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10 sports 152 young Hungarian athlete - a pick of the younger generation, who are the future  
of Hungarian sports, will enter the big stage at the European Youth Olympic Festival in Győr. 
The Hungarian team preparing for EYOF has never been so large. This is a courageous, clear-
sighted, honest generation – young people who believe in the result of hard work, the fair and 
joyful challenge, the game, the ups and downs of victory and defeat. We also trust them, in  
a new generation of athletes who will rise up the Olympic flame every four years and put 
Hungary at the forefront of sporting nations again and again, among the best.

It is the responsibility of the Hungarian Olympic Committee to support, encourage, inspire and 
motivate this young Hungarian team during and after the EYOF. It is our task to tell them again 
and again, how proud we are, how much we appreciate the many work they have done in sport, 
the sport they are fond of, despite their young age. And it is our task to thank the efforts of 
coaches, sport professionals and last but not least the parents, what they did for these young 
people, for their fulfilment and the coming Hungarian sport successes coming through them. 
152 special young people represent us at the EYOF in Győr, who already deserve a great 
applause for taking part in the event.

This will be the first multi-sport event for our young athletes where they become a member of 
the Olympic family, they can meet the Olympic symbols and feel the spirit of the Olympic games. 
It is an important stage of their life and sport career which will continue in the Olympic games 
in the coming decades, we hope.

Athletes of the host country are also present at major sport events. Our team and the host city, 
Győr will host 2400 athletes from 50 European nations this year, who will watch out for what 
the home team is capable of, whether the home ground and their own fans help them.

As a four-time Olympian I was deeply touched when the Hungarian delegation could receive 
the EYOF flame in Rome at the end of May, which is also fluttering for our team from 23 July to 
29 in the ETO-stadium. I am sure, Győr will be a great host! An excellent EYOF event may be a 
significant step for a successful Olympic bid, and the excellent performance of our athletes – 
in which we really trust – can predict us that we will able to support talented and successful 
Hungarian athletes in a hopeful Budapest Olympics.

I wish very good racing, bold dreams equally for all young Olympians and Hungary!

10 sportágban 152 fiatal magyar versenyző – a magyar sport 
reménységei, egy ifjú korosztály színe-virága lép ki a nagyvilág 
közönsége elé a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. 
Még soha nem volt ekkora az EYOF-ra készülő magyar 
csapat. Bátor, tiszta látású, őszinte nemzedék ez – fiatalok, 
akik hisznek a kemény munka eredményében, az igazságos, 
örömteli megmérettetésben, a játékban, a győzelem és  
a vereség forgandóságában. Bennük bízunk mi is, egy új 
sportolói generációban, akik magasra emelik majd négyévenként  
az olimpiai lángot és újra meg újra elhelyezik Magyarországot 
a sportnemzetek élvonalában, a legjobbak között. 

A Magyar Olimpiai Bizottság feladata, hogy ezt a fiatal magyar csapatot az EYOF alatt és  utána 
támogassa, biztassa, lelkesítse, motiválja. A mi dolgunk, hogy újra meg újra elmondjuk nekik, 
mennyire büszkék vagyunk rájuk, mennyire nagyra értékeljük azt a rengeteg munkát, amit fiatal 
koruk ellenére már beletettek a sportolásba, egy sportágba, amiért rajonganak. És az is a mi 
dolgunk, hogy megköszönjük az edzők, a sportszakemberek, és nem utolsósorban a szülők 
erőfeszítéseit, amit ezekért a fiatalokért, az ő kiteljesedésükért, és rajtuk keresztül az eljövendő 
magyar sportsikerekért tettek. 152 különleges fiatal képvisel most bennünket a győri EYOF-on, 
akik már a részvételi lehetőség kivívásáért nagy tapsot érdemelnek. 

Fiataljaink számára ez lesz az első multisportesemény, amelyen tagjává válnak az olimpiai 
családnak, ahol találkozhatnak az olimpiai jelképekkel, megérezhetik az ötkarikás játékok 
szellemiségét. Fontos állomás ez az életükben, sportolói pályafutásukban, amely reményeink 
szerint majd az olimpiai játékokon folytatódik a következő évtizedekben. 

A rendező ország versenyzői házigazdaként is jelen vannak a nagy sporteseményeken. A mi 
csapatunk és Győr városa idén 50 európai nemzet 2400 sportolóját látja vendégül, ennyien 
figyelik majd, mit tudnak a hazaiak, segít-e nekik a hazai pálya, a saját szurkolók. 

Négyszeres olimpikonként is mélyen megérintett, amikor a magyar delegáció május végén 
Rómában átvehette az EYOF-lángot, amely az ETO-stadionban július 23. és 29. között a mi 
csapatunkért is lobog. Biztos vagyok benne, hogy Győr remek házigazda lesz! Egy kiváló EYOF-
rendezés jelentős lépcsőfok lehet egy sikeres olimpiai pályázathoz, fiataljaink kiváló szereplése 
pedig – amiben nagyon bízunk – előre jelezheti számunkra, hogy egy reménybeli budapesti 
olimpián is majd tehetséges és sikeres magyar versenyzőknek szurkolhatunk. 

Nagyon jó versenyzést, bátor álmokat kívánok minden ifjú olimpikonnak  
és Magyarországnak egyaránt!

Kulcsár Krisztián 
a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke

Kulcsár Krisztián 
President of the Hungarian Olympic 

Committee

HOC PRESIDENT’S GREETINGMOB ELNÖKI KÖSZÖNTŐ
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Dear Athletes, Dear Sport Friends!

Six years ago, the dream to organise Hungary’s first-ever Olympic multisport 
event in 2017 was born. In the past six years, extraordinary work has been 
done in Győr. Significant construction has been implemented, financed by 
the Hungarian Government and the Municipality of Győr; new 21st century 
buildings have been constructed, traffic routes have been built, districts have 
been transformed. Throughout the preparations of the event, the focus has not 
only been on that the EYOF is a large-scale sports event, but also a festival, 
where the youth of the continent can learn about each other’s culture and values. 
A real Olympic atmosphere can be created in Győr because of the close proximity 
of the venues; we can easily reach one facility from another, in order to support 
more young athletes.

In the history of the EYOF, several stars have been “born”, who did not stop until 
succeeding as an Olympic Champion. I am sure, that stars will be born in Győr as 
well, who will soon please us by succeeding in the elite competitions too.

Dear Youth!

You are about to live through the most amazing experience of your life, because 
you can be part of the atmosphere of an Olympic event with the cheering of the 
home crowd, friends and family. Enjoy every moment of the competition; the 
Organising Committee is doing its best to ensure all conditions for you, so that 
you only have to concentrate on your performance. We truly support you, all the 
young talents, for the fair play and for the European youth finding one another!

Go EYOF, Go Hungary!

Kedves Sportolók, tisztelt Sportbarátok!

Hat évvel ezelőtt álmodtuk meg, hogy hazánk 
első ízben 2017-ben olimpiai multisporteseményt 
rendezzen. A hat év alatt nagy munkát végeztünk 
el Győrben. A magyar állam és az önkormányzat 
finanszírozásában hatalmas építkezés történt, új, XXI. 
századi létesítmények születtek, közlekedési útvonalak 
épültek, városrészek alakultak át. A szervezés során 
fontos szempont volt, hogy az EYOF nem „csak” 

egy nagyszabású sportesemény, de egy fesztivál is, ahol a kontinens fiataljai 
megismerhetik egymás kultúráját, értékeit. Az egyes helyszínek közelsége miatt 
valódi olimpiai és fesztiválhangulat uralkodhat Győrben, könnyen eljuthatunk az 
egyik létesítményből a másikba, hogy minél több fiatalnak szurkolhassunk.
Az EYOF-ok történetében számos csillag „született” ezen az eseményen, akik 
aztán meg sem álltak a felnőtt olimpiai bajnoki címig! Biztos vagyok benne, 
hogy Győrben is születnek csillagok, akik hamarosan a felnőttek mezőnyében is 
sok örömet szereznek majd nekünk!

Kedves Fiatalok!

Életetek egyik legnagyobb élménye előtt álltok, hiszen hazai közönség előtt, 
barátaitok, családotok biztatása mellett élhetitek át egy olimpiai esemény 
légkörét! Élvezzétek a verseny minden pillanatát, a szervezőbizottság igyekszik 
minden feltételt megteremteni, hogy Nektek csak a teljesítményetekre kelljen 
koncentrálnotok. Őszintén szorítunk Értetek, minden ifjú tehetségért, a tiszta 
játékért, és az európai fiatalok egymásra találásáért!

Hajrá EYOF, Hajrá Magyarok!

Borkai Zsolt 
Győr polgármestere 

Borkai Zsolt 
Mayor of Győr 

54



7

Nyolcévesen kezdett sportolni, egy ideig táncolt is 
mellette. A maximumot szeretné kiadni magából Győr-
ben, mindenképpen egyéni csúccsal szeretné zárni  
a versenyt. A későbbiekben a korosztályában szeretne 
bajnoki címet szerezni, felnőttként is szeretne helyt-
állni a hazai versenyeken, illetve ha lesz rá lehetősége, 
akkor világversenyeken is. Példaképe Kendra Harrison.

Nagyon szereti a sportágát és minél tovább sze-
retné űzni. Régebben rajongott a lovakért, még 
lovas táborban is részt vett. Édesanyja iskolai 
versenyeken vett részt atlétikában, míg édesap-
ja karatézott. Nagyon sokáig gyűjtötte a schleich 
lovakat, lovas könyveket, színezőket. Kedvenc tan-
tárgyai az angol és a biológia. Érettségi után a Test-
nevelési Egyetemre szeretne menni.

She has started doing sports at the age of 8 and she 
has been dancing for a while. She would like to give 
the maximum in Győr and break her personal record.  
She would like to be national champion in her age group. 
She would participate in national and international 
events among adults. Her role model is Kendra Harrison.

She loves athletics and she would like to do it as long as 
she can. She has been a fan of horses and took part in a 
horse camp earlier. Her mother was an athlete in school, 
her father was a karateka. She has been collecting schleich 
horses, horse books and colouring books. Her favourite 
subjects are English and Biology. After graduation she 
would like to study at the University of Physical Education.

Bacsa Fanni Endrész Klaudia

2001. 09. 12., Miskolc SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 02. 06., Dunaújváros

165/47 M/H (CM)  /  S/W (KG) 166/51

100m gát/100m hurdles,  
4x100m váltó/relay VERSENYSZÁM  /  EVENT távolugrás/long jump,  

4x100m váltó/relay

MVSI ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB)

Dunaújváros DAC/ 
Székesfehérvár ARAK Utánpótlás Akadémia

Tigyi József NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Pappné Házi Éva

Négy ország viadala-2. (2016, U16)/ 
4 Countries Championship-2. (2016, U16)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

Diákolimpia-1. (2016)/ 
Olympiad-1. (2016)

ATLÉTIKA/ATHLETICS

A SPORTÁG NAGYKÖVETEI/AMBASSADORS

ATLÉTIKA
Pars Krisztián,  
olimpiai bajnok/ 
Olympic champion

„A nagyköveti munkát, és azt, hogy Rómában is kint le-
hettem a fáklya átvételekor, nagy megtiszteltetésnek, 
az eddigi munkám megbecsülésének tekintem. Ez pe-
dig sok fiatal versenyzőnek adhat lendületet.”

„I consider the ambassador’s work a great honour and 
appreciation of my work and the fact that I was in Rome at 
the time of receiving the torch. This can give momentum to 
a lot of young athletes.”

Lendvai Luca,  
korosztályos magyar bajnok/ 
age group Hungarian champion

„Mióta megtudtam, hogy az atlétika egyik nagykövete 
lehetek, még motiváltabban edzek és közelebb érzem 
magam az eseményhez. Leírhatatlan érzés híres felnőtt 
sportolókkal együtt szerepelni a programokon.”

„Ever since I found out I could be one of the ambassadors 
of athletics, I train even more motivated and I feel closer 
to the event. An unspeakable feeling to perform in the 
programs with famous senior athletes.”
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Van egy testvére, aki szintén futó. Édesapja is at-
letizált fiatalkorában. Hétévesen triatlonnal kez-
dett, majd három évvel később kezdte az atlétikát.  
Az idei Kelet Kupán negyedik lett a felnőttek között, de 
a legjobb serdülő időeredménnyel. Győrben szeretne 
a legjobb hat között végezni, majd később olimpiai 
kvótát szerezni. Példaképe Tóth Lili.

Szülei is atléták voltak: édesanyja sprinter, míg 
édesapja hosszútávfutó volt. Nyolcévesen kezdett 
atletizálni, felnőttként szeretne világversenyeken 
pontszerző helyeket gyűjteni. A tavalyi serdülő ob-n 
első lett 300 m gáton. Szeret olvasni, főleg a fantasy 
könyveket kedveli. Kedvenc tantárgyai a biológia és 
a történelem.

Her sibling is also a track and field athlete and her father 
was an athlete too. She started with triathlon at the 
age of seven and turned to athletics three years later.  
She finished fourth at Kelet Cup this year with the best 
time in her age group. She would like to finish in the top 
six in Győr and to qualify for the Olympic Games later. Her 
role model is Lili Tóth.

Her parents were athletes: her mother was a sprinter, her 
father was a long-distance runner. She started athletics at 
the age of eight. She would like to have many point-scoring 
finishes at international competitions. She won the 300 m 
hurdles at last year’s age group National Championship. 
She likes reading fantasy books. Her favourite subjects are 
Biology and History.

Ötévesen kezdte az atlétikát, a rúdugrásra négy év-
vel később váltott. Közben úszott és szertornázott is.  
A 2015-ös ORV-n első lett az U16-osoknál. Nagyapja 
vitorlásoktató volt, a családban mindenki megtanult 
vitorlázni, és ha teheti, minden nyáron kimegy hajózni. 
A szülei kajakoztak. Van egy öccse, aki judózik. Kedvenc 
tantárgyai a matematika és a biológia.

Tizenhárom évesen kezdett atletizálni, előtte táncolt. 
Győrben szeretne dobogós helyen végezni, később vi-
lágbajnokságon is dobogóra állni és részt venni a 2024-
es olimpián. Szabadidejében olvasni és rajzolni szokott. 
Főleg verseket olvas, a kedvenc tantárgya az irodalom. 
Régebben citerázott, amellyel fellépéseken is részt vett. 
Felnőttként is a sportban szeretne dolgozni.

