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A férfi aknál a labdarúgó Szoboszlai Do-
minikot, a nőknél a cselgáncsozó Ka-

rakas Hedviget választotta meg a 2020-as 
év sportolójának a Magyar Sportújságírók 
Szövetsége (MSÚSZ). A 63. alkalommal ren-
dezett szavazás győzteseit az M4 Sport – Az 
Év Sportolója-gálán a Nemzeti Színházban 
hirdették ki, a hétfő esti díjátadót a korona-
vírus-járvány miatt nézők nélkül rendezték.

Szoboszlai Dominik személyében elő-
ször nyert futballista Év Sportolója díjat. 
Videóüzenetében a legjobb 21 éven aluli, 
Európában játszó labdarúgónak járó Golden 
Boy-díj szavazáson elért nyolcadik helyet, 
az Európa-bajnokságra történő kijutást és a 
korábbi klubjában, a Red Bull Salzburgban 
elért év játékosa elismerést emelte ki Szobo-
szlai, akinek az Izland elleni pótselejtezőn 
szerzett győztes gólját választották az év 
sportpillanatának. Az immár az RB Leipziget 
erősítő támadó az MTI szerint úgy fogalma-
zott, „az évben a sok rossz mellett kellett egy 
jónak is történnie”, a találatot pedig nagy 
élménynek nevezte, amely fordulópont volt 
karrierje szempontjából.

A nőknél elsőként záró, a tavaly novem-
beri, prágai Európa-bajnokságon győz-

tes Karakas leszögezte: sok munka áll az 
eredmény mögött, amely nyomán első női 
dzsúdósként érdemelte ki az elismerést. 
Az év legjobbja hagyományos csapatspor-
tokban a labdarúgó-válogatott lett a győz-
tes, amely ott lesz a részben budapesti ren-
dezésű Európa-bajnokságon, és feljutott 
a Nemzetek Ligája A divíziójába. A díjat 
átvevő Könyves Norbert felidézte: nagyot 
küzdött a nemzeti együttes, és reméli, 
hogy a nehéz helyzetben örömet szereztek 
a magyar drukkereknek, a vírushelyzet el-
múltával pedig ismét szurkolók előtt játsz-
hatnak majd.

Az egyéni sportágak csapatversenyei 
kategóriában – akárcsak tavaly – a Babos 
Tímea és a francia Kristina Mladenovic ál-
tal alkotott női teniszpáros végzett az első 
helyen. Az edzők között a labdarúgó-válo-
gatott szövetségi kapitánya, az olasz Mar-
co Rossi kapta a legtöbb szavazatot. „Örök-
befogadott magyarnak tekintem magam. 
Noha nem folyik bennem magyar vér, még-
is félig magyarnak érzem magam” – emel-
te ki az olasz szakvezető, aki hozzáfűzte: a 
családja, főképp nagyapja nagy rajongója 
volt az Aranycsapatnak, míg ő maga dup-
lán boldog és büszke, hogy magyar szövet-
ségi kapitány lehet.

A fogyatékos sportolók versengésében 
a szervátültetett Berente Judit bizonyult 
a legjobbnak. Az év E-sportolója Berez-
nay Dániel lett, míg az esztendő sza-
badidős sporteseményének járó trófeát 
a Streetball Challenge Hungary szervezői 
vehették át Dávid Kornéltól, az eddigi 

egyetlen magyar NBA-játékostól. Az el-
nökség döntése alapján az MSÚSZ-élet-
műdíját a tornász Keleti Ágnes, a világ 
legidősebb élő, 100 éves olimpiai bajnoka 
vehette át Szabó Tünde sportért felelős ál-
lamtitkártól és Csisztu Zsuzsa MSÚSZ-alel-
nöktől.

„Kellett egy jónak is történnie” – Díjazták az év magyar sportolóit

MA KEZDŐDIK EGYIPTOMBAN A VÉGÜL NÉZŐKET ÉS ÚJSÁGÍRÓKAT IS NÉLKÜLÖZŐ FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

