2017. ÉV FOGYATÉKOS FÉRFI SPORTOLÓJA
1.

BORONKAY PÉTER

PARA TRIATLON

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Tereptriatlon Európa-bajnokság, Marosvásárhely:
1. hely
Terepduatlon Európa-bajnokság, Marosvásárhely:
1. hely
Sprint Európa-bajnokság, Ausztria: 1. hely
Középtávú Európa-bajnokság, Dánia: 1. hely
Para Triatlon Világbajnokság, Rotterdam: 8. hely
Besancon-i Világkupa, Franciaország: 6. hely
Japán Világkupa: 4. hely

Boronkay Péter az egyetlen magyar triatlonista, aki
kijutott paralimpiára. A tavalyi, riói paralimpián 9.
helyen végzett, a sportolók a rendkívül erős óceáni
hullámok között teljesítették az úszótávot. Idei évben
minden jelentős világversenyen képviselte hazánkat,
Európa-bajnoki címet nyerve. Péter a hazai parasport
egyik olyan zászlóvivője, aki küldetésének érzi, hogy
oktatási intézményekben, nyilvános eseményeken
népszerűsítse a parasportot és az integrált szemléletformálást. A Budapest2024 Sportolói Bizottságában Arlóy Zsófiával és Becsey Jánossal képviselte a
parasportolókat a pályázati projektben.

CSERNAI TIBOR

ALPESI SÍ

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Jelölő szervezet:
MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

2.

Speciális Olimpia Téli Világjátékok:
óriás műlesiklás 1. hely, lesiklás 3. hely

Jelölő szervezet:
MAGYAR SPECIÁLIS OLIMPIA
SZÖVETSÉG

3.

HOCZA RÓBERT

GYORSKORCSOLYA

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Speciális Olimpia Téli Világjátékok:
777m 1. hely, 500m 1. hely

Jelölő szervezet:
MAGYAR SPECIÁLIS OLIMPIA
SZÖVETSÉG

4.

A Ferencvárosi Szabadidős SE-Budapest versenyzője,
Hocza Róbert a gyorskorcsolyázók mezőnyében lett kétszeres aranyérmes a 2017 márciusában, Grazban megrendezett Speciális Olimpia Téli Világjátékokon. Az 500
méteres táv mellett a 777 méteres számban sem talált
legyőzőre. Dombóvári Szilvia szakágvezető, Miklósné
Malek Erzsébet és Tarcali Attila, valamint Csizmadia Ildikó felkészítő edzők segítették a felkészülését.

KÓKA ZOLTÁN

ASZTALITENISZ

EREDMÉNY

INDOKLÁS

XXI. Szervátültetettek Világjátéka
páros I. hely, egyéni III. hely

Jelölő szervezet:
MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK
SZÖVETSÉGE

A Staféta DSE-Győr 26 esztendős versenyzője, Csernai Tibor a 2017 márciusában megrendezett Speciális
Olimpia Téli Világjátékokon, Schladmingban, az alpesi
síző férfiak középhaladó kategóriájában, szuper óriásműleskilásban aranyérmes, míg óriásműlesiklásban bronzérmes lett. Molnár Sándor szakágvezető és
Szabó Attila edző segítették a felkészülését.

Fiatal kora ellenére Kóka Zoltán negyedik Világjátékán
vett részt. A kezdetek óta a nemzetközi mezőny meghatározó alakja, minden versenyéről éremmel tér haza.
Küzdeni akarása és állóképessége a legnehezebb helyzetekből is kisegíti. Mind egyéni, mind pedig a páros versenyszámban sikerült megtartania az előző Világversenyen kivívott pozícióját.

5.

KURUCZ TAMÁS

HÓFUTÁS

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Speciális Olimpia Téli Világjátékok:
100m 1. hely, 4x100m váltó 2. hely,
200m 4. hely,
Jelölő szervezet:
MAGYAR SPECIÁLIS OLIMPIA
SZÖVETSÉG

6.

PÉTER DÁVID

GYORSKORCSOLYA

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Speciális Olimpia Téli Világjátékok:
1000m 1. hely, 777m 1.hely

Jelölő szervezet:
MAGYAR SPECIÁLIS OLIMPIA
SZÖVETSÉG

7.

Jelölő szervezet:
MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

8.

A SOFI-Életjel Alapítvány-Budapest versenyzője, Péter
Dávid a gyorskorcsolyázók mezőnyében lett kétszeres
aranyérmes a 2017 márciusában, Grazban megrendezett
Speciális Olimpia Téli Világjátékokon. A hosszabb távok
kedvelője. Így a 777 méteres szám küzdelmei mellett az
1000 méteres viadal is az ő sikerét hozta. Kétszeres aranyérmesként térhetett haza. Dombóvári Szilvia szakágvezető,
Miklósné Malek Erzsébet és Tarcali Attila, valamint Csizmadia Ildikó felkészítő edzők segítették a felkészülését.

OSVÁTH RICHÁRD

KEREKESSZÉKES VÍVÁS

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Kerekesszékes Vívó Világbajnokság, Róma:
aranyérem (tőr egyéni), ezüstérem (kard egyéni)
5. hely (férfi tőrcsapat) 7. hely (férfi kardcsapat)
Országos Bajnokság:
1. hely (kard egyéni), 1 hely (tőr egyéni)
Kilinszkij Világkupa, Varsó:
ezüstérem (kard egyéni), bronzérem (tőr egyéni)
Holland Nemzetek Nagydíja Világkupa:
aranyérem (tőr egyéni), aranyérem (kard egyéni)
Kerekesszékes Vívó Világkupa, Eger:
aranyérem (tőr egyéni), bronzérem (kard egyéni)

Osváth Richárd a 2016-os, riói paralimpián nyert két
ezüstérmével rendkívül erős mezőnyben bizonyította
tehetségét és mutatta meg sportnagyságát. Ricsit
több mint nyolc éve a világ legjobbjai között tartják
számon, minden versenyen az élmezőnyben végez,
ellenfelei tartanak tőle. Legendás asszókat vív, amelyeket néha elképesztő akciókkal az utolsó pillanatokban is a maga javára tud fordítani. A 2017-es eredményeivel és a római világbajnokságon elért világbajnoki
címmel tudatta a világgal, hogy idén sem pihent, szorgalma példaértékű. 2017-ben, a legeredményesebb
magyar férfi parasportoló.

SUBA RÓBERT

PARA KAJAK-KENU

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Kajak-Kenu Világbajnokság, Racice:
ezüstérem(KL1), ezüstérem (KL2)
Európa-bajnokság, Plovdiv:
1. aranyérem (kenu VL1),
1 bronzérem (kajak KL1)
Kajak-Kenu Világkupa, Szeged:
ezüstérem (KL1)
Jelölő szervezet:
MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

A Kőszeg-Wink PSC versenyzője Kurucz Tamás hófutásban a 100 méteres távon aranyérmet szerzett, míg a 4X100
méteres váltószámban társaival ezüstéremig jutott. Egyéniben jutott még számára egy negyedik helyezés 200 méteren. Wimmer László szakágvezető irányította a sportoló
felkészülését. A sportág az atlétika futószámaihoz áll a
legközelebb. Röviden és talán sarkítva, összefoglalva: futás hótalpakon. Kanadában, Amerikában és az Észak-Európai országokban kedvelt szabadidős sportág.

Suba Róbert az első magyar kajak-kenus, aki paralimpián
részt vett. A 2016-os riói játékokon mindösszesen 4 ezreddel maradt le az aranyéremről, így megnyerte hazánk
első para kajak paralimpiai érmét, az ezüstérmet. A kenu
sportág a 2020-as tokiói paralimpián új versenyszámként
mutatkozik be, és mivel Robi mindkét sportágban a világ
élmezőnyében van, akár két éremre is esélyes. A 2017-es
eredményei is ezt mutatják, hiszen az összes világversenyen dobogós helyen végzett.

9.

TÓTH ATTILA

ASZTALITENISZ

EREDMÉNY

INDOKLÁS

XXI. Szervátültetettek Világjátéka
páros I. hely, vegyes páros II. hely,
egyéni III. hely
Jelölő szervezet:
MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK
SZÖVETSÉGE

10.

VELKEY ÁDÁM

ATLÉTIKA

EREDMÉNY

INDOKLÁS

XXI. Szervátültetettek Világjátéka
100m síkfutás I. hely, 200m síkfutás I. hely,
súlylökés I. hely, gerelyhajítás III. hely

Jelölő szervezet:
MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK
SZÖVETSÉGE

Tóth Attila a csontvelő átültetést 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 és koncentrációjának köszönhetően az idei Világjátékon is mindhárom versenyszámában dobogóra állhatott.

Velkey Ádám már többször is szerepelt az „Év fogyatékos
sportolója” tízes listáján, az elmúlt két évben pedig a TOP
3-ba is bekerült. Évek óta tudatosan készült erre a Világjátékra, hisz azzal a céllal érkezett, hogy új Világcsúcsot
állítson fel 100- és 200m síkfutásban. Az elmúlt években
mindent alárendelt a sportnak, kitartó munkája meghozta gyümölcsét. 100m és 200m síkfutásban is Világcsúcsot
futott. Velkey Ádám a magyar csapat legeredményesebb
sportolója lett a XXI. Szervátültetettek Világjátékán 3
arany-, 2 ezüst- és 2 bronzérmével. Ádám az épek versenyrendszerében is sokszor rajthoz áll. Az idei Országos
Fedettpályás Atlétika Bajnokságon 60m síkfutásban megnyerte a ,,B” döntőt, és ezzel a 7. helyen végzett.

2017. ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA
1.

BIACSI BERNADETT

ATLÉTIKA

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Para Atlétika Világbajnokság, London:
aranyérem (800 méter)
INAS Fedettpályás Európa-bajnokság, Prága:
aranyérem (800 méter) ezüstérem (1500 méter)
Világkupa, Párizs:
ezüstérem (1500 méter)

Biacsi Bernadett a 2016-os riói paralimpián lemaradt a
dobogóról, testvére Ilona ezüstérmet nyert. Az igazi sportolói nagysága nemcsak abban mutatkozott meg, hogy saját csalódottságát félre tudta tenni testvére ünnepléséhez,
hanem abban is, hogy még több edzéssel és szorgalommal a londoni világbajnokságon új világbajnoki csúccsal
tudta nyerni fő számát, a 800 méteres síkfutást. A magyar
para atlétika kimagasló tehetsége testvérével, Ilonával
közel 10 éve rendre a dobogón végeznek a legnagyobb világversenyeken.

BIATOVSZKY MÍRA

SPORTLÖVÉSZET

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Jelölő szervezet:
MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

2.

Siketlimpiai
női légpuska 10m - 3. helyezett
női légpuska, fekvő 50m - 4. helyezett
női légpuska 3 pozíció - 4. helyezett

Jelölő szervezet:
MAGYAR HALLÁSSÉRÜLTEK
SPORTSZÖVETSÉGE

3.

DANI DORKA

MŰKORCSOLYA

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Speciális Olimpia Téli Világjátékok
egyéni 2.

Jelölő szervezet:
MAGYAR SPECIÁLIS OLIMPIA SZÖVETSÉG

4.

A korábbi háromszoros siketlimpiai bajnoknak a 2017. évi
Siketlimpián is sikerült felállnia a dobogóra, bronzéremmel térhetett haza. A születésétől fogva súlyosan nagyothalló sportlövőt napjainkban sportága legtehetségesebb
sportolói között tartják számon. 2013-ban az év legjobb
női parasportlójának választották, de Míra nem elégedett
meg a sikerrel, többszörös felnőtt magyar válogatott lett,
több alkalommal képviselte hazánkat a Sportlövők Európa-bajnokságán, nemzetközi versenyeeken és a siketek
nemzetközi versenyein is.

Dani Dorka a Ferencvárosi Szabadidős SE műkorcsolyázója. Az elmúlt három évben szorgalmának és a rengeteg munkának köszönhetően hatalmas fejlődésen
ment keresztül, ezt bizonyította is a 2017 márciusában
rendezett Speciális Olimpia Téli Világjátékokon, Grazban, ahonnan divíziójából ezüstéremmel térhetett haza.
Kelemen Zsuzsanna szakágvezető mellett, Vas Mária
és Dombóvári Szilvia felkészítő edzők segítették a fiatal
lányt a siker elérésében.

GYURKÓ ALEXANDRA

ÚSZÁS

EREDMÉNY

INDOKLÁS

XXI. Szervátültetettek Világjátéka
400m gyors II. hely, 50m hát II. hely, 200m gyors
II. hely, 100m gyors II. hely, 100m hát III. hely

Jelölő szervezet:
MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK SZÖVETSÉGE

Gyurkó Alexandra évek óta szerepel az „Év fogyatékos
sportolója” TOP 10-es listáján, két évvel ezelőtt pedig
a XX. Szervátültetettek Világjátékán nyújtott kiváló teljesítménye nyomán el is nyerte az „Év fogyatékos női
sportolója” díjat. Az azóta eltelt két évben is elhivatottan edzett, tudatosan készült a következő nemzetközi
megmérettetésre. Meg is lett az eredménye, hiszen
négy ezüstéremmel és két bronzéremmel gazdagította
a magyar csapat éremgyűjteményét.

5.

HASZNOS SZABINA

BOWLING

EREDMÉNY

INDOKLÁS

XXI. Szervátültetettek Világjátéka
vegyes páros I. hely, egyéni II. hely, páros I. hely

Jelölő szervezet:
MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK SZÖVETSÉGE

6.

KRAJNYÁK ZSUZSANNA KEREKESSZÉKES VÍVÁS
EREDMÉNY

Jelölő szervezet:
MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

7.

Kerekesszékes Vívó Világbajnokság, Róma:
aranyérem (tőr egyéni), aranyérem (párbajtőr
egyéni), bronzérem (női tőrcsapat), bronzérem
(női párbajtőr csapat)
Országos Bajnokság:
1. hely (párbajtőr egyéni), 2. hely (tőr egyéni)
Kilinszkij Világkupa, Varsó:
5.hely (tőr egyéni), 5. hely (párbajtőr egyéni)
Holland Nemzetek Nagydíja Világkupa:
aranyérem (tőr egyéni), bronzérem (párbajtőr
egyéni), aranyérem (női párbajtőr csapat)
Kerekesszékes Vívó Világkupa, Eger:
aranyérem (egyéni tőr), bronzérem (egyéni párbajtőr), ezüstérem (női párbajtőr csapat)

Krajnyák Zsuzsanna a 2016 Év Fogyatékos Női Sportolója, a Római Világbajnokságon két egyéni aranyérmet tudott nyerni két, egymást követő versenynapon,
olyan erős mezőnyben, hogy erre a teljesítményre csak
a legjobbak képesek. Több mint 15 éve őrzi és védi meg
dobogós helyeit a legnagyobb világversenyeken. A legsikeresebb női magyar kerekesszékes vívó joggal vívta
ki a hazai és a nemzetközi szakma elismeréseit. Pontosan tudja, mikor és hogyan kell összpontosítania, újra
és újra energiát tud nyerni az ellenfelei gyengeségeiből, a legnagyobb hajtóereje maga a versenyszellem.
Szekeres Pál és Osváth Richárd mellett az egyetlen
magyar női - és immáron négyszeres-, kerekesszékes
vívó világbajnoka hazánknak.

GYORSKORCSOLYA

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Jelölő szervezet:
MAGYAR SPECIÁLIS OLIMPIA SZÖVETSÉG

Jelölő szervezet:
MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

INDOKLÁS

ÓVÁRI RÉKA
Speciális Olimpia Téli Világjátékok
222 m 1.hely, 333 m 1. hely

8.

2017-ben a Világjátékon bowling egyéniben a második,
míg párosban és vegyes párosban is az első helyen végzett Hasznos Szabina. Komoly célokkal érkezett a versenyre, hisz évek óta az élvonalban szerepel, és ezt a
pozícióját érmes helyekkel szerette volna továbbra is
biztosítani. Kitartó munkájának és fegyelmezett játékának köszönhetően ez sikerült is neki.

A Ferencvárosi Szabadidős SE-Budapest gyorskorcsolyázója, Óvári Réka 222 méteren és 333 méteren egyaránt aranyérmet szerzett Grazban, a Speciális Olimpia
Téli Világjátékokon, 2017 márciusában, mindössze 11
esztendősen. A szorgalmas, kitartó versenyzőt Dombóvári Szilvia szakágvezető, Miklósné Malek Erzsébet
edző, valamint Tarcali Attila és Csizmadia Ildikó edzők
vezették sikerre.

PAP BIANKA

ÚSZÁS

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Para Úszó Világbajnokság, Mexikó:
aranyérem (100 méter hát), ezüstérem (200
méter vegyes), bronzérem (100 méter gyors),
bronzérem (400 m gyors)
Spanyol Nemzetközi Világkupa:
aranyérem (400 méter gyors), ezüstérem (100
méter gyors), ezüstérem (100 méter hát)
Világkupa, Berlin:
aranyérem (200 méter hát, új Európa-csúccsal),
aranyérem (100 méter hát) ezüstérem (50 méter
hát) bronzérem (400 méter gyors)

Pap Bianka a riói paralimpián berobbant úszó tehetség
mindösszesen 16 évesen nyert ezüst-és bronzérmet
a nyári játékokon. A paralimpiát követően két hónapot
töltött edzés nélkül, az egész évet szinte megszállottan
edzette és versenyezte végig, készülve egy újabb kihívásra; a világbajnoki címre. Az évközbeni eredményei (új Európa-csúcs) már sejtették, hogy kifizetődik a szorgalma,
a decemberi világbajnokságon pedig teljesült az álma;
világbajnok lett 100 méter háton. A mexikói világbajnokság legeredményesebb magyar sportolója a verseny
szinte minden napján nyert érmet. A medence partján
visszafogott fiatal tehetség, a vízben ritkán látott akaraterővel és elszántsággal hajt a győzelemre.

9.