She started athletics at the age of five and turned to pole 
vault for years later. She swam and did gymnastics before. 
She won the U16 Olympic Hopes in 2015. Her grandfather 
was a sailing instructor so the whole family learnt sailing. 
She goes sailing every summer if she can. Her parents 
were canoeists. Her younger brother is a judoka. Her 
favourite subjects are maths and biology.

She started athletics at the age of thirteen and danced 
before that. She wants a podium finish in Győr then in the 
World Championship too, and her goal is to qualify for the 
2024 Olympic Games. She likes reading and drawing in 
her free time. She reads a lot of poems as her favourite 
subject is literature. She played the zither earlier and took 
part in shows. She would like to get a job in sports.

ATLÉTIKA/ATHLETICSATLÉTIKA/ATHLETICS

Horváth Karolina K. Szabó Gabriella
2002. 10. 18., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 

DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2002. 09. 18., Debrecen

163/48 M/H (CM)  /  S/W (KG) 163/45

2000 m akadályfutás/2000 m 
steeplechase VERSENYSZÁM  /  EVENT 400 m gátfutás/400 m hurdles

Csepeli DAC ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Debreceni Sportcentrum Sportiskola

Jakab Ágnes NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Perényi Gabriella

ORV-1. (2017)/Olympic Hopes-1. (2017) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

Öt Nemzet Bajnoksága-1. (2016)/ 
Five Nations Cup-1. (2016)

Gebauer Maja Giczi Eszter

2001. 05. 03., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2002. 04. 07., Szombathely

175/70 M/H (CM)  /  S/W (KG) 174/74

rúdugrás/ 
pole vault VERSENYSZÁM  /  EVENT diszkoszvetés, kalapácsvetés/ 

discus throw, hammer throw

KSI ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Szombathelyi Dobó SE

Gach Gergő NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Németh László, Németh Zsolt

ob-2. (2016)/ 
NCh-2. (2016)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

2x Serdülő Magyar Liga-1. (2017)/ 
2x Age Group Hungarian League-1. (2017)
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A sportban bátyját követve úszott, triatlonozott, majd 
tizenhárom éves korától már csak atletizál. Bátyjával 
a mai napig sokat segítik egymást. Az újonc és serdülő 
ob-n több aranyérmet nyert. Korábban zongorázott 
hat évig, óvodás korától néptáncolt a győri Lippentő 
táncegyüttesben tíz évig. A családdal sokat túráznak 
és kerékpároznak.

Édesapja régebben kislabdát dobott, ezért kezdte el 
a gerelyhajítást hétévesen. Egy ideig kézilabdázott 
is mellette. Győrben szeretne egyéni csúcsot dobni, 
azaz 52–53 méter körüli eredményt elérni, majd ki-
jutni a 2020-as tokiói olimpiára. Kedvenc tantárgya 
a történelem. A Testnevelési Egyetemen szeretne 
továbbtanulni. Példaképe Jessica Ennis-Hill.

She followed the footsteps of her brother in sport with 
swimming and triathlon but she has been an athlete 
since she turned thirteen. They help each other a lot with 
her brother. She won multiple gold medals at rookie and 
children national championships. She played the piano for 
six years and starting in kindergarten, she folk-danced for 
ten years in Lippentő dance society Győr. They go hiking and 
riding a bike with the family a lot.

Her father has thrown small ball earlier and that’s why 
she started javelin throw at the age of seven. She played 
handball for a while too. She would like to break her 
personal record in Győr with a throw around 52–53 metres 
then to qualify for the 2020 Olympic Games. Her favourite 
subject is history. She would like to study at the University 
of Physical Education. Her role model is Jessica Ennis-Hill.

Minden sportot szeret, ami családi vonás. A szülei és 
a testvérei is sportoltak: atletizáltak és kosaraztak, 
így nem volt nehéz beletanulnia és megszoknia ezt  
az életformát. Kedvenc elfoglaltsága az olvasás, több-
nyire minden könyvet szeret. Négy évig zongorázott. 
Kedvenc tantárgya a matematika és a történelem.  
Azt is tervezi, hogy atlétikaedzői képesítést szerez.

Édesapja atletizált, válogatott volt 400 méteren. 
Édesanyja szertornázott és kézilabdázott. Győr-
ben egyéni csúcsot szeretne dönteni és élvezni azt, 
amit csinál. Gyerekként tamburicán zenélt. Kedvenc 
tantárgyai a matematika, biológia, fizika és a kémia.  
A gimnázium után egyetemre szeretne menni, 
gyógyszerész karra vagy állatorvosira.

She likes every sports which is a family thing. Her parents 
and siblings were basketball players and track and field 
athletes so it was easy for her to learn this lifestyle. Her 
favourite hobby is reading and she likes almost every book. 
She was playing the piano for four years. Her favourite 
subjects are maths and history. She plans to become  
a track and field coach.

Her father was a Hungarian international runner (400 
m). Her mother was a gymnast and played handball. 
She would like to break her personal record in Győr 
and enjoy the competition. He played the tamburica as  
a child. Her favourite subjects are Maths, Biology, Physics 
and Chemistry. She would like to become a pharmacist or  
a veterinarian.

Lendvai Luca Misák Dominika

2001. 02. 20., Győr SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 12. 18., Tatabánya

178/58 M/H (CM)  /  S/W (KG) 172/60

3000 m VERSENYSZÁM  /  EVENT gerelyhajítás/ 
javelin throw

Győri AC ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) TSC Geotech

Szalóki Richárd NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Schäffer Thomas

ifi ob-1. (2017)/Youth NCh-1. (2017) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

ifi ob-1. (2017, csapat)/ 
Youth NCh-1. (2017, team)

Kárpáti Enikő Kata Kónya Enikő

2001. 12. 09., Pécs SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2002. 04. 01., Budapest

175/56 M/H (CM)  /  S/W (KG) 175/62

magasugrás/ 
high jump VERSENYSZÁM  /  EVENT hármasugrás/ 

triple jump

PVSK/PSN Zrt. ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) UTE

Kárpátiné Kövesi Enikő NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Kafer Levente

Gymnasiade-1. (2016, U18); ifi ob-1. 
(2017)/Youth NCh-1. (2017)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

serdülő ob-3. (2016)/ 
Age Group NCh-3. (2016)

ATLÉTIKA/ATHLETICSATLÉTIKA/ATHLETICS



Hirdetés Győr EYOF

Hirdetés Győr EYOF

JÚLIUS 24.

JÚLIUS 22.

JÚLIUS 23.

JÚLIUS 26. JÚLIUS 28.

JÚLIUS 29.

JÚLIUS 25.

JÚLIUS 27.

