
FÖLDI BENCE

GELENCSÉR RÓBERT

HORVÁTH ZSOLT

IVÁN BENCE

KERÉKPÁR

ATLÉTIKA

BOCSA

ÚSZÁS

EREDMÉNY

EREDMÉNY

EREDMÉNY

EREDMÉNY

INDOKLÁS

INDOKLÁS

INDOKLÁS

INDOKLÁS

Hallássérültek Mountainbike Európa-bajnoksága
Belgium, Anhée
3. hely

Szervátültetettek és Művesekezeltek 
X. Európa-bajnoksága 
Olaszország, Cagliari
100 m síkfutás: 1. hely
200 m síkfutás: 1. hely
távolugrás: 1. hely
súlylökés: 2. hely

Speciális Olimpia Bocsa Európa-bajnokság  
Luxemburg
1. hely

Paraúszó Európa-bajnokság 
Írország, Dublin                                                                
200 m vegyes: 2. hely
50 m pillangó: 3. hely

Jelölő szervezet: 
Magyar Hallássérültek 
Sportszövetsége

Jelölő szervezet: 
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Jelölő szervezet: 
Magyar Speciális Olimpia Szövetség

Jelölő szervezet: 
Magyar Paralimpiai Bizottság

Bence a legfeltörekvőbb fiatal sportolója az MHSSZ-
nek, két év alatt a világ élvonalába került.

Gelencsér Róbert hosszú évek óta a szervátültetett 
válogatott és az atlétacsapat oszlopos tagja. 
Többszörös magyar bajnok, számtalan Európa- 
és világbajnoki cím birtokosa. Az elmúlt években 
rendszeres jelöltje „Az Év fogyatékos férfi sportoló” 
kategóriának, 2015-ben el is nyerte a kitüntetést. 
Idén négy egyéni számában három arany- és  egy 
ezüstérmet szerzett az Európa-bajnokságon. 

Kiemelkedő képességű versenyző, a magyar 
mezőnyben az utóbbi négy évben ritkán talált 
legyőzőre. Sportemberi magatartása példamutató, 
erős, pozitív hatást gyakorol versenyzőtársaira.

Iván Bence, avagy a „Rakéta”, becenevét a dublini 
Európa-bajnokságon érdemelte ki. A 18 éves fiú 
hatalmas hajrákban ezüst- és bronzérmet nyert, 
Európa legjobb úszói közé kerülve.  Évek óta 
folyamatosan javítja az eredményeit, a pécsi úszóklub 
ifjú reménysége. 

2018. ÉV FOGYATÉKOS FÉRFI SPORTOLÓJA



MIHÁLOVITS TAMÁS

OSVÁTH RICHÁRD

SUBA RÓBERT

PÁLOS PÉTER

ATLÉTIKA

VÍVÁS

KAJAK-KENU

ASZTALITENISZ 

EREDMÉNY

EREDMÉNY

EREDMÉNY

EREDMÉNY

INDOKLÁS

INDOKLÁS

INDOKLÁS

INDOKLÁS

Szervátültetettek és Művesekezeltek 
X. Európa-bajnoksága 
Olaszország, Cagliari
súlylökés: 1. hely 
gerelyhajítás: 1. hely
diszkoszvetés: 1. hely
kislabda hajítás: 1. hely

IWAS Kerekesszékes Vívó Európa-bajnokság 
Olaszország, Terni
kard egyéni: 2. hely
tőr egyéni: 3. hely

Kajak-Kenu Integrált Világbajnokság 
Portugália,  Montemor-o-Velhoba                                                      
KL1 200 m: 2. hely

Kajak-Kenu Integrált Európa-bajnokság 
Szerbia, Belgrád                                                    
KL1 200 m: 2. hely 

ITTF PTT Egyéni Világbajnokság 
Szlovénia, Lasko                                                                          
2. hely

Jelölő szervezet: 
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Jelölő szervezet: 
Magyar Paralimpiai Bizottság

Jelölő szervezet: 
Magyar Paralimpiai Bizottság

Jelölő szervezet: 
Magyar Paralimpiai Bizottság

Mihálovits Tamás három éve esett át veseátültetésen, 
és a sikeres műtétet követően fél évre csatlakozott 
a szervátültetett atlétika csapathoz. Hosszú évekre 
visszamenő, kiváló sportmúlttal rendelkezik, ezért 
megvolt minden alapja ahhoz, hogy a dobószámokhoz 
szükséges technikai tudást gyorsan elsajátítsa. A 
hazai versenyeken már bizonyított, és élete első 
szervátültetett nemzetközi versenyén is kiválóan helyt 
állt. Hatalmas fölénnyel nyerte az összes számát, 
négy aranyérmet szerzett. 