SZANYI PETRA

ALPESI SÍ

EREDMÉNY

INDOKLÁS

Speciális Olimpia Téli Világjátékok
lesiklás, 1. hely, óriás műlesiklás 4. hely

A Staféta DSE-Győr 22 esztendős versenyzője, Szanyi Petra a 2017 márciusában megrendezett Speciális
Olimpia Téli Világjátékokon, Schladmingban, az alpesi
síző nők középhaladó kategóriájában, óriásműlesiklásban lett aranyérmes. Molnár Sándor szakágvezető és
Szabó Attila edző segítették a felkészülését.

Jelölő szervezet:
MAGYAR SPECIÁLIS OLIMPIA SZÖVETSÉG

10.

TÓTH IRMA

ASZTALITENISZ

EREDMÉNY

INDOKLÁS

XXI. Szervátültetettek Világjátéka
páros I. hely, vegyes páros II. hely, egyéni II. hely

Tóth Irma hosszú ideje a szervátültetet válogatott oszlopos női tagja. A Világjátékokon elért eredményeinek
köszönhetően nemzetközi viszonylatban is a legjobb női
szervátültetett asztaliteniszezők között tartják számon.
A 2017-es Világjátékon mindhárom versenyszámában
érmet szerzett.

Jelölő szervezet:
MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK SZÖVETSÉGE

2017. ÉV FOGYATÉKOS CSAPATA
1.

ASZTALITENISZ VEGYES PÁROS
EREDMÉNY
XXI. Szervátültetettek Világjátéka
2. hely

Jelölő szervezet:
MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK SZÖVETSÉGE

2.

ASZTALITENISZ VEGYES PÁROS
EREDMÉNY
XXI. Szervátültetettek Világjátéka
3. hely

Jelölő szervezet:
MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK SZÖVETSÉGE

3.

BOWLING VEGYES PÁROS
EREDMÉNY

XXI. Szervátültetettek Világjátéka
1. hely

Jelölő szervezet:
MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK SZÖVETSÉGE

4.

NŐI KEREKESSZÉKES VÍVÓ VÁLOGATOTT

EREDMÉNY
Kerekesszékes Vívó Világbajnokság, Róma:
2 bronzérem (női tőr és női párbajtőr csapat)
Holland Nemzetek Nagydíja világkupa:
1. hely (női párbajtőr csapat)
Kerekesszékes Vívó Világkupa, Eger:
2. hely (női tőr csapat)
Jelölő szervezet:
MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

TÓTH IRMA, TÓTH ATTILA
INDOKLÁS
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.

ALMAGRO CARMEN, SZENDI JÁNOS

INDOKLÁS
A vegyes páros mindkét tagja nagyon tapasztalt versenyző,
hisz Szendi Jánosnak ez volt a tizedik világversenye, míg
Almagro Carmennek az ötödik. Szendi János többszörös
világ- és európa bajnok, Almagro Carmen is rendszerint
dobogós helyeken végez a nemzetközi versenyeken. Évek
óta együtt játszanak vegyes párost, ismerik egymás mozdulatait és játékát. Összeszedettségük és okos játékuk
mellett ez is nagyban hozzásegítette őket ahhoz, hogy a
népes mezőnyben a harmadik helyen végezzenek.

HASZNOS SZABINA, JUHÁSZ ZOLTÁN

INDOKLÁS
Hasznos Szabina évek óta a szervátültetett bowling válogatott oszlopos tagja, Juhász Zoltán pedig újoncként
vett részt a versenyen. A Szervátültetettek Világjátékán a
bowling páros versenyszám az egyik legnépszerűbb, közel
40 csapat indult el idén is, világbajnok thai és kínai párosokkal. Azonban magyar vegyes párunk a rengeteg közös
edzésmunkának köszönhetően magabiztosan állt rajthoz.
Jól taktikázva és az edzői utasításokat maradéktalanul
betartva végül a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Ezzel történelmet írva, hisz vegyes párosunk még nem nyert
bowling aranyérmet.

KRAJNYÁK ZSUZSANNA,
DANI GYÖNGYI, HAJMÁSI ÉVA,
VERES AMARILLA, FÓRIS ERIKA

INDOKLÁS
A kerekesszékes magyar vívók egyéniben is rendre a világ legjobbjai között vannak, csapatban minden versenyen
dobogóra tudnak kerülni. A női vívócsapatok a riói paralimpián ezüst-és bronzérmet nyertek, a legutóbbi világbajnokságon két bronzérmet. Állandó ellenfeleik az olasz
és a kínai csapatok, akik a magyar csapatot tekintik a legnagyobb riválisaiknak.

5.

MŰKORCSOLYA PÁROS
EREDMÉNY
Speciális Olimpia Téli Világjátékok
műkorcsolya páros 1. hely

Jelölő szervezet:
MAGYAR SPECIÁLIS OLIMPIA SZÖVETSÉG

6.