16:00–17:00 FRIENDS BIG BAND-KONCERT

17:00–19:00 17. FINA VB KIVETÍTÉSE 

20:30–22:00 ESTI EGYENLEG-KONCERT

15:00–15:40 A LISZT FERENC ZENEISKOLA 
FÚVÓSZENEKARÁNAK KONCERTJE 

14:00 ÓRÁTÓL VÁSÁRVÁROS, GASZTRONÓMIA

14:00–20:00 17. FINA VB KIVETÍTÉSE

14:00–22:00 VÁSÁRVÁROS, GASZTRONÓMIA

14:00–22:00 VÁSÁRVÁROS, GASZTRONÓMIA

14:00 ÓRÁTÓL VÁSÁRVÁROS, GASZTRONÓMIA

15:00–17:00 BAROKK ÜGYESSÉGI VETÉLKEDŐ

17:00–19:00 17. FINA VB KIVETÍTÉSE

20:30–22:00 DÁNIEL BALÁZS BOOGIE WOOGIE 
TRIÓ & PLESZKÁN ÉCSKA KONCERTJE

14:00 ÓRÁTÓL VÁSÁRVÁROS, GASZTRONÓMIA

14:00 ÓRÁTÓL 17. FINA VB KIVETÍTÉSE

20:30 TAURIN TRAUMA – BŰNMEGELŐZÉSI 
MUSICAL – A NYÍREGYHÁZI MÓRICZ 
ZSIGMOND SZÍNHÁZ ELŐADÁSA

15:00–15:20 FACE TEAM – AKROBATIKUS 
KOSÁRLABDA-BEMUTATÓ

15:40–16:10 ENERGY DANCE – MODERNTÁNC- 
BEMUTATÓ

16:30–17:00 HUNGAROCKY EGYESÜLET – 
„TÁNCOLÁS AZ ÉLETÜNK, ROCKIZZ TE IS 
VELÜNK!”

17:00–19:00 17. FINA VB KIVETÍTÉSE

20:30–22:00 64U-KONCERT

14:00 ÓRÁTÓL VÁSÁRVÁROS, GASZTRONÓMIA

14:00–19:00 17. FINA VB KIVETÍTÉSE

19:00–19:30 EYOF-ÖNKÉNTESEK BÚCSÚZÁSA 
A SZÍNPADON 

21:30 BIGA-KONCERT

14:00 ÓRÁTÓL VÁSÁRVÁROS, GASZTRONÓMIA

15:00–15:30 MARINA TSE 

15:45–16:15 GRÁCIA MŰVÉSZETI ISKOLA 

16:30–17:00 A GYŐRI TÁNC- ÉS KÉPZŐMŰVÉ-
SZETI ISKOLA NÖVENDÉKEINEK KLASSZIKUS 
ÉS MODERN BALETT-BEMUTATÓJA 

17:00–19:00 17. FINA VB KIVETÍTÉSE

20:30–22:00 HELLOKIDS- ÉS GÁJER BÁLINT-
KONCERT

AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI OLIMPIAI FESZTIVÁL KÍSÉRŐ PROGRAMJAI A GYŐRI DUNAKAPU TÉREN

14:00 ÓRÁTÓL VÁSÁRVÁROS, GASZTRONÓMIA

15:00–15:30 LIPPENTŐ TÁNCEGYÜTTES

20:30–22:00 HOPPÁRÉ-KONCERT 

17:00–19:00 17. FINA VB KIVETÍTÉSE

16:30–17:00 RÁBA NÉPTÁNCEGYÜTTES

15:45–16:15 REGÖS TÁNCMŰHELY 

24 JULY

22 JULY

23 JULY

26 JULY 28 JULY

29 JULY

25 JULY

27 JULY

4:00–5:00 P.M. FRIENDS BIG BAND-CONCERT

5:00–7:00 P.M. DISPLAY OF 17TH FINA WAC

8:30–10:00 P.M. ESTI EGYENLEG CONCERT

3:00–3:40 P.M. LISZT FERENC MUSIC SCHOOL 
BRASS BAND 

FROM 2:00 P.M. CITY FAIR, GASTRONOMY

2:00–8:00 P.M. DISPLAY OF 17TH FINA WAC

2:00–10:00 P.M. CITY FAIR, GASTRONOMY

2:00–10:00 P.M. CITY FAIR, GASTRONOMY

FROM 2:00 P.M. CITY FAIR, GASTRONOMY

3:00–5:00 P.M. BAROQUE COMPETITON

5:00–7:00 P.M. DISPLAY OF 17TH FINA WAC

8:30–10:00 P.M. DÁNIEL BALÁZS BOOGIE 
WOOGIE TRIÓ & PLESZKÁN ÉCSKA CONCERT

FROM 2:00 P.M. CITY FAIR, GASTRONOMY

FROM 2:00 P.M. DISPLAY OF 17TH FINA WAC

8:30 P.M. TAURIN TRAUMA – CRIME PREVENTION 
MUSICAL – PERFORMANCE OF THE MÓRICZ 
ZSIGMOND THEATRE FROM NYÍREGYHÁZA

3:00–3:20 P.M. FACE TEAM – ACROBATIC 
BASKETBALL PERFORMANCE

3:40–4:10 P.M. ENERGY DANCE – MODERN 
DANCE PERFORMANCE

4:30–5:00 P.M. HUNGAROCKY COMPANY – 
„DANCE IS OUR LIFE, COME ROCKY WITH US!”

5:00–7:00 P.M. DISPLAY OF 17TH FINA WAC

8:30–10:00 P.M. 64U-CONCERT

FROM 2:00 P.M. CITY FAIR, GASTRONOMY

2:00–7:00 P.M. DISPLAY OF 17TH FINA WAC

7:00–7:30 P.M. EYOF-VOLUNTEERS FAREWELL 
ON THE STAGE 

9:30 P.M. BIGA-CONCERT

FROM 2:00 P.M. CITY FAIR, GASTRONOMY

3:00–3:30 P.M. MARINA TSE 

3:45–4:15 P.M. GRÁCIA SCHOOL OF ARTS 

4:30–5:00 P.M. GYŐR SCHOOL OF DANCE AND 
FINE ARTS

5:00–7:00 P.M. DISPLAY OF 17TH FINA WAC

8:30–10:00 P.M. HELLOKIDS- AND GÁJER 
BÁLINT- CONCERT

SIDE EVENTS OF THE EUROPEAN YOUTH OLYMPIC FESTIVAL AT THE DUNAKAPU SQUARE IN GYŐR

FROM 2:00 P.M. CITY FAIR, GASTRONOMY

3:00–3:30 P.M. LIPPENTŐ DANCE COMPANY

8:30–10:00 P.M. HOPPÁRÉ-CONCERT

5:00–7:00 P.M. DISPLAY OF 17TH FINA WAC

4:30–5:00 P.M. RÁBA FOLKDANCE COMPANY

3:45–4:15 P.M. REGÖS DANCE WORKSHOP 
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Korábban lovagolt és két évig teniszezett, az atlétikát 
csak tavaly kezdte. Ahhoz képest már rendkívül sike-
res: a trnavai nemzetközi viadalon 2016-ban 3. lett 
100 méteren egyéni csúccsal, az idei fedett pályás 
ob-n pedig 2. lett 60 méteren, szintén egyéni csúccsal. 
Győrben döntőbe szeretne jutni, a későbbiekben pedig 
rangos nemzetközi versenyeken szerepelne.

Kiskora óta szeret sportolni, mozogni és állatokkal 
foglalkozni. Ezért is szeretne később állatorvos lenni.  
Háromévesen kezdett úszni és síelni, majd hétévesen 
atletizálni. Győrben szeretne dobogóra állni, majd olim-
piai kvótát szerezni. Az idei serdülő mezei futó ligában  
a második helyen végzett, a serdülő csapatbajnokságon 
pedig első lett 600 méteren.

She has been riding and playing tennis for two years 
earlier and started athletics only last year. But she had 
early successes: she finished 3rd in 100 m with personal 
record in Trnava last year, she finished 2nd in 60 m with 
personal record at the indoor National Championship this 
year. She would like to make it to the final in Győr then 
to participate at international competitions among adults.

