: 
Andrei Robert Nica fi ú, Georgeta 
Popescu lány bob egyesben győzött.

A 2020-as férfi   és női vízilabda 
Európa-bajnokságot Budapesten 
rendezték meg január 12–26. között. 
A férfi  csapat aranyérmet nyert, mi-
után a torna döntőjében büntetőpár-
bajjal legyőzte Spanyolországot. A 

hölgyek sem vallottak szégyent, a 
bronzmérkőzésen Hollandia csapa-
ta fölött diadalmaskodtak.

Január végén rövidpályás gyors-
korcsolya Európa-bajnokságot ren-
deztek Debrecenben. A Liu testvérek 
ezúttal is remekül szerepeltek:  Liu 
Shaoang az 1500 méter mellett az 
összetett versenyt is megnyerte, 
míg Liu Shaolin Sándor az 500 és az 
1000 méter aranyérmét gyűjtötte be.

Szintén januárban volt az év első 
Grand Slam tenisztornája, az Auszt-
rál Open. A Babos Tímea–Kristina 
Mladenovic magyar–francia páros 
2018 után ismét megszerezte a győ-
zelmet, miután a döntőben 6–2, 6–1 
arányban legyőzték az első kiemelt 
tajvani Hszie Su-vej és a cseh Barbo-
ra Strýcová párosát. Nem sikerült jól 
a torna a 4. helyen kiemelt román Si-
mona Halepnek, aki egyesben már a 
negyeddöntőben elbúcsúzott.

Az év első hónapjában még meg-

rendezték a férfi  kézilabda Euró-
pa-bajnokságot is, melynek Auszt-
ria, Norvégia és Svédország közösen 
adott otthont. A spanyol válogatott 
megvédte címét, miután a döntőben 
22–20-ra legyőzte Horvátországot. A 
magyar válogatott ezen a tornán a 9. 
helyen végzett.

A január utolsó napjaiban Dohá-
ban megrendezett vívó Grand Prix-n 
a 35 esztendős Ana Maria Popescu 
(leánynevén Brânză) párbajtőrö-
ző újabb aranyéremmel bővítette 
gyűjteményét. Februárban még sor 
került néhány világversenyre, de 
ezekben magyar és román sportolók 
nem voltak érintve.

És jött a járvány…

Márciustól aztán beütött a járvány, 
sorban maradtak el vagy halasz-
tódtak a jelentős sportesemények, 
a legtöbb ország még nézők nélkül, 
üres tribünök mellett sem vállalta 
a rendezést. Az első jelentős világ-
verseny, amit a szervezők kénytele-
nek voltak egy évvel elhalasztani, 
a tavasszal a kínai Nankingban 
esedékes fedett pályás atlétikai 
világbajnokság volt. A 2020-as mű-
korcsolya- és jégtánc-világbajnok-
ságot, melynek Kanada adott volna 
otthont, törölték. Ugyanakkor el-
maradt a tavaszra tervezett csapat 
asztalitenisz-világbajnokság, a 
karate Európa-bajnokság, és 2021-
re halasztották a női jégkorong-vi-
lágbajnokságot is. A fontosabb 
sportesemények közül májusban a 
cselgáncs Eb-t és a budapesti úszó 
Európa-bajnokságot halasztották el. 
Szintén májusra tervezték a férfi  és 
a női tornász Európa-bajnokságot, 

melyekre végül decemberben került 
sor. A foci sem úszta meg: a júni-
us-júliusra tervezett labdarúgó Eu-
rópa-bajnokságot egy évvel később, 
2021-ben rendezik meg.    

Szurkolók és sportolók alig vár-
ják a négyévente megrendezésre 
kerülő olimpiai játékokat. A japán 
szervezők sokáig bizakodtak abban, 
hogy a járvány ellenére végül csak 
összejön a világ egyik legjelentő-
sebb sporteseménye Tokióban. Ta-
vasz végére azonban kiderült, opti-
mizmusra nincs ok, a járvány miatt 
el kell halasztani a játékokat. Az új 
időpont: 2021. július 23.–augusztus 
8.  Érdekesség, hogy olimpiai játé-
kokat háborúk miatt ugyan töröltek 
már, de sosem halasztottak el.

Nyár elején az amerikai Forbes 
magazin magyarországi kiadványa 
rangsorolta a magyar sportolókat. 
A lap tudományos alapokon hoz-
za meg a döntést, ezeket három 
nagy kategóriába lehet besorolni: 
sporteredmény, hírteljesítmény és 
hirdetői értékelések. Összesítésben 
immár hatodik éve Hosszú Katinka 
háromszoros olimpiai bajnok úszó-
nő végzett első helyen a legértéke-
sebb sportolók listáján. A második 
helyen is úszó végzett: Milák Kristóf 
a legendás olimpiai bajnok Michael 
Phelps csúcsának megdöntésével 
valósággal berobbant a nemzetközi 
köztudatba a tavalyi vb-n. Megle-
petés a harmadik hely, hiszen soha 
nem volt még Forbes-listán ilyen 
előkelő helyen focista: Gulácsi Pé-
ter személyében olyan labdarúgóról 
van szó, aki nagyon közel került 
a klubfoci csúcsát jelentő BEK/BL 
végjátékához. Az RB Leipzig ka-
pusa több egyéni díj mellett ismét 
bronzérmes lett a Bundesligában, 
és csapatával ott volt Európa négy 

Járvány miatt csonka sportév
Elhalasztott vagy törölt események jellemezték 2020-at

Az év elején a Liu testvérek 
remekül szerepeltek a rövidpályás 

gyorskorcsolya Európa-bajnokságon

◂  F OT Ó : C Z EG L É D I  Z S O LT/M T I

Szoboszlai Dominik emlékezetes 
góljával jutott ki a magyar válogatott 
a jövő évi Európa-bajnokságra
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