4X400M NŐI VÁLTÓ
EREDMÉNY
8. INAS Nyílt Fedettpályás
Atlétika Európa-bajnokság, Prága
1. hely, új világcsúccsal!

Jelölő szervezet:
MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

7.

4X100M FÉRFI VÁLTÓ
EREDMÉNY
XXI. Szervátültetettek Világjátéka
2. hely

Jelölő szervezet:
MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK
SZÖVETSÉGE

8.

Jelölő szervezet:
MAGYAR SPECIÁLIS OLIMPIA
SZÖVETSÉG

PADLÓHOKI VÁLOGATOTT
BERKES LÁSZLÓ, BÖCSKEI LAJOS BALÁZS,
GERENCSÉR GÁBOR, HORVÁTH MIKLÓS
IVÁN, KALÁSZ ATTILA, KIRÁLY ARNOLD,
PELIKÁN BARNABÁS, PÉNTEK JÁNOS,
SIVINGER MÁRTON, SZIGETI BALÁZS,
TÖRÖK BÁLINT, VARGA CSABA, ZELENÁK
BALÁZS, ZELENÁK SZABOLCS

EREDMÉNY
Speciális Olimpia Téli Világjátékok
padlóhoki 1. hely

HINGYI ÁGNES, HINGYI RITA

INDOKLÁS
A feltűnően szép és csinos, 23 esztendős ikerpár lányok a budapesti SOFI-Életjel Alapítvány sportolói.
Hingyi Ágnes és Hingyi Rita 12 évesen már résztvett
világversenyen. Többszörös Speciális Olimpia Világjátékok érmes műkorcsolyázók. Korábban filmet is forgatott életükről és pályafutásukról a CNN televízió. A
2017-es Speciális Olimpia Téli Világjátékokon, Grazban
a testvérek bravúros módon megvédték címüket a műkorcsolya párosok kategóriájában.

BIACSI ILONA
KERESZTESI ERIKA
CSONTOS PIROSKA
BIACSI BERNADETT

INDOKLÁS
A női váltó tagjai igazi csapat egységet alkotnak, szinte családként harmonizálnak. Egyéniben is kiugróan
jól teljesítenek a nemzetközi versenyeken, ez a teljesítmény és csapatösszetartás a fedettpályás Európa-bajnokságon teljesedett be. A 4x400 méteres váltófutásban világcsúcsot értek el, ami azért lenyűgöző
teljesítmény, mivel a verseny három napja alatt az
egyéni versenyeken már jócskán elfáradtak a sportolók. A magyar váltó 4:13,60 idővel ért célba, új világcsúcsot beállítva.

VELKEY-GUTH ÁDÁM, JÁNKA SÁNDOR
GELENCSÉR RÓBERT, ZILAJ CSABA

INDOKLÁS
4x100m férfi váltó csapatunk évek óta ebben a felállásban áll rajthoz, így nagyon összeszokott csapatról beszélhetünk. 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 TOP 3-ban az „Év fogyatékos csapata”
mezőnyben.

INDOKLÁS
A speciális olimpikonokból álló padlóhoki válogatott bravúros
módon 1997, 2005, 2009 és 2013 után ötödször is aranyérmes
lett az ausztriai Grazban rendezett Speciális Olimpia Téli Világjátékokon, a legerősebb divízióban. A csapatot kőszegi,
győri és ajkai játékosok alkotják, akik Kanadát győzték le a
döntőben. A kapus Gerencsér Gábor 21 éve őrzi az együttes
hálóját, ő hat világjátékokon küzdött és mind az öt magyar
aranyéremnek büszke tulajdonosa. A padlóhoki a jégkorong
és a gyeplabda játékokból ered, teremben űzhető sportág.
Amerikából származik. Azok számára fejlesztették ki, akik
nem tudnak megtanulni korcsolyázni, de szeretik a jégkorongot. A magyar csapatot Pintér István szakágvezető, Németh
István, Barabásné Győrvári Adrienn, Gulyás Lajos és Szünstein Mónika edzők készítették fel.

9.

RÖPLABDA CSAPAT
ALMAGRO CARMEN, GYÖNGYÖSI ATTILA, JAKAB
IVETT, KÉGEL TAMÁS, KÓKA ZOLTÁN, NECZ
VIKTOR, ORBÁN ATTILA, QUITTNER PÉTER,
SZENDI JÁNOS, MERTH ATTILA, TÓTH ROLAND

EREDMÉNY
Jelölő szervezet:
MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK
SZÖVETSÉGE

10.