She likes moving, sports and animals since she was  
a child. That’s why she would like to become a veterinarian. 
She started swimming and skiing at the age of three and 
athletics four years later. She wants a podium finish in 
Győr then to qualify for the Olympics. She finished second 
this year’s age group field run league, and won the 600 m 
event at the age group team championship.

Édesapja futballkapus volt. Kilencévesen kezdett at-
letizálni, előtte akrobatikus rock and rollt táncolt.  
A magyar bajnokságon 200 méteren is dobogóra áll-
hatott, az ifjúsági ob-n nem talált legyőzőre 400-on, 
200-on második lett. Győrben szeretne dobogóra állni, 
majd felnőttként olimpiai kvótát szerezni. Továbbtanulni  
a Testnevelési Egyetemen szeretne testnevelő edzőnek.

Tizenkét évesen kezdte az atlétikát, előtte jégtáncolt. 
Győrben szeretne döntőbe jutni, majd később orszá-
gos bajnoknak lenni 200 méteren. Példaképe Emil 
Zatopek. Nagyon szeret olvasni, főleg fantasy és pa-
ranormális jelenségek témákban. Szereti a klasszikus 
zenét. Szeretne minél több nyelvet megtanulni, ked-
vence a spanyol, jelenleg németül beszél.

Her father was a football goalkeeper. She has started 
athletics at the age of 9 and she has danced acrobatic 
rock and roll before. At the National Championship she 
had a podium finish in 200 m and she has won the 400 m 
final at the Youth NCh and finished second in 200 m.  
She would like a podium finish in Győr then to qualify for 
the Olympics. She would like to study at the University of 
Physical Education to become a PE Teacher/coach.

She started athletics at the age of twelve and figure-
skated before. She would like to reach the final in Győr then 
to win the 200 m National Championship. Her role model 
is Emil Zatopek. She likes reading in topics of fantasy and 
paranormal activities. She likes classical music. She would 
like to learn languages, her favourite is Spanish and she 
speaks German already.

Takács Boglárka Urbán Zita
2001. 08. 28., Mór SZÜL. IDŐ, HELY 

DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2002.04.22., Budapest

163/50.9 M/H (CM)  /  S/W (KG) 166/47

100 m, 4x100 m váltó/relay VERSENYSZÁM  /  EVENT 1500 m

ARAK Utánpótlás Akadémia ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Ikarus BSE

Halász Géza/Varga Tamás NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Id. Tomhauser István

ifi ob-1. (2017, 4x200 m váltó)/ 
Youth NCh-1. (2017, 4x200 m relay)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

Öt Nemzet Bajnoksága-1. (2016, U16, 600 m) 
/Five Nations Cup-1. (2016, U16, 600 m)

Molnár Janka Simon Virág
2001. 01. 05., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 

DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2002. 03. 13., Győr

174/55 M/H (CM)  /  S/W (KG) 165/50

400 m, 4x100 m váltó/relay VERSENYSZÁM  /  EVENT 200 m

BMTE ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Győri AC

Bartha Attila NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Farkas Roland

ob-2. (2017, 400 m)/NCh-2. (2017, 400 m); 
Gymnasiade-1. (2016, 400 m)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

2x ORV-1. (2017)/ 
2x Olympic Hopes-1. (2017)

ATLÉTIKA/ATHLETICSATLÉTIKA/ATHLETICS
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Ahhoz képest, hogy csak három évvel ezelőtt kez-
dett atletizálni, már vannak sikerei. Idén februárban 
megnyerte Tiszaújvárosban a szezonnyitó viadalt, 
méghozzá 16.38 méteres egyéni csúccsal. Júniusban 
mindkét versenyén a harmadik helyen zárt. Célja, 
hogy felnőtt válogatott kerettag legyen. Példaképe 
Konrad Bukowiecki.

Sportszerető családban él, nagypapája NB I-es röp-
labdázó volt. Két testvére van. Viszonylag későn, 12 
évesen kezdte az atlétikát, de már vannak szép ered-
ményei: Trnavában harmadik lett 300 m-en az U16-os 
mezőnyben. Győrben döntőbe szeretne jutni, később 
vb-n és olimpián is szeretne rajthoz állni. Szabadidejé-
ben sokat kosárlabdázik. Szereti az elektronikus zenét.

He has started athletics only three years ago but he had 
early successes. He won the season’s opening competition 
in Tiszaújváros in February with his personal best (16.38 
m). He finished third at both events he took part in June. His 
goal is to become the member of the Hungarian national 
team. His role model is Konrad Bukowiecki.

His family is sporty, his grandfather has been a volleyball 
player in the Hungarian National League. He has two 
brothers. He started athletics at the age of 12 but he had 
early successes: he finished third in 300 m in Trnava among 
U16’s. He would like to make it to the final in Győr then 
participate in a World Championship and the Olympic Games. 
He plays basketball in his free time. He likes electronic music.

Családja sportos beállítottságú: édesapja ifjúsági válo-
gatott kosárlabdázó volt. Hétévesen kezdett el sportol-
ni, úszott, majd futballozott. Győrben győzni akar, majd 
felnőttként is világversenyeken indulni. Kedvenc tantár-
gya a testnevelés. Később egy külföldi sportegyetemen 
szeretné folytatni tanulmányait. Szabadidejében szeret 
olvasni, példaképe Arnold Schwarzenegger.

A négyéves húga kivételével mindenki sportol a család-
jában. Asztaliteniszezett, futballozott, kosárlabdázott, 
majd tízévesen kezdte a kalapácsvetést. A serdülő és 
újonc ob-n háromszor győzött kalapácsvetésben, egy-
szer diszkoszban. Korábban 1 évig gitározott. Sokat jár 
édesapjával horgászni, főként a Balatonra. Felnőttként 
mindenképp a sporttal szeretne foglalkozni.

He was born into a sporty family: his father was member of 
the youth basketball national team. He started swimming 
at the age of 7 then he played football. He wants to win in 
Győr and participate at international competitions among 
adults. His favourite subject is PE. He would like to study at 
a University of Physical Education abroad. He likes reading, 
his role model is Arnold Schwarzenegger.

Everyone is doing sports in his family except his 4 years 
old sister. He played table tennis, basketball and football 
earlier, started hammer throw at the age of ten. He won 
hammer throw at the Age Group National Championship 
three times and discus throw once. He played the guitar 
for one year. He is fishing a lot with his father at Lake 
Balaton. He would like to get a job in sports later.

Fekete István Halász Kristóf

2001. 03. 16., Szentes SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2002. 03. 14., Debrecen

187/105 M/H (CM)  /  S/W (KG) 186/80

súlylökés/shot put VERSENYSZÁM  /  EVENT 200 m, 4x100 m váltó/relay

Jövő Bajnokai DSE/KARC-KESI ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Debreceni Sportcentrum Sportiskola

Kerék Csaba/Adamik Zoltán NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Perényi Gabriella

serdülő ob-1. (2016)/ 
Age Group NCh-1. (2016)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

serdülő ob-1. (2016)/ 
Age Group NCh-1. (2016)

Apáti Bence Doma Benedek
2001. 02. 07., Orosháza SZÜL. IDŐ, HELY 

DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 10. 17., Szombathely

168/60 M/H (CM)  /  S/W (KG) 187/83

1500 m VERSENYSZÁM  /  EVENT kalapácsvetés/hammer throw

Békéscsabai AC ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Németh Pál Dobóakadémia

Tóth Sándor NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Németh Zsolt, Németh László

Nemzetközi Serdülő Bajnokság-3. 
(2016, 1500 m)/International Youth 

Championship, 3. (2016, 1500 m) 

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

Öt Nemzet Bajnoksága-1. (2016)/ 
Five Nations Cup-1. (2016)

ATLÉTIKA/ATHLETICSATLÉTIKA/ATHLETICS
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Szeret új dolgokat kipróbálni, a sport mellett verseny-
szerűen Rubik-kockázik. Tagja a helyi zeneiskola fúvós- 
zenekarának, trombitán játszik. Nagyon szeret enni, 
egyik kedvenc étele a chilis bab. Az atlétikát ötévesen 
kezdte el, célja, hogy döntőbe kerüljön Győrben. Ké-
sőbb szeretné világversenyeken megmutatni tudását. 
Példaképe Christian Taylor.