Bravúr is kell a magyar vb-negyeddöntőhöz
Pénteken a Zöld-foki Köztársaság 
ellen kezd, és minél messzebb jutna 
a magyar férfi  kézilabda-válogatott a 
ma rajtoló egyiptomi világbajnoksá-
gon, amelyre természetesen alapo-
san rányomja a bélyegét a koronaví-
rus-járvány.
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L egalább egy bravúrra szüksége lesz 
a magyar férfi  kézilabda-válogatott-
nak a negyeddöntőbe jutáshoz a ma 

kezdődő és január 31-ig tartó egyiptomi vi-
lágbajnokságon. Ez lesz a 27. férfi  kézilab-
da-vb, de az első, amelyet már a megemelt 
létszámmal, 32 csapattal rendeznek meg. 
Ennek ellenére a válogatottak többségének 
nem kellett selejtezőt játszania. Április-
ban a koronavírus-járvány miatt törölték 
a selejtezősorozat hátralévő mérkőzéseit 
– a magyar együttes egy oda-vissza vágós 
párharc során Bosznia-Hercegovinával ta-
lálkozott volna –, és Európában például a 
legutóbbi kontinensviadal végeredményét 
vették alapul a továbbjutók megállapítá-
sánál – emlékeztet az MTI. A Gulyás Ist-
ván, Nagy László és José María Rodríguez 
Vaquero által irányított magyar csapat a 
gízai A csoportban pénteken a Zöld-foki 
Köztársasággal, vasárnap Uruguayjal, jövő 
kedden pedig Németországgal találkozik. A 
középdöntőbe az első három helyezett jut, 
és magukkal viszik a másik két továbbjutó 
elleni eredményüket. A felsőházban négy 
hatos csoportban folytatódnak a küzdel-
mek, a magyarokra továbbjutás esetén Új 
Fővárosban (NAC) az Európa-bajnok Spa-
nyolország, Tunézia, Brazília és Lengyel-
ország közül három csapat vár, és innen az 
első kettő jut a negyeddöntőbe.

Edzőmeccsek és Ligetvári nélkül
A magyar válogatott dolgát nehezíti, hogy 
a koronavírus-fertőzésen átesett Ligetvá-

ri Patrik a vizsgálati eredményei alapján 
nem kapta meg a visszatéréshez szüksé-
ges orvosi engedélyt, ezért nem utazhat 
el Egyiptomba. Emellett a Szlovákia ellen 
tervezett mindkét felkészülési mérkőzés 
elmaradt, miután az ellenfél pozitív esetek 
miatt karanténba került, ezért a magyarok 
edzőmeccsek nélkül kénytelenek megkez-
deni a világbajnokságot. A csapat legutóbb 
novemberben lépett pályára, amikor az Eu-
rokupában 32-29-re legyőzte a spanyolokat, 
majd 31-27-re kikapott a horvátoktól.

Ezzel szemben a németek két Euró-
pa-bajnoki selejtezőt is játszottak janu-
árban Ausztriával: idegenben 36-27-re, 
hazai pályán 34-20-ra nyertek. A németek 
augusztus óta a világbajnokság törlése 
mellett kampányoltak, végül a friss Baj-
nokok Ligája-győztes THW Kiel három já-
tékosa, Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek 
és Steff en Weinhold, továbbá a Melsungen 
kézilabdázója, Finn Lemke lemondta a 
szereplést, amit a vírushelyzet miatti aggo-

dalmaikkal indokoltak. Öten sérülés, illet-
ve betegség miatt nem állnak a válogatott 
rendelkezésére a tornán. Mindezek ellené-
re Alfred Gislason szövetségi kapitány és a 
német szövetség vezetői is optimistán vár-
ják a tornát.

A magyar együttes hasonlóan felforga-
tott, tartalékos összeállításban vett részt 
egy évvel ezelőtt Svédországban az Euró-
pa-bajnokságon, de nagyszerű helytállá-
sával és emlékezetes győzelmeivel végül 
meglepetést okozott, és kilencedik lett. A 
tavaly januári keretből hiányzó Ancsin Gá-
bor, Lékai Máté és Bodó Richárd ismét csat-
lakozhatott a csapathoz, amelyben már a 
honosított Topic Petar, Sunajko Stefan és 
Rodriguez Álvarez Pedro, valamint a remek 
formában lévő csurgói irányító, Hanusz 
Egon is szerepel.

Bár Ligetvári védekezésben és támadás-
ban meghatározó embernek számított, a 
csapat nélküle is elérheti a negyeddöntőt, 
ám a papírforma szerint ehhez szükség 

lesz a németek vagy a spanyolok legyőzé-
sére. A csoportkörben kötelező győzelem-
nek számít a Zöld-foki Köztársaság – amely 
ellen pénteken 21.30-kor kezdenek – és az 
Uruguay elleni vasárnapi találkozó, a kö-
zépdöntőben viszont várhatóan minden 
pontért alaposan meg kell majd küzdenie 
a magyar válogatottnak, amely ma utazik 
Egyiptomba.

