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legjobbja között. A listán elfoglalt 
helyezés a sportolók eredményei 
mellett a pénztermelési képességü-
ket mutatja meg, ki mennyire építi 
jól a márkáját, és mennyire képes 
kihasználni az abban rejlő üzleti le-
hetőségeket.

Döcögve indult újra

A 2020-as US Open (amerikai nyílt 
teniszbajnokság) a COVID-19-vi-
lágjárvány következtében a szep-
temberre halasztott Roland Garros, 
valamint az elmaradt wimbledoni 
teniszbajnokság miatt az év má-
sodik Grand Slam-tornája volt, 
amelyet 140. alkalommal rendez-
tek meg New Yorkban augusztus 
31. és szeptember 13. között. Női 
párosban Babos Tímea és a fran-
cia Kristina Mladenovic esélyesként 
indulhatott, a 2. forduló előtt azon-
ban Mladenovicot a járványveszély-
ben való érintettsége miatt kizárták 
a további versenyzésből, a román 
Simona Halep pedig visszamondta 
szereplését.

A járvány okozta bonyodalmak 
miatt az év utolsó tenisz Grand 
Slam-tornája a Roland Garros lett, 
amelyet szeptember 27. és október 
11. között rendeztek meg Párizsban. 
A női párosban a címvédő Babos 
Tímea–Kristina Mladenovic kettős 
megvédte címét, miután a döntő-
ben 6–4, 7–5 arányban legyőzték 
az Alexa Guarachi–Desirae Kraw-
czyk chilei–amerikai párost. Női 
egyesben az első helyen kiemelt Si-
mona Halep a negyedik körben vett 
búcsút a tornától.

Novemberben mindenki a ma-
gyar focistáknak szurkolt. A magyar 
labdarúgó-válogatott november 
12-én hihetetlen izgalmakkal teli 
pótselejtezőn 2–1-re legyőzte Izlan-
dot a Puskás Arénában, és kijutott 
a 2021 nyarára halasztott, részben 
budapesti rendezésű kontinensvi-
adalra. Az első félidő végén még 
az izlandiak vezettek, de Nego és 
Szoboszlai góljaival fordított a ma-
gyar válogatott. Romániának nem 
sikerült a kijutás, a pótselejtező 
elődöntőjében elbuktak Izlanddal 
szemben.  

Az év utolsó hónapjában tornász 
Európa-bajnokságot rendeztek a 
törökországi Mersinben. Női csa-
patban a románok ezüst, Magyar-

ország (Bácskay Csenge, Böczögő 
Dorina, Kovács Zsófi a, Makovits 
Mirtill, Székely Zója összeállítás-
ban) bronzérmet szerzett. Ez a ma-
gyar női tornasport első Eb-érme 
a csapatversenyben. Egyéniben 
is kiválóan szerepeltek a magyar 
tornásznők: Kovács Zsófi a lóug-
rásban és felemáskorláton nyert 
aranyérmet, ezzel ő lett a magyar 
női tornasport első kétszeres kon-
tinensbajnoka. Remekül szerepelt 
Székely Zója is, a magyar lány kor-
láton lett ezüstérmes. A román La-
risa Iordache ugrásban második, 
talajon és gerendán első lett, Sil-
via Sfi ringu pedig gerendán nyert 
ezüstérmet. A korábban ugyana-
zon a helyszínen megtartott férfi  
Eb-n a magyar felnőtt válogatott 
csapatbronznak örülhetett, a juni-
or együttes a csapatok versenyé-

ben második helyen zárt. A junio-
rok között Balázs Krisztián egyéni 
összetettben a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel, a szerenkénti 
döntőkben Molnár Botond talajon 
lett bronzérmes, míg a koronát Ba-
lázs Krisztián tette fel a magyarok 
szereplésére nyújtón megszerzett 
Európa-bajnoki címével. A junior 
lányok összes aranyérmét (hatot) a 
románok nyerték meg.