Sportos családban nőtt fel. Édesapja is atléta volt, 
futó és ugró, édesanyja pedig evezős volt. A testvére, 
Martin, szintén atléta. Győrben szeretné átlépni a 70 
méteres határt, később olimpiára kvalifikálni, ott pe-
dig 85 méter fölé jutni. Kedvenc tantárgya a biológia.  
A néptánc az egyik kedvenc elfoglaltsága. A zene min-
dig kikapcsolja, így tud koncentrálni a sportra.

He likes to try out new things, he plays with Rubic’s Cube in 
addition to sport. He is member of the local music school’s 
brass band and plays the trumpet. He likes eating, one of 
his favourite foods is chili con carne. He started athletics 
at the age of five, his goal is to reach the final in Győr. He 
would like to take part at international competitions later. 
His role model is Christian Taylor.

He was grown up in a sporty family. His father was an 
athlete (running and throwing), his mother was a rower. 
His brother Martin is an athlete too. He would like to throw 
over 70 metres in Győr then over 85 metres at the Olympic 
Games. His favourite subject is biology. Folk-dance is his 
favourite hobby. Music always turns him off so he can 
concentrate on sport.

Édesanyja testnevelés szakos pedagógus, édesapja 
vízilabdázó, túravezető. Emiatt ő is szeret sportolni, ki-
rándulni. Az atlétikát 13 évesen kezdte. A Testnevelési 
Egyetemen szeretne továbbtanulni. Győrben dobogós 
helyen szeretne zárni, majd felnőttként olimpikonnak 
lenni. Példaképe Baji Balázs. Szereti a rockzenét és Jim 
Carrey filmjeit.

Sportos családból származik: édesapja nagybátyja 
Illovszky Rudolf, a Vasas korábbi legendás labdarúgó-
ja; édesanyja atletizált, édesapja futsalozott. Testvére, 
Dániel is atletizál. Nyolcévesen kezdte a sportot, kor-
osztályos világcsúcsot futott 60 méteren, amit több-
ször megismételt. Kedvenc tantárgya a matematika, 
egyetemi tanulmányait mérnöki szakon folytatná.

His mother is a PE teacher, his father is a water polo 
player and trip leader. That’s why he loves both sports 
and trips. He has started athletics at the age of 13.  
He would like to study at the University of Physical 
Education. He would like to finish in the top three in Győr 
then become an Olympian. His role model is Balázs Baji. 
He likes rock music and the movies of Jim Carrey.

He was born into a sporty family: his father’s uncle, Rudolf 
Illovszky was the legendary football player of Vasas; his 
mother was an athlete, his father was a futsal player.  
His brother Daniel is an athlete too. He started athletics at 
the age of eight, he broke age group world records multiple 
times in 60 metres. His favourite subject is maths and  
he would like to become an engineer.

Iván Zsombor Jancsik Tamás

2001. 08. 29., Miskolc SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 12. 10., Vác

183/73 M/H (CM)  /  S/W (KG) 174/63

hármasugrás/triple jump VERSENYSZÁM  /  EVENT gerelyhajítás/javelin throw

MVSI ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Reménység SE Vác

Tigyi József NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH)

Jancsik László/Magyari József,  
Magyari Zoltán

– LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

Öt Nemzet Bajnoksága-1. (2016)/ 
Five Nations Cup-1. (2016); ifi ob-1. 

(2017)/Youth NCh-1. (2017)

Huller Dániel Illovszky Dominik
2001. 05. 10., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 

DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2002. 01. 04., Budapest

179/63 M/H (CM)  /  S/W (KG) 173/68

400 m gát/400 m hurdles,  
4x100 m váltó/relay VERSENYSZÁM  /  EVENT 100 m, 4x100 m váltó/relay

Dunakeszi Vasutas Sport Egyesület ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) BHSE

Orosz Ákos/Maracskó Pál NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Könye Irma

EAP-1. (2016, 100 gát/hurdles); 3x serdülő 
ob-1. (2016, 60, 100, 300 gát)/3x Age 

Group NCh-1. (2016, 60, 100, 300 hurdles)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

ob-2. (2016, 100 m)/ 
NCh-2. (2016, 100 m)

ATLÉTIKA/ATHLETICSATLÉTIKA/ATHLETICS
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U L T R A B O O S T X

A D I D A S . C O M / U L T R A B O O S T X

G R E A T E R 

E V E R Y 

R U N

csapatkonyv hirdetes 165x235mm.indd   1 22/06/17   14:40

Szülei hobbiszinten sportoltak: édesanyja atletizált, 
édesapja futballozott. Az atlétikát 11 évesen kezdte, 
előtte hat évig úszott. Győrben szeretné túlszárnyal-
ni a 470 cm-t és a legjobb hat között végezni, majd 
szeretne ott lenni a következő három olimpián. Négy 
testvére van, szabadidejében zenét hallgat.

A sport iránti szeretete és elkötelezettsége a család-
jából ered. Dédnagyapja testnevelő tanár és edző volt. 
Édesanyja atletizált, édesapja a technikai sportok rajon-
gója, amatőr szinten ralizott. Szinte minden versenyén 
részt vesznek a szülei. Hat éve klasszikus gitáron ját-
szik. A Testnevelési Egyetemen szeretne továbbtanulni, 
testnevelő tanár és szakedző szeretne lenni.

His parents were amateur athletes: his mother was  
a track and field athlete, his father was a football player.  
He started athletics at the age of eleven and swam before 
for four years. He would like to reach the 470 cm mark 
in Győr and finish in the top six. He would like to qualify 
for the next three Olympic Games. He has four siblings.  
He listens to music in his free time.

Loving and commitment to sport is a family thing. His great-
grandfather was a PE teacher and coach. His mother was 
a track and field athlete, his father is a technical sports fan 
and was an amateur rally driver. His parents are attending 
almost all of his competitions. He plays the guitar for six 
years. He would like to study at the University of Physical 
Education to become a PE teacher and coach.

Mihály Ádám Pintér Erik
2001. 04. 08., Kistarcsa SZÜL. IDŐ, HELY 

DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2002. 07. 25., Miskolc

183/69 M/H (CM)  /  S/W (KG) 176/63

rúdugrás/pole vault VERSENYSZÁM  /  EVENT távolugrás/long jump, 4x100 m váltó/relay

GEAC ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) MVSI

Körmendy Katalin, Szörényi István NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) László István

ifi ob-1. (2016)/Youth NCh-1. (2016) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

Hallensportfest-1. (2017, U16); Serdülő 
Magyar Liga-1. (2017)/Age Group 

Hungarian League-1. (2017)
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Édesapja válogatott birkózó volt, édesanyja kosárlab-
dázott. Régen szalvétákat gyűjtött. Tizenkét évesen 
kezdett sportolni, korábban versenytáncolt. Példaképe 
Joó Abigél. Győrben szeretne a dobogóra felállni, de  
a pontszerző hellyel is elégedett lenne. Felnőttkorára 
is megvannak a tervei: szeretne pszichológus lenni. 
Angolul és németül is beszél.