A világjárvány árnyékában
A világjárvány más csapatok életét is meg-
nehezíti, a csehek és a brazilok például 
pozitív esetek miatt nem tudtak időben 
útra kelni az észak-afrikai ország felé, és 
a részvételük is veszélybe került. A legjob-
bak – a németeken kívül – szinte zavarta-
lanul készülhettek, a dobogóra kerülésre 
ezúttal is Spanyolország, a címvédő Dá-
nia, Norvégia és Horvátország a leginkább 
esélyes, de Franciaország vagy Szlovénia 
éremszerzése sem számítana meglepetés-
nek. A nyitómérkőzést szerdán romániai 
idő szerint 19 órától Egyiptom és Chile 
játssza Kairóban.

Hasszan Musztafa, a nemzetközi szövet-
ség (IHF) elnöke korábban úgy fogalma-
zott, minden eddiginél aprólékosabb, kö-
rültekintőbb a szerdán kezdődő egyiptomi 
férfi  kézilabda-világbajnokság szervezése 
a koronavírus-járvány miatt. Látszólag 
minden a tervek szerint haladt, mígnem a 
szervezők a hajrában elkezdtek kapkodni, 
és néhány klasszis játékos – például Aron 
Palmarsson, Domagoj Duvnjak, Sander 
Sagosen és Mikkel Hansen –, valamint a 
mindössze nyolc országot magában fogla-
ló európai játékos-szakszervezet (EHPU) 
nyomására vasárnap bejelentették, hogy 
mégis nézők nélkül rendezik meg a világ-
bajnokságot, hétfőn pedig közölték, hogy 
újságírók sem lehetnek a helyszíneken. 
Decemberben úgy tervezték, hogy a vírus-
helyzet miatt a lelátói helyek harminc szá-
zalékát tölthetik meg nézőkkel, majd ezt 
a múlt héten húszra csökkentették, végül 
azonban zárt kapuk mögött játszanak.

FO
TÓ

: 
IL

LY
ÉS

 T
IB

O
R/

M
TI

Könyves Norbert válogatott labdarúgó az Év Csapata díjjal

A negyeddöntőbe jutás a magyarok célja

A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) a negyeddöntőbe jutást várja el a férfi váloga-
tottól a ma kezdődő egyiptomi világbajnokságon. Az MKSZ tegnap délutáni online 
sajtótájékoztatóján Nagy László alelnök, a szakmai stáb tagja úgy fogalmazott, hogy 
a csapatnak is ez az elképzelése, vagyis az ambíciók összecsengenek az elnökség 
elvárásával. „Szeretnénk minél több ponttal a középdöntőbe jutni. A németeket is 
szeretnénk legyőzni, és bár nem feltétlenül mi vagyunk az esélyesek, de van bennünk 
akarat és bizonyítási vágy, hogy maradandót alkossunk” – nyilatkozta a korábbi 
világklasszis jobbátlövő. Gulyás István szövetségi kapitány elmondta, Ligetvári Patrik 
hiánya miatt védekezésben némileg változott a felállás, és beállósok látják el a két 
belső védő feladatát. „Az edzéseink kiválóan, jó hangulatban teltek, a játékosok 
fegyelmezettek voltak. Igyekeztünk a legjobban kihasználni a rendelkezésünkre álló 
időt” – vélekedett a kapitány. Hozzátette, a szlovákok ellen – az ellenfél koronavíru-
sos megbetegedései miatt – elmaradt két edzőmérkőzés „némi defi citet okozott” a 
felkészülésben, mert nem látják pontosan, hol tart a csapat. Reményei szerint az első 
két csoportmeccsen utolérik magukat, és megfelelő állapotba kerülnek a csoportdön-
tőnek ígérkező, németek elleni összecsapásra. Gulyás az esélyek kapcsán megje-
gyezte, vakon tapogatóznak, hiszen napról napra jönnek az újabb hírek arról, éppen 
melyik csapatnál hány fertőzöttet találtak, és ez nagyban befolyásolja majd az egész 
világbajnokság kimenetelét. „A játékosok nagyon optimistán nyilatkoznak, és bár mi 
is derűlátók vagyunk, lépésről lépésre haladunk” – szögezte le a szövetségi kapitány.