2017 fogyatékos férfi sportolója az idei évben is 
megmutta, elszántan küzd mindkét fő fegyvernemében 
a legjobbnak kijáró címekért. A világklasszis vívó a 
tavalyi világbajnoki egyéni aranyérme után, idén az 
Európa-bajnokságon két érmet is szerzett. A szárnyait 
bontogató férfi tőr- és kard csapatok húzóembere, és 
példakép az ifjú tehetségek számára.  

Suba Róbert, az első magyar kajakos, aki paralimpián 
érmet nyert. A riói ezüstérme még elszántabbá tette, 
az örök másodiknak tűnő sportoló minden energiáját 
abba fekteti, hogy aranyérmet nyerjen, és az 
eredményei alapján hiszünk neki, hogy ez hamarosan 
valóra válik. Igazi sportolói példakép, elszántsága 
és kemény munkája a legnagyobbak között tartja. 
2018-ban minden világversenyen dobogós helyen 
zárt, a legeredményesebb parasportolója a hazai 
sportágnak, a világmezőny élén képviseli hazánkat.  

London paralimpiai bajnoka, a riói paralimpia 
bronzérmese töretlenül tartja helyét a legjobbak 
között. Az idei egyéni világbajnokságon a sportág 
nagyjai mellett az újoncok is erősen jelen voltak, 
Péter azonban koncentrált játékkal mutatta, hogy 
még Tokióban is komoly ellenfél lesz, és nem enged 
a dobogóból. 



TÓTH ATTILA

VELKEY ÁDÁM

ASZTALITENISZ

ATLÉTIKA

EREDMÉNY

EREDMÉNY

INDOKLÁS

INDOKLÁS

Szervátültetettek és Művesekezeltek 
X. Európa-bajnoksága 
Olaszország, Cagliari
egyéni: 1. hely 
páros: 1. hely 
vegyes páros: 1. hely

Szervátültetettek és Művesekezeltek 
X. Európa-bajnoksága 
Olaszország, Cagliari
súlylökés: 1. hely 
gerelyhajítás: 1. hely
100 m síkfutás: 2. hely 
kislabda hajítás: 2. hely

Jelölő szervezet: 
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Jelölő szervezet: 
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Tóth Attila a csontvelő-átültetését megelőzően is 
versenyszerűen asztaliteniszezett, így elhivatott 
munkájának és kitartásának köszönhetően ismét az 
élvonalba került, immáron a szervátültetettek között. 
A múltban szerzett versenytapasztalatait kiválóan 
tudja érvényesíteni a nemzetközi versenyeken. Remek 
állóképességének köszönhetően ismét mindenkit 
maga mögé utasított a kontinensviadalon. Három 
számban indult, mindháromban aranyérmet szerzett.

Velkey Ádám már többször is szerepelt „Az Év 
fogyatékos férfi sportolója” tízes listáján, az 
elmúlt három évben pedig a legjobb háromba is 
bekerült. Az elmúlt években mindent alárendelt 
a sportnak, kitartó munkája a tavalyi évben és 
idén is meghozta gyümölcsét. Többszörös hazai 
bajnok, világcsúcstartó, Európa- és világbajnok. 
Idén az egyéni versenyszámokban két arany- és 
két ezüstérmet szerezett. Ádám mindemellett az 
épek versenyrendszerében is versenyez, nem kis 
sikerekkel. 