Amióta először hallott az iskolában a judóról, azóta ez 
a legfontosabb számára. Először csak egy érmet akart 
szerezni, most pedig az olimpia az álma. Szülei támo-
gatják, segítik céljai elérésében. Még a külföldi verse-
nyeire is elkísérik, ha tehetik. Édesapja, ha teheti, vele 
edz. Nagyon sokat olvas angolul is, és könyveket gyűjt. 
Az öccse atletizál, sokat sportolnak együtt.

Her father was member of the Hungarian national 
wrestling team, her mother played basketball. She used 
to collect napkins as a child. She started judo at the age of 
12, before that she danced. Her role model is Abigél Joó. 
She would like to win a medal in Győr but she would be 
satisfied with a point scoring placement. She has plans 
for the future: she would like to become a psychologist.  
She speaks English and German.

Judo has become the most important thing for her since 
she first heard of it in school. At first she only wanted to win  
a medal but now she is dreaming of the Olympic Games.  
Her parents are helping and supporting her and they 
accompany her for foreign competions if they can. She trains 
together with her father sometimes. She is reading a lot of 
English books and collects them too. Her brother is an athlete 
and they do sports together very often.

Faragó Petra Gergácz Enikő

2001. 08. 20., Miskolc SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 05. 28., Budapest

170/78 M/H (CM)  /  S/W (KG) 170/70

+70 kg VERSENYSZÁM  /  EVENT -70 kg

MVSC ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) RHDSE

Kálmán Tibor/Judaj Kavagucsi NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Hajtós Bertalan

ifi Európa-kupa-1.(2017)/ 
Youth EC-1. (2017)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

ifi Európa-kupa-3.(2017)/ 
Youth EC-3. (2017)

JUDO

Karakas Hedvig,  
olimpiai 5., világbajnoki bronzérmes/ 
Olympic-5., World Championship bronze medalist 

„Az EYOF mérföldkő lehet a fiatal sportolók pályafutá-
sában, ahogy nekem is az volt 2005-ben. A szurkolók 
által nyújtott energia és szeretet olyan rejtett tartalé-
kokat tud kihozni a nehéz pillanatokban, amire a ver-
senyző nem is hinné, hogy képes.”

„The EYOF may be a milestone in the athletes’ career as it 
was for me too in 2005. The energy and love given by the 
fans can trot out hidden reserves in difficult moments that 
athlete does not believe he can.”

Sipőcz Richárd,  
ifjúsági Európa-bajnok/ 
youth European champion

„Nagy megerősítés nekem, hogy sportágamban elismer-
nek, és jó úton haladok a siker felé. Számomra a hazai 
versenyzés nagy lehetőség, mivel győriként sok ismerő-
söm és családtagom fog szurkolni a helyszínen.” 

„It is a great confirmation that I have been recognized in my 
sport and I am on the right path to success. For me, domestic 
racing is a great opportunity, because as a resident of Győr 
many friends and family will cheer on the spot.”

A SPORTÁG NAGYKÖVETEI/AMBASSADORS

JUDO
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A mozgás mindig is fontos szerepet töltött be az éle-
tében. Hatévesen szertornázott, egy évvel később 
kezdte a judót. Sportos családból származik: édesanyja 
szertornázott, édesapja birkózott. Két testvére van; az 
idősebbik szintén judózik, a kisebbik még csak 4 éves. 
Győrben szeretne éremmel zárni, majd a felnőtt világ-
versenyeken is bizonyítana. Példaképe Ungvári Attila.

Édesanyja kosárlabdázott általános iskolában. Hat- 
évesen kezdett judózni, néhány évig kézilabdázott is 
mellette. Győrben egy pontszerző hellyel már elége-
dett lenne, de célja, hogy érmet nyerjen. Felnőttként 
szeretne kijutni az olimpiára. Példaképe Joó Abigél. 
Kedvenc tantárgya a testnevelés, ezzel kapcsolatban 
folytatná tanulmányait. Három testvére van.

Sport always has been important part of her life. She started 
with gymnastics at the age of 5 but one year later she has 
been on the tatami. Her mother has played basketball, her 
father had been wrestling. She has two siblings: the older one 
is a judoka too, the younger one is only 4 years old. She wants 
to win a medal in Győr then make a name for herself among 
adults. Her role model is Attila Ungvári.

Her mother has been playing basketball in elementary school. 
She started judo at the age of six and played handball for  
a few years too. She would be satisfied with a point scoring 
placement but her goal is to win a medal. She would like to 
qualify for the Olympic Games. Her role model is Abigél Joó. 
Her favourite subject it PE and she would like to continue her 
studies with it. She has three siblings.

Balettozott, táncolt, úszott, majd ötévesen kezdett 
judózni. Jól indult az idei éve, junior magyar bajnok 
lett. Győrben szeretne felállni a dobogóra, ahogy 
később az ifjúsági világbajnokságon is. Példaképei 
japán judósok. Szeretne a világon minél több szép 
helyre eljutni. Van két nyuszija. Kedvenc tantárgya a 
német. Van egy húga és egy öccse.

A következő két olimpia egyikén szeretne ott lenni,  
az EYOF-on pedig döntőbe kerülni. Példaképe Majlinda 
Kelmendi. Korábban szertornázott, 11 éves koráig pár-
huzamosan csinálta a judóval, majd előbbit abbahagy-
ta. Az idei Európa-kupa-sorozat olaszországi állomá-
sán aranyérmes lett. Szereti a popzenét és a sci-fiket.

She has been swimming, dancing and doing ballet then 
started judo when she was 5 years old. Her year kickstarted 
with a national junior championship title. She wants a podium 
finish in Győr and then in the youth World Championship.  
Her role models are Japanese judokas. She would like to 
travel the world. She has two rabbits. Her favourite subject is 
German. She has a younger brother and sister.

She wants to participate in one of the next two Summer 
Olympic Games and she wants make it to the final in Győr. 
Her role model is Majlinda Kelmendi. She has been doing 
gymnastics in parallel with judo until the age of 11 but 
then she concentrated only for judo. She won a gold medal 
in Italy in the European Cup this year. She likes pop music 
and science fiction.