December végén rendezték meg 
a női kézilabda Európa-bajnoksá-
got Dániában. A magyar és a román 
válogatott is várakozáson alul tel-
jesített, mentségükre az szól, hogy 
mindkét csapat fi atalítási folyama-
ton esik át. A piros-fehér-zöldeknél 
az egyéni teljesítmények okoztak 
csalódást, a románok a 12. helyen 

zártak, ami minden idők leggyen-
gébb Eb-helyezése számukra. Ma-
gyarország a végső összesítésben 
tizedik lett. Az első három helyen 
sorrendben Norvégia, Franciaor-
szág és Horvátország végzett.

A nemzetközi média is hírként 
kezelte karácsony előtt Szoboszlai 
Dominik átigazolását az osztrák Red 
Bull Salzburgtól a német RB Leipzig-
ba. A brit Guardian egyébként a világ 
96. legjobb labdarúgójának tartja a 
magyar válogatott fi atal kiválóságát.

A 2020-as év utolsó napjaiban 
új kormány alakult Romániában, 
az ifj úsági és sportminiszteri tárcát 
a csíkszeredai születésű Novák Ká-
roly Eduárd kapta meg. A 44 éves 
paralimpiai, világ- és Európa-baj-

nok kerékpározó 2013-tól a Román 
Kerékpáros Szövetség elnöke volt. Ő 
az első magyar nemzetiségű román 
sportminiszter.   

Marad a remény

A 2020-ban elmaradt jelentősebb 
sporteseményeket jövőre halasztot-
ták, a sportolókban és szurkolókban 
pedig maradt a remény, hogy 2021-
ben meg is rendezik őket, köztük az 
elmaradt nyári olimpiát. Igaz, mint 
egy felmérésből kiderült, a jelen 
járványügyi helyzetben már Tokió 
lakosai sem látnák nagyon szíve-
sen a vendégeket, ám a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság (NOB) német el-
nöke, Thomas Bach egy interjúban 
kijelentette: a jövő nyári ötkarikás 
játékoknak világtörténelmi jelen-
tőségük is van. Kiemelte: a világ 
számos országában jelenleg nehéz 
a helyzet, de biztos benne, hogy ez 
az olimpia kezdetére kedvező irány-
ba változik. Az idei év legvártabb, 
de elhalasztott sporteseményét, a 
tokiói nyári olimpiát 2021. július 23-
a és augusztus 8-a között rendezik 
meg, utána következik a paralimpia 
augusztus 24-étől szeptember 5-éig.

A labdarúgó Európa-bajnokság 
rendezőként és részvevőként is érin-
ti Magyarországot. Eredetileg 2020. 
június 12. és július 12. között ren-
dezték volna meg, ám a koronaví-
rus-járvány miatt az UEFA egy évvel 
elhalasztotta. A tervek szerint a tor-
na 2021. június 11. és július 11. között 
lenne megtartva.

Immár hatodik éve Hosszú Katinka 
háromszoros olimpiai bajnok úszónő 
a legértékesebb magyar sportoló

▸  F O R R Á S :  F A C E B O O K / H O S S Z Ú  K A T I N K A

A Babos Tímea–Kristina Mladenovic 
magyar–francia páros a Roland 
Garros és az Australian Open 
döntőjében is győzött

◂  F O R R Á S :  F A C E B O O K / W T A

A Sepsi OSK hátvédjének, 
Bogdan Mitreának a gólöröme 
a fehéroroszok ellen 5–3-ra 
megnyert felkészülési meccsen. 
Összességében azonban gyenge 
évet zárt a román válogatott

▴  F O R R Á S :  F R F

Bár idén gyújtották meg az olimpiai lángot, 
az ötkarikás játékokat jövőre rendezik meg

▾  FORRÁS: ROMÁN OLIMPIAI  ÉS SPORTBIZOTTSÁG