DEMETER JUDIT

GYÖNGYÖSI ERZSÉBET

EKLER LUCA

TOLLASLABDA

BOCSA

ATLÉTIKA

EREDMÉNY

EREDMÉNY

EREDMÉNY

INDOKLÁS

INDOKLÁS

INDOKLÁS

Speciális Olimpia Tollaslabda 
Európa-bajnokság 
Dánia, Odense
1. hely

Speciális Olimpia Bocsa Európa-bajnokság  
Luxemburg                                             
1. hely

Para Atlétika Európa-bajnokság 
Németország, Berlin                                     
távolugrás: 1. hely  
200 m síkfutás: 3. hely

Jelölő szervezet: 
Magyar Speciális Olimpia Szövetség

Jelölő szervezet: 
Magyar Speciális Olimpia Szövetség

Jelölő szervezet: 
Magyar Paralimpiai Bizottság

Rutinos, kiemelkedő versenyző, aki a hölgyek 
mezőnyében 2015 óta nem talál legyőzőre. 
Világjátékok győztes 2015-ben és 2017-ben. 2018-ban 
Európa-bajnok is lett.

Rendkívüli tehetséges, jó kezű, jó szemű versenyző.  
Idén kiválóan sikerült a formaidőzítése. Meglepetésre 
Európa-bajnok lett. Győzelme meghozta az 
önbizalmát, teljesítménye egyre egyenletesebb.

Ekler Luca sportpályautását integráltan, az épek 
között kezdte, az atlétika szerelmese. 2017-ben már 
fokozatosan javította eredményeit a paraatlétikában is, 
idei évben pedig koncentrált és felkészült versenyzést 
mutatott minden hazai és nemzetközi versenyen. 
A  fiatal lány a 2018-as év csúcspontjaként a berlini 
para atlétika Európa-bajnokságon távolugrásban 
fölényesen maga mögé utasította a teljes mezőnyt, 200 
méteres síkfutásban pedig bronzérmet nyert. A tokiói 
paralimpián a magyar csapat egyik kiválósága lehet.

DÁVID KRISZTINA SPORTLÖVÉSZET
EREDMÉNY INDOKLÁS

Para Sportlövő Európa-bajnokság 
Szerbia, Belgrád                                                     
P2 10 m AIR PISTOL WOMEN SH1: 1. hely

Jelölő szervezet: 
Magyar Paralimpiai Bizottság

A riói paralimpiára ő szerezte az első névre szóló kvótát, 
a 2016-os játékokon az 5. helyen zárt. Eddigi pályafutása 
alatt 12 világkupa érmet szerzett, többször lőtt döntős 
Európa- és világcsúcsot. Világbajnoki harmadik, 
Európa-bajnoki második helyezéseivel Dávid Krisztina 
hosszú évek óta a legsikeresebb parasportlövő a hazai 
mezőnyben. A sport mellett informatikusként dolgozik, 
pisztolyos edzői nemzetközi licensszel rendelkezik,  
és pszichológiát hallgat a Károli Gáspár Református 
Egyetemen. 

2018. ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA



HAJMÁSI ÉVA KEREKESSZÉKES VÍVÁS
EREDMÉNY INDOKLÁS

IWAS Kerekesszékes Vívó Európa-bajnokság 
Olaszország, Terni                                      
tőr egyéni: 1. hely 
női tőr és kard csapat: 3.-3. hely

Paraúszó Európa-bajnokság 
Írország, Dublin                                                                        
100 m mell: 1. hely

Jelölő szervezet: 
Magyar Paralimpiai Bizottság

A riói bronzérmes paralimpikon vívó az egyre 
keményebb nemzetközi mezőnyben, óriási 
asszócsatákkal védte meg az Európa-bajnoki címét.  
A 2018-as nemzetközi versenyeken minden 
alkalommal a dobogón végzett, egyéni és a csapatban 
nyújtott teljesítménye is példaértékű. 2016-ban 
és 2017-ben is Az Év fogyatékos csapatának a női 
kerekesszékes vívó válogatottat választották a hazai 
sportújságírók, amelynek oszlopos tagja.  

HASZNOS SZABINA

ILLÉS FANNI

BOWLING

ÚSZÁS

EREDMÉNY

EREDMÉNY

INDOKLÁS

INDOKLÁS

Szervátültetettek és Művesekezeltek 
X. Európa-bajnoksága 
Olaszország, Cagliari
egyéni: 1. hely 
vegyes páros: 2. hely

Jelölő szervezet: 
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Jelölő szervezet: 
Magyar Paralimpiai Bizottság

Hasznos Szabina azzal a céllal érkezett a 
kontinensviadalra, hogy az évek óta tartó veretlenségét 
megőrizze. Kitartó munkájának és fegyelmezett 
játékának köszönhetően ez idén is sikerült neki, hisz 
nem talált legyőzőre az egyéni versenyszámban,  
vegyes párosban pedig Juhász Zoltánnal a dobogó 
második fokára állhattak.

Illés Fanni az a típusú sportoló, aki minden eszközt 
bevet és a megoldásokat keresi a céljai elérésében. 
A 2012-es londoni és a 2016-os riói paralimpián 
lemaradt a vágyott dobogóról, azonban ez még 
erősebben motiválja, hogy 2020-ban Tokióban is 
versenyezzen.  A kitartó munkájának 2017-ben 
már megmutatkoztak az eredményei, a mexikói 
világbajnokságon bronzérmet nyert, az idei  
dublini Európa-bajnokságon pedig 100 méteres 
mellúszásban erős fölénnyel utasította maga mögé a 
mezőnyt. Társadalmi szerepvállalásaival fogyatékkal 
élőknek és épeknek mutat utat és példát.  

GYURKÓ ALEXANDRA ÚSZÁS
EREDMÉNY INDOKLÁS

Szervátültetettek és Művesekezeltek 
X. Európa-bajnoksága 
Olaszország, Cagliari
400 m gyors: 1. hely 
100 m hát: 1. hely 
50 m hát: 2. hely 
50 m gyors: 2. hely 
100 m gyors: 2. hely 

Jelölő szervezet: 
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Gyurkó Alexandra évek óta szerepel „Az Év 
fogyatékos női sportolója”  tízes listáján, 2015-ben 
a XX. Szervátültetettek Világjátékán nyújtott kiváló 
teljesítménye nyomán el is nyerte Az Év fogyatékos 
női sportolója díjat. Az azóta eltelt három évben is 
elhivatottan edzett, tudatosan készült a következő 
nemzetközi megmérettetésekre. Meg is lett az 
eredménye, hisz a tavalyi kiváló világjáték szereplést 
egy szintén remek, idei Európa-bajnokság követett 
két Európa-bajnoki címmel és három ezüst éremmel.  



JUNG ANDRÁSNÉ

PAP BIANKA

TOLLASLABDA

ÚSZÁS

EREDMÉNY

EREDMÉNY

INDOKLÁS

INDOKLÁS

Szervátültetettek és Művesekezeltek 
X. Európa-bajnoksága 
Olaszország, Cagliari
egyéni: 1. hely 
vegyes páros: 1. hely

Paraúszó Európa-bajnokság 
Írország, Dublin                                                                  
100 m hát: 1. hely 
400 m gyors: 2. hely 
200 m vegyes: 3. hely 

Jelölő szervezet: 
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Jelölő szervezet: 
Magyar Paralimpiai Bizottság

Jung Andrásné Ági veterán sportoló, számtalan 
versenyszámban világcsúcs tartó, többszörös magyar, 
Európa- és világbajnok a tollaslabda számokban. 
Küzdeni akarása nem ismer határokat, számára nem 
létezik lehetetlen. Az idei Európa-bajnokságon két 
aranyérmet szerzett tollaslabdában.   

Az idei világkupa-sorozat legjobb tíz versenyzője 
között végzett, ami nagy megtiszteltetésnek számít 
hiszen az összevont kategóriák alapján alakult ki a 
végső sorrend. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság 
(IPC) a saját honlapján többször is írt róla különböző 
cikkeiben. Kiemelkedő, és elismert versenyzőként 
tartják számon Európában és világszerte egyaránt. 
Ebben a versenyszezonban négy világkupán is 
el tudott indulni, ahol kategóriájában mindegyik 
állomáson dobogós helyezéseket ért el. 
Az idei 2018-as dublini Európa-bajnokságon 
megvédte címét a 100 méteres hátúszásban és ismét 
Európa-bajnok lett,  ezüstérmet nyert 400 méter 
gyorsúszásban, valamint  bronzérmet 200 méter 
vegyesen. Bianka a 2017-es világbajnoki címe után, 
az utóbbi négy világversenyről tizennégy éremmel 
tért haza, ami jelenleg egyedülálló teljesítmény a 
paraúszásban. Az Év sportolója-választáson kétszer 
is a legjobb három közé került.



TÓTH IRMA, TÓTH ATTILAASZTALITENISZ VEGYES PÁROS

EREDMÉNY INDOKLÁS
Szervátültetettek és Művesekezeltek 
X. Európa-bajnoksága 
Olaszország, Cagliari                                                                   
1. hely

Jelölő szervezet: 
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Két kiváló egyéni asztalitenisz versenyzőnk vegyes 
párosban is remekelt. Tóth Irma és Tóth Attila egymást 
kiválóan kiegészítve, koncentrált figyelemmel, az 
edzői utasításokat betartva küzdötte fel magát a 
népes mezőnyben a dobogó második fokára. 

2018. ÉV FOGYATÉKOS CSAPATA

SZABÓ ALEXANDRA
SUHA VIVIEN

HEGEDŰS LÁSZLÓ

BOCCIA C4 CSAPAT

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Jelölő szervezet: 
Magyar Paralimpiai Bizottság

A para boccia taktikai paralimpiai sportág, ahol 
a  mozgásukban legsúlyosabban korlátozottak 
versenyeznek. Hegedűs László tapasztalt, paralimpiát 
is megjárt sportoló, a csapat női tagjai újoncok. Először 
versenyeztek így csapatban nemzetközi szinten, az 
eredményük viszont éppen ezért kiemelkedő. Az 
összhang, a koncentrált figyelem, a csapatmunka 
az, ami meghatározza az eredményeket, a csapat 
tagjai pedig példásan vizsgáztak. A 4. helyért értékes 
pontokat kapott az egység, ami biztató eredmény a 
tokiói paralimpiát tekintve. 

Regional Open 
Spanyolország, Madrid 
4.hely

VARGA ÁGNES, HORVÁTH ZSOLTBOCSA VEGYES PÁROS

EREDMÉNY INDOKLÁS
Speciális Olimpia Bocsa Európa-bajnokság 
Luxemburg
1. helyezés

Jelölő szervezet: 
Magyar Speciális Olimpia Szövetség

Négy éve együtt edző és versenyző, rutinos páros. 
A hazai versenyeken ritkán találnak legyőzőre. Az 
Európa-bajnokságon magabiztos győzelmet arattak. 
A páros hölgy tagja a 2015. évi Világjátékokon 
harmadik helyezést ért el egyéniben.

KISS GYULA, KISS PÉTER
FLANK GYULA, BAJUSZ ISTVÁN
VÁRKOLY ZOLTÁN, KISS ANETT

FLANK-TANÍTÓ DOROTTYA
TÜSKÉNÉ BORSZÉKI EDIT

PINTÉR ZSUZSANNA, KISS GYULÁNÉ

CURLINGVÁLOGATOTT

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Hallássérültek Curling Európa-bajnoksága 
Svájc, Schaffhausen
női csapat: 3. hely
férfi csapat: 3. hely

Jelölő szervezet: 
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége A curlingválogatott az elmúlt években a világ 

legjobbjai közé küzdötte fel magát.



MADARÁSZNÉ DR. MEZŐ BOGLÁRKA, 
HAJMÁSI ÉVA,   

KRAJNYÁK ZSUZSANNA,
VERES AMARILLA

NŐI KEREKESSZÉKES VÍVÓVÁLOGATOTT

EREDMÉNY

INDOKLÁS
IWAS Kerekesszékes Vívó Európa-bajnokság 
Olaszország, Terni 
női tőr csapat: 3. hely 
női kard csapat: 3. hely

Jelölő szervezet: 
Magyar Paralimpiai Bizottság

A 2016-ban és 2017-ben is az Év fogyatékos 
csapatának választott női kerekesszékes vívó 
válogatott idei évben Dani Gyöngyi sérülése okán 
Mező Boglárkával kiegészülve indult a nemzetközi 
csapatversenyeken. A tapasztalt vívók, Krajnyák 
Zsuzsanna, Hajmási Éva és Veres Amarilla 
példaértékűen segítették csapattársukat, Bogi 
pedig egyéniben is, és csapatban is bizonyított. A női 
vívócsapat idén is a világ legjobbjaival csapott össze, 
és maradt is az előkelő élmezőnyben, bebizonyítva, 
hogy folyamatosan tartania kell az ellenfeleknek a 
magyar lányok tudásától. 

Szervátültetettek és Művesekezeltek 
X. Európa-bajnoksága 
Olaszország, Cagliari                                                                                 
2. hely

VELKEY ÁDÁM, GELENCSÉR RÓBERT, 
SZABÓ DONÁT, ZILAJ CSABA

FÉRFI 4X100 MÉTERES 
ATLÉTAVÁLTÓ

EREDMÉNY INDOKLÁS

Jelölő szervezet: 
Magyar Szervátültetettek 
Szövetsége

A 4x100 méteres férfiváltó tagjai nemcsak a csapatban, 
hanem az egyéni versenyszámokban is bizonyítottak.
Tudatos és kitartó munkájuknak köszönhetően hosszú 
ideje mindig az esélyesek között szerepelnek ebben 
a versenyszámban. Idén is egy remek idővel sikerült 
a második helyen célba érniük. Váltó csapatunk már 
többször is szerepelt a legjobb háromban „Az Év 
fogyatékos csapata” mezőnyben. 

TÓTH ATTILA, KÓKA ZOLTÁNFÉRFI ASZTALITENISZ PÁROS

EREDMÉNY INDOKLÁS
Szervátültetettek és Művesekezeltek 
X. Európa-bajnoksága 
Olaszország, Cagliari
1. hely

Jelölő szervezet: 
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Kóka Zoltán évek óta a szervátültetett válogatott 
oszlopos tagja, Tóth Attila pedig néhány éve erősíti 
a válogatotttat. Mindketten meghatározó alakjai az 
asztalitenisz sportágnak, így a páros nagy reményekkel 
indult az Európa-bajnokságon. A rengeteg 
edzésmunkának köszönhetően magabiztosan álltak 
rajthoz, és végül a dobogó legfelső fokára állhattak. 

NŐI TENISZPÁROS

EREDMÉNY
INDOKLÁSSzervátültetettek és Művesekezeltek 

X. Európa-bajnoksága 
Olaszország, Cagliari                                                                                                  
1. hely

Jelölő szervezet: 
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Almagro Carmen tapasztalt versenyző, több mint 
10 éve erősíti a csapatot. Jakab Ivettnek is vannak 
már tapasztai a nemzetközi versenyeket tekintve.  
Mindketten Európa-bajnokok, minden versenyről 
éremmel térnek haza. Jól taktikázva és az edzői 
utasításokat maradéktalanul betartva végül a dobogó 
legfelső fokára állhattak fel.

ALMAGRO CARMEN, 
JAKAB IVETT



TOLLASLABDA VEGYES PÁROS

EREDMÉNY INDOKLÁS
Szervátültetettek és Művesekezeltek 
X. Európa-bajnoksága 
Olaszország, Cagliari                                                                                                  
1. hely

Jelölő szervezet: 
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

A vegyes páros mindkét tagja nagyon tapasztalt 
versenyző, veteránnak számítanak, csaknem 20 
éve a csapat oszlopos tagjai. Mindketten többszörös 
magyar-, Európa- és világbajnokok. Nagyon 
összeszokott páros, hisz nem csak a pályán, hanem 
az életben is egy párt alkotnak, így jól ismerik egymás 
mozdulatait, játékát.  Összeszedettségük és okos 
játékuk mellett ez is nagyban hozzásegítette őket 
ahhoz, hogy az első helyen végezzenek. 

JUNG ANDRÁSNÉ, LUIB ISTVÁN

NŐI ÜLŐRÖPLABDA-VÁLOGATOTT

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Ülőröplabda-világbajnokság 
Hollandia, Rotterdam 
14. helyezés

Jelölő szervezet: 
Magyar Paralimpiai Bizottság

A hazai parasportágak közül a csapatsportoknak 
van a legnehezebb feladata. Hosszú évek óta nem 
voltak olyan eredmények, amellyel paralimpiára 
vagy nemzetközi kiemelt versenyekre kapott volna 
eredményei alapján indulási jogot magyar csapat. 
Az ülőröplabda férfi és női csapataink Raska Gyula 
szakágvezető irányításával dinamikusan fejlődnek, 
mozgáskorlátozott gyerekeknek játékos edzéseket 
tartanak, figyelve az utánpótlásra. Társadalmi 
szerepvállalásuk nélkülözhetetlen az érzékenyítő 
programok során. A sportolók és szakvezetők 
elszántságát mutatja, hogy sikerrel pályáztak a 2019-
es Európa-bajnokság rendezési jogáért, így Budapest 
rendezheti azt 2019. júliusában.  A rotterdami 
világbajnokságra a kijutás is óriási eredmény. A női 
csapat 14. helye mérföldkő a fejlődésben, értéke úgy 
tekinthető, mint a népszerű egyéni sportágakban az 
első helyezés.  

SZABÓNÉ SIPOS  ÉVA, 
SZŰCS  GYULÁNÉ, NEBEHAJ  BARBARA, 

SZILÁGYI   ERZSÉBET, SZABÓ   ÉVA, 
CSILLAG  EDINA, SZABÓ  ZITA 

JUHÁSZ  VERONIKA 



2018. ÉV FOGYATÉKOS SPORTOLÓKKAL FOGLALKOZÓ EDZŐJE

BELICZAY SÁNDOR

HAVASI GÁBOR

KEREKESSZÉKES VÍVÁS

BOCSA

VERSENYZŐ

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

INDOKLÁS

Hajmási Éva, Osváth Richárd

Horváth Zsolt, Varga Ágnes, Pál András

Jelölő Jelölő szervezet: 
Magyar Paralimpiai Bizottság

Jelölő Jelölő szervezet: 
Magyar Speciális Olimpia Szövetség

2016-ban és 2017-ben is elnyerte az Év fogyatékos 
sportolókkal foglalkozó edzője elismerést. Az óriási 
tisztelettel bíró mesteredző, a vívószakma elitjeként 
továbbra is elkötelezetten dolgozik a parasportolók 
felkészítésében. Hajmási Éva és Osváth Richárd 
az ő irányításával fejlődik és a közös munkájuk 
eredményeként  több éve az élmezőnyben tudnak 
maradni. 

Havasi Gábor bocsa szakágvezető és szövetségi 
kapitány kiemelkedően eredményes munkát végez 
tanítványaival. A 2018. évi Európa-bajnokságon 
résztvevő magyar delegáció sikerkovácsai elsősorban 
az ő tanítványai. Nemcsak felkészítőként, hanem a 
válogatott vezető edzőjeként is eredményes.

JANCSIK ÁRPÁD ÚSZÁS
VERSENYZŐ INDOKLÁS

Iván Bence, Konkoly Zsófia

Jelölő szervezet: 
Magyar Paralimpiai Bizottság

Pécs városa legendás a paraúszók felfedezésében és 
kiemelten eredményes felkészítésükben. A város klubjai 
és edzői olyan úszókat segítettek a paralimpiai dobogók 
csúcsára, mint Pásztory Dóra és Sors Tamás. Jancsik Árpád 
a hagyományokat követve és a trendekhez, változásokhoz 
alkalmazkodva az újabb generációs paraúszók 
felkészítésében remekel, munkájának köszönhetően a riói 
bronzérmes Konkoly Zsófia az idei Európa-bajnokságon 
újabb bronzéremmel gazdagodott, Iván Bence „Rakéta” 
pedig a fokozatosan javuló eredményeivel érdemelte 
ki a figyelmet. Egyik sportoló sem töltötte be még a 20. 
életévét, Bence a dublini Európa-bajnokságon robbantott, 
egy ezüst- és egy bronzérmével érdemelte ki becenevét. 
Az edző figyelmet fordít a gyerekek integrált edzésére, 
a környék fiataljai számára és országosan is ismert és 
elismert szakember.  



KIRÁLY ÁKOS

MIKLÓS NÁNDOR

MILOS IMRE

TOLLASLABDA

CURLING

ASZTALITENISZ

VERSENYZŐ

VERSENYZŐ

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

INDOKLÁS

INDOKLÁS

Jung Ágnes, Luib István

férfi és női válogatott

Tóth Attila, Tóth Irma, Kóka Zoltán, 
Almagro Carmen

Jelölő szervezet: 
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Jelölő szervezet: 
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége

Jelölő szervezet: 
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Király Ákos szakmai elhivatottságának köszönhetően 
az elmúlt három évben új szintre emelte a tollaslabda 
sportágat. Irányítása alatt versenyzőink rengeteget 
fejlődtek, és a nemzetközi szinten is jobban megállják 
a helyüket, lépést tartanak az élvonalbeli országokkal. 
Sportolói eddig minden nemzetközi versenyről 
érmekkel tértek haza. 

Nándor saját idejét, pénzét és kapcsolatait bevetve 
a világ legjobbjai közé juttatta a magyar válogatottat, 
mind a női, mind a férfi csapattal.

Milos Imre évek óta a fogyatékosok sportjában 
tevékenykedik. Szakmai elhivatottságát jól mutatja, 
hogy edzősége óta minden nemzetközi versenyről 
több éremmel tértek haza sportolóink, és kivívták 
maguknak a tiszteletet más nemzetek sportolóitól.

DR. PÉCSI ANNAMÁRIA ÚSZÁS
VERSENYZŐ INDOKLÁS

Gyurkó Alexandra

Jelölő Jelölő szervezet: 
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Pécsi Annamária húsz éve a magyar szervátültetett 
sport kiemelkedő edzője, az úszás szakág irányítója. 
Keze alól számtalan Európa- és világbajnok 
szervátültetett úszó került ki. Szakmai irányítása 
alatt az úszás minden nemzetközi versenyt követően 
az egyik legeredményesebb sportágként zár. 



PETHŐ FERENC

SIPOS BÉLA, CSERNI JÁNOS

SZABÓ ÁLMOS 

ATLÉTIKA

TOLLASLABDA

ÚSZÁS

VERSENYZŐ

VERSENYZŐ

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

INDOKLÁS

INDOKLÁS

Mihálovits Tamás

Demeter Judit

Pap Bianka, Illés Fanni

Jelölő szervezet: 
Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Jelölő szervezet: 
Magyar Speciális Olimpia Szövetség

Jelölő szervezet: 
Magyar Paralimpiai Bizottság

Pethő Ferenc és tanítványa közös sportmúltja 
hosszú időkre nyúlik vissza. Ferenc már tizenéves 
korában dobóatléta volt, majd ifjúsági válogatott 
kalapácsvető lett, innen ered nagyfokú szaktudása 
a dobószámokban. Tanítványa az elmúlt években 
nyújtott kitartó edzőmunkájának köszönhetően 
jutott be a válogatottba, és küzdötte fel magát a 
legjobbak közé. Kiváló edzésmunkájával és szakmai 
tudásával Mihálovits Tamásból többszörös Európa-
bajnok dobó atlétát faragott. Közös munkájuk itt még 
nem ért véget, hisz terveik között szerepel további 
világcsúcsok felállítása.  

Az edzőpáros Demeter Judit kiemelkedő 
pályafutásának állandó felkészítője. Sipos Béla 
gyógypedagógus, tollaslabdaedző  több mint tíz éve 
szövetségi kapitány és felkészítő edző. A duó másik 
tagja, Cserni János, tollaslabdaedző, a magyar 
tollaslabda sport ikonikus alakja, örökös bajnoka.  
Kettőjük folyamatos,  szisztematikus munkája a 
válogatott keretben az eddigi és a további sikerek 
biztosítéka.

Kitartó és elkötelezett munkájának köszönhetően 
alakult meg Budapesten a Vasas SC berkein belül 
a paraúszó-szakosztály. Az egyedülálló szakmai 
lehetőséggel számos mozgássérült fiatal kapott 
esélyt, hogy professzionális klubhoz tartozva, 
kiemelt figyelemben és edzéstechnikában kezdje 
meg sportpályafutását. A 16. életévüket még be nem 
töltött ifjú reménységek így akár már nemzetközi 
versenyeken, korán megismerik a versenysport 
közeget, ami óriási előnyt jelent számukra. Álmos 
szakmai edzésmódszerének köszönhetően Pap 
Bianka  a riói paralimpián ezüst- és bronzérmet nyert, 
tavalyi évben világbajnok, az idén pedig  Európa-
bajnok lett, Illés Fanni idén megnyerte az Európa-
bajnokságot. 

MAGYAR 

PARALIMPIAI 

BIZOTTSÁG 

KÖZTESTÜLET  