Özbas Szofi Varga Brigitta

2001. 10. 19., Szolnok SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 12. 18., Kistarcsa

160/52 M/H (CM)  /  S/W (KG) 165/50

-52 kg VERSENYSZÁM  /  EVENT -48 kg

Ceglédi VSE ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) MAC/KSI

Bíró Tamás, Bíró Norbert, Mester Dániel NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Gosztonyi Zsolt

ifi Európa-kupa-1. (2017)/Youth EC-1. 
(2017), ifi EB-1. (2017)/Youth ECh-7. (2016)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

junior Európa-kupa-1. (2016)/ 
Junior EC-1. (2016)

Kardos Timea Maróti Alexandra

2001. 04. 10., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 06. 01., Budapest

163/46 M/H (CM)  /  S/W (KG) 165/57

-44 kg VERSENYSZÁM  /  EVENT -57 kg

Leányvár SE/GYAC ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) UTE

Pfluger Antal/Hatos Zsuzsanna NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Maróti Gábor

ifi Eb-5. (2016)/Youth ECh-5. (2016) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS ifi Eb-2. (2016)/Youth ECh-2. (2016)

JUDO JUDO
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Óvodás korában szülei ismerősük javaslatára vitték el 
cselgáncsozni, amely nagyon megtetszett neki, és egy-
ben a hobbija is lett. Gyermekként futballozott is. Tanul-
mányait egyetemen szeretné folytatni, felnőttként is a 
sporttal szeretne foglalkozni. Győrben a dobogó tetejére 
szeretne felállni, nagy álma, hogy felnőttként olimpián 
szerepeljen. Példaképe Teddy Riner.

Édesapja atletizált, jelenleg is sportol, most judózik.  
Három évig úszott, a judót hétévesen kezdte. Még nem 
tudja, hol szeretne továbbtanulni, de azt igen, hogy 
nyelvekkel kapcsolatosan. Győrben szeretne pontszer-
ző helyen végezni, majd kijutni a 2024-es olimpiára.  
Ötszörös korosztályos magyar bajnok. Otthoni barátja 
egy 5 éves francia bulldog.

He has met judo in kindergarten for the first time as one of 
their relatives suggested it for his parents and it became his 
hobby. He has been playing football as a child. He would like 
to study in a university then get a job in sport. He wants to 
win the EYOF in Győr and his big dream is to compete at the 
Olympic Games. His role model is Teddy Riner.

His father has been a track and field athlete and nowadays 
he is a judoka. Botond has been swimming for 3 years and 
started judo at the age of 7. He doesn’t know yet where 
he wants to study he knows one thing for sure: he wants 
to learn languages. He wants a points scoring finish in 
Győr then qualify for the 2024 Olympic Games. He is five 
times national age group champion. He has a five years 
old French bulldog.

A sport mindig is nagy szerepet játszott az életében. Már 
gyermekkorában sokat túrázott, biciklizett a családjával. 
Győrben szeretne döntőbe jutni, később olimpiai kvó-
tát szerezni. Két testvére van; a húga táncol, a báty- 
ja szintén judózik. Szülei orvosok, ők is rendszeresen 
sportolnak. Kedvenc tantárgyai a földrajz és a testne-
velés. Felnőttkorában is a sporttal szeretne foglalkozni.

Hatévesen kezdte a sportot. Érmes helyen szeretne 
végezni Győrben, később pedig a felnőttek között is 
helytállni. Az idei országos bajnokságon Veszprémben 
a juniorok között is a dobogóra állhatott, harmadik lett. 
A nemzetközi mezőnyben is megcsillogtatta tudását, 
az Európa-kupában Teplicében ötödik, míg Follonicá-
ban hetedik helyen zárt.

Sport always has been an important thing in his life. He 
has been hiking and riding a bicycle with his family a lot 
when he was a child. He wants to make it to the final in 
Győr then qualify for the Olympic Games. His sister is 
dancing, his brother is a judoka too. His parents are doctors 
and they live an active life too. His favourite subjects are 
geography and PE. He wants to have a job in sports later.

He started judo at the age of six. He wants to win a 
medal in Győr then become a successful judoka among 
the adults. He finished at third place in the National 
Championship in Veszprém this year. He has some great 
international results too: he finished fifth in Teplice and 
seventh in Follonica at this year’s European Cup.

Sipőcz Richárd Szeredás Botond

2001. 03. 12., Győr SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 03. 29., Budapest

183/119 M/H (CM)  /  S/W (KG) 171/60

+90 kg VERSENYSZÁM  /  EVENT -60 kg

Széchenyi Egyetem/Győri AC ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Nippon Sport Judo Club

Gyimes Nikolett NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Nagy Patrícia

ifi Eb-1. (2016)/Youth ECh-1. (2016),  ifi 
ob-1. (2017)/Youth NCh-1. (2017)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

junior Európa-kupa-5. (2017)/Junior EC-5. 
(2017), ob-2 (2017)./NCh-2. (2017)

Feczkó Csanád Nerpel Gergely

2000. 04. 27., Miskolc SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 02. 01., Budapest

160/50 M/H (CM)  /  S/W (KG) 178/75

-50 kg VERSENYSZÁM  /  EVENT -73 kg

MVSC ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) RHDSE

Kálmán Tibor/Tacuto Sima NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Hajtós Bertalan

ifi Eb-2. (2016)/Youth ECh-2. (2016) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

ifi Európa-kupa-3. (2017)/Youth EC-3. 
(2017), ifi ob-1. (2017)/Youth NCh-1. (2017)

JUDO JUDO
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Két testvére van, mindketten judóznak. Szülei elvégez-
ték a Testnevelési Egyetemet, édesanyja testnevelő 
tanárként dolgozik, korábban röplabdázott. Édesapja 
tízpróbázott, majd kosárlabdával kezdett foglalkozni, 
évekig edzőként dolgozott. Hatévesen kezdte a judót, 
Győrből éremmel térne haza, majd helytállna a felnőtt 
mezőnyben is. Kedvenc tantárgya a történelem.

Gyermekként szenvedélyes kártyagyűjtő volt. Négy- 
évesen az úszással és a futballal kezdett ismerkedni, 
öt évvel később a judóval is. Édesapja 23 évig ver-
senyszerűen űzte a sportágat. Győrben csak a végső 
győzelemmel lenne elégedett, később pedig szeretne 
minél több olimpián részt venni. Felnőttként szeretne 
judóval foglalkozni, tanítani. Társaságkedvelő, kitartó, 
remek csapatjátékos.

He has two siblings and both of them are judokas. His 
parents are graduated from the University of Physical 
Education, his mother is working as a PE teacher. She 
played volleyball before. His father was a decathlonist 
then became a basketball coach. He started judo at the 
age of 6 and wants to win a medal in Győr then achieve 
big things among adults. His favourite subject is history.

He has collected cards passionately as a child. He started 
swimming and football at the age of 4 but five years later 
he was on the tatami. His father has been a judoka for 23 
years. He would be only satisfied with a win in Győr then 
he wants to participate at as much Olympic Games as he 
can. He would like to have a job in judo later. He is social, 
persistent and a good team player.

Tóth Benedek Vida András

2000. 11. 13., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 07. 08., Győr

182/80 M/H (CM)  /  S/W (KG) 163/59

-81 kg VERSENYSZÁM  /  EVENT -55 kg

RHDSE ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Győri AC

Hajtós Bertalan NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Hatos Zsuzsanna/Gyimes Nikolett

ifi Európa-kupa-1. (2016)/ 
Youth EC-1. (2016), ifi EB-2. (2017)/ 

Youth ECh-2 (2017)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

ifi Európa-kupa-1. (2017)/ 
Youth EC-1. (2017)

JUDO
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Szerencsésnek tartja magát, amiért megtalálta  
a sportját, amit 9 évesen kezdett el. Szeret csapat-
ban dolgozni. Az egyesületével és edzőivel is nagyon 
jó a kapcsolata, az iskolája is mindenben támogatja.  
A szülei és a nagyszülei is nagyon szeretik a kajak- 
kenut. Négyen vannak testvérek, ebből hárman vá-
logatott kenusