
AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA-DÍJ JELÖLTJEI 

 

BERECZ ZSOMBOR  
vitorlázó, Európa-bajnok a finn dingi hajóosztályban 

 

FUCSOVICS MÁRTON  
teniszező, nyolcaddöntős az ausztrál és a francia nyílt bajnokságon 

 

GULÁCSI PÉTER   
az ősszel remekül szereplő magyar futballválogatott kapusa, első magyar labdarúgóként 

szerepelt a Bajnokok Ligája elődöntőjében, 2020 őszén minden más kapusnál több gól nélküli 

mérkőzése volt a Bundesligában 

 

KORPÁSI BÁLINT   
birkózó, a kötöttfogásúak 72 kilogrammos súlycsoportjában világkupa-aranyérmes lett  

 

LIU SHAOANG   
rövid pályás gyorskorcsolyázó, kétszeres Európa-bajnok, kétszeres Eb-második 

 

LIU SHAOLIN SÁNDOR  
rövid pályás gyorskorcsolyázó, kétszeres Európa-bajnok, egyszeres Eb-második 

 

PÉNI ISTVÁN   
Európa-bajnok a férfi légpuskások kontinensversenyén 

 

SZOBOSZLAI DOMINIK  
Európa nyolcadik legjobb U20-as játékosa, az első húszmillió eurós magyar labdarúgó, 

hatalmas szerepe volt a válogatott őszi sikereiben, Izland elleni gólja jelentette az Eb-

részvételt 

 

VALTER ATTILA   
kerékpáros, 27. helyen végzett összetettben élete első Giro d'Italia körversenyén, a fiatalok 

kategóriájában a 11. lett, megnyerte a Tour de Hongrie-t 

 

VARGA DÉNES  

vízilabdázó, Európa-bajnok, az Eb legjobb játékosa 

 

 

AZ ÉV NŐI SPORTOLÓJA-DÍJ JELÖLTJEI 

 

CSIPES TAMARA   
kajakos, hat számából hatszor nyert az országos bajnokságon 

 

DÉVAI BOGLÁRKA  
tornász, a szombathelyi világkupaverseny győztese ugrásban 



JAKABFI ZSANETT  
labdarúgó, német bajnok és kupagyőztes, Bajnokok Ligája-döntős 

 

KAPÁS BOGLÁRKA  
úszó, a Négy nemzet versenyén 200 méter pillangón nyert, 

az ISL-sorozat elődöntőjében a legjobb magyar volt 

 

KARAKAS HEDVIG   
cselgáncsozó, Európa-bajnok az 57 kilogrammos súlycsoportban 

 

KESZTHELYI-NAGY RITA  

vízilabdázó, Eb-bronzérmes, a budapesti kontinensviadal gólkirálynője 

 

KOVÁCS ZSÓFIA   
tornász, ugrásban és felemáskorláton arany-, csapatban bronzérmes az Európa-bajnokságon 

 

KOZÁK LUCA   
atléta, 36 éves országos csúcsot javított meg a 100 méteres gátfutásban 

 

LUCZ ANNA   
kajakos, kétszeres arany- egyszeres ezüstérmes a szegedi világkupán 

 

SZÉKELY ZÓJA   
tornász, felemáskorláton ezüstérmes, csapatban bronzérmes az Európa-bajnokságon 

 

 

AZ ÉV CSAPATA-DÍJ JELÖLTJEI (hagyományos sportágak) 
 

FALCO KC SZOMBATHELY   
kosárlabda, bejutott a Bajnokok Ligájába 

 
FERENCVÁROS  

huszonöt év után bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe 

 

FÉRFI JÉGKORONG-VÁLOGATOTT   
februárban sikerrel vette az olimpiai kvalifikáció első állomását 

 

FÉRFI LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT   
ott lesz a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon, 

feljutott a Nemzetek Ligája A-divíziójába 

 

FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT  
Európa-bajnoki címet nyert 

 

FTC-TELEKOM     
férfi vízilabda, MK-győztes, továbbjutásra áll a BL-csoportjában 

 

 



GYŐRI AUDI ETO KC    
női kézilabda, veretlen maradt 2020-ban (is) a BL-ben 

 

NŐI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT  
Európa-bajnoki bronzérmes  

 

SOPRON BASKET     
női kosárlabda, veretlen csoportjában az Euroligában 

 

TELEKOM VESZPRÉM    
férfi kézilabda, a BL négyes döntőjében negyedik lett 

 

 

AZ ÉV CSAPATA-DÍJ JELÖLTJEI (egyéni sportágak 

csapatversenye) 

 
ADOLF BALÁZS, FEJES DÁNIEL  

kenupáros, az 1000 méteres olimpiai számban ezüstérmes a szegedi világkupán  

 

BABOS TÍMEA, KRISTINA MLADENOVIC  

teniszkettős, a WTA-nál az Év női párosa,  

megnyerte az ausztrál és a francia nyílt teniszbajnokságot 

 

FÉRFI TENISZVÁLOGATOTT 

Belgium legyőzésével bejutott a Davis-kupa 18-as döntőjébe 

 

FÉRFI TORNÁSZVÁLOGATOTT  
bronzérmes az Európa-bajnokságon 

 

IFJABB ÉRDI TIBOR, CSÖKŐ ZOLTÁN  
rali Európa-bajnok az ERC2-es géposztályban 

 

KÖTÖTTFOGÁSÚ BIRKÓZÓ-VÁLOGATOTT   
a csapatrangsor második helyezettje a belgrádi világkupán 

 

NŐI ASZTALITENISZ-VÁLOGATOTT 
kiharcolta az olimpiai részvételt  

 

NŐI TORNÁSZVÁLOGATOTT   
bronzérmes az Európa-bajnokságon 

 

PÉNI ISTVÁN, DÉNES ESZTER   
a vegyes páros ezüstérmes lett a 10 méteres Eb puskás számában  

 

SAKKVÁLOGATOTT   
hatodik lett az online olimpián 

 

 



AZ ÉV EDZŐJE-DÍJ JELÖLTJEI 
 

BÁNHIDI ÁKOS, CSANG CSING (Lina) 
a rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott edzői 

 

KISSNÉ OROSZI EDIT    
a sportlövő Péni István és Dénes Eszter edzője 

 

MÄRCZ TAMÁS     
a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya 

 

NAGY GÁBOR     
Pető Zsolt paraevezős, aki negyedik volt az Eb-n, mestere 

 

REBROV, SZERHIJ    
a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője 

 

ROSSI, MARCO     
a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya 

 

TONCS PÉTER     
a cselgáncsozó Karakas Hedvig edzője 

 

TRENKA JÁNOS     
a tornász Kovács Zsófia edzője 

 

VALTER TIBOR     
a kerékpáros Valter Attila edzője 

 

VÍGH ZSOLT    
A paraasztalitenisz-válogatott szövetségi kapitánya, játékosai 19 érmet szerettek a 

világkupákon 

 

 

 

 

 