XXI. Szervátültetettek Világjátéka
3. hely

TOLLASLABDA NŐI PÁROS
EREDMÉNY
XXI. Szervátültetettek Világjátéka
2. hely

Jelölő szervezet:
MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK
SZÖVETSÉGE

INDOKLÁS
A magyar szervátültetett röplabda csapat kezdetek
óta az élvonalban szerepel. Sok tapasztalt, régi játékos mellé az elmúlt években újoncok is csatlakoztak, akik kitartó edzésmunkával folyamatos fejlődést mutatnak. Játékukra már lehet építeni, egyéni
megmozdulásaikkal nagyban hozzájárulnak a csapat sikereihez. Az idei Világversenyen a harmadik
helyen végeztt a csapat.

HANYU ZSUZSANNA, TILHOF INGRID

INDOKLÁS
Hanyu Zsuzsanna és Tilhof Ingrid ebben a felállásban
először szerepelt nemzetközi versenyen. Rengeteg
edzésmunkával és tudatos felkészüléssel sikerült kiismerniük egymás játékát, és alkalmazkodni egymáshoz a pályán. Eltökélten kezdték meg a versenyzést,
és feltett szándkuk volt, hogy éremmel térjenek haza.
A sok munka kifizetődő volt, a női páros mezőnyben a
második helyen végeztek.

2017 - FOGYATÉKOS SPORTOLÓKKAL FOGLALKOZÓ EDZŐK
1.

BELICZAY SÁNDOR

KEREKESSZÉKES VÍVÁS

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

Osváth Richárd, Hajmási Éva

Jelölő Jelölő szervezet:
MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

2.

CSAMANGÓ ATTILA,
GYŐRFI TAMÁS

PARA KAJAK - KENU

VERSENYZŐ

Suba Róbert paralimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok kajakozó és Varga Katalin, a legsikeresebb magyar női para kajakozó edzői. Mindketten az ép kajak-kenu
szakágban dolgoznak, integráltan foglalkoznak az ép - és
parasportolókkal. A két fiatal edző elsőként építi be hazánkban a nemzetközi szinten is elismert, és az épeknél is
bevált profi méréseket, a pontos, profi edzéstervük eredménye kimagasló sikereket mutat a parasportolóknál. Emberi
és szakmai nagyságukat mutatja az is, ahogyan figyelembe
veszik a sportolók egyéni sérülés specifikumát, a különböző
településekről az utaztatásukat, és számos igény koordinálásával dolgozzák ki a megfelelő programot.

Suba Róbert, Varga Katalin

Jelölő Jelölő szervezet:
MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

3.

INDOKLÁS

ERDEI PÉTER

KEREKESSZÉKES VÍVÁS

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

Osváth Richárd, Hajmási Éva

Jelölő Jelölő szervezet:
MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

A Törekvés SE mesteredzője, tőrben készíti fel a paralimpiai ezüst-és bronzérmes, világ - és Európa-bajnok Osváth Richárdot, és a paralimpiai ezüstérmes, világbajnoki
ezüstérmes, Európa-bajnok Hajmási Évát. Beliczay Sándor - Szekeres Pál egykori edzője -, a hazai kerekesszékes
vívás egyik megteremtője. Tanítványai között megtalálhatóak ép és parasportolók, az integrált edzéstechnikájának
köszönhetően sportolói folyamatos fejlődést mutatnak.
Osváth Richárd világbajnoki tőr győzelme és Hajmási Éva
egyéni világbajnoki ezüstérme 2017-ben bizonyítja, hogy
tudatos edzéstervvel sarkallja egyre magasabb eredmények felé, a dobogó első helye felé tanítványait.

A Törekvés SE edzője kardban készíti fel Osváth Richárd és
Hajmási Éva paralimpikon vívókat. A nagy szakmai múltú
edző, a felnőtt sportolók mellett gyerekekkel is foglalkozik,
az integrált edzésekre helyezi a hangsúlyt. Versenybíróként
olimpiai döntőket vezetett, mielőtt a kerekesszékes vívásban megtalálta a feladat. Edzői nagyságát dicséri, hogy a
két parasportoló második fegyvernemeként felvett kard
szakágban egyéni, személyre szabott edzéstervben, együttműködve Beliczay Sándorral, szinte a tőrrel azonos szintre
fejlesztette a sportolók tudását. Osváth Richárd a riói paralimpián, egyedülálló teljesítménnyel, mindkét fegyvernemben egyéni ezüstérmet tudott nyerni.

4.

ECSEKI DÁNIEL

ATLÉTIKA

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

Velkey Ádám

Ecseki Dániel tanítványa az elmúlt évek során folyamatosan
küzdötte fel magát a legjobbak közé. Kiváló edzésmunkájával és szakmai tudásával Velkey Ádámból többszörös világés európa bajnok atlétát faragott. Közös munkájuk itt még
nem ért véget, hisz terveik között szerepel további világcsúcsok felállítása.

Jelölő szervezet:
MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK SZÖVETSÉGE

5.

FECZER VIKTOR

KEREKESSZÉKES VÍVÁS

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

Krajnyák Zsuzsanna, Dani Gyöngyi

Jelölő szervezet:
MAGYAR PARALIMPIAI BIZOTTSÁG

6.

Feczer Viktor az első olyan vívóedző, aki a parasportban nyújtott
közel 16 éves kiemelkedő munkája miatt kapta meg a mesteredzői címet. Integrált vívóedzései, legendás elhivatottsága
és nem utolsósorban paralimpiai érmes tanítványai, Krajnyák
Zsuzsanna és Dani Gyöngyi eredményei bizonyítják hozzáértését. Az integrált edzések híve, fiatal kora ellenére remek taktikai meglátásaival, technikai tudásával Krajnyák Zsuzsannát
évek óta a dobogón tudhatja. Pontosan tudja, hogy versenyzőit
mikor és milyen technikával kell motiválni, a pihenőidőket beiktatni. A formaidőzítés nagymesterének kikiáltott edző tanítványai, ha elindulnak egy világversenyen, a nemzetek sportolói,
edzői, a legnagyobb riválisokként tartanak tőlük.

KELEMEN ZSUZSA

MŰKORCSOLYA VÍVÁS

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

Hingyi Ágnes - Hingyi Rita; Dani Dorka

Jelölő szervezet:
MAGYAR SPECIÁLIS OLIMPIA SZÖVETSÉG

7.

MILOS IMRE

ASZTALITENISZ

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

Tóth Attila, Tóth Irma, Kóka Zoltán,
Almagro Carmen, Szendi János

Jelölő szervezet:
MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK SZÖVETSÉGE

A műkorcsolyázók munkáját Kelemen Zsuzsanna szakágvezető
irányította, aki a 2009-es és a 2013-as Világjátékok után 2017ben, az ausztriai Speciális Olimpia Téli Világjátékokon is nagy
szakértelemmel, empátiával, lelkiismeretesen és odaadással
egyengette versenyzői szereplését. Tanítványai: Hingyi Ágnes
és Rita, Dani Dorka és Kőrösi-Fehér Nándor műkorcsolyzázók
1 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet szereztek. Kelemen Zsuzsanna mellett Vas Mária felkészítő edzőnek is jár a köszönet.

Milos Imre évek óta a fogyatékosok sportjában tevékenykedik.
Szakmai elhivatottságát jól mutatja, hogy edzősége óta minden
nemzetközi versenyről több éremmel tértek haza sportolóink.

8.

PINTÉR ISTVÁN

PADLÓHOKI

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

Berkes László, Böcskei Lajos Balázs, Gerencsér
Gábor, Horváth Miklós Iván, Kalász Attila,
Király Arnold, Pelikán Barnabás, Péntek János,
Sivinger Márton, Szigeti Balázs, Török Bálint,
Varga Csaba Zelenák Balázs, Zelenák Szabolcs

A speciális olimpikonokból álló padlóhoki válogatott Pintér
István szakágvezető irányításával bravúros módon 1997,
2005, 2009 és 2013 után 2017-ben ötödször is aranyérmes
lett az ausztriai Grazban rendezett Speciális Olimpia Téli
Világjátékokon, a legerősebb divízióban. A szakember a
sportág magyarországi megalapítása óta dolgozik a padlóhokisokkal, a lehető legeredményesebben.

Jelölő szervezet:
MAGYAR SPECIÁLIS OLIMPIA SZÖVETSÉG

9.

SOLTÉSZ ISTVÁN

BOWLING

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

Hasznos Szabina, Juhász Zoltán

Jelölő szervezet:
MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK SZÖVETSÉGE

10.

Soltész István bowling edző irányítása alatt az elmúlt években több világbajnoki címmel és európa- illetve világbajnoki
dobogós helyekkel gazdagodott a magyar csapat. Mind az
új, mind pedig a régi versenyzőit sikerült úgy felkészítenie
a Világbajnokságra, hogy a verseny napján a maximumot
tudják kihozni magukból, és a népes mezőny ellenére is a
dobogós helyekért küzdhessenek.

SZÉKELY GABRIELLA

RÖPLABDA

VERSENYZŐ

INDOKLÁS

röplabda csapat

Jelölő szervezet:
MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK SZÖVETSÉGE

Székely Gabriella közel 20 éve a magyar szervátültetett sport kiemelkedő edzője. Szakmai irányítása
alatt minden alkalommal legalább az elődöntőig vitte
a csapatot. Többször szereztek világbajnoki címet.
Idén a harmadik helyen végeztek.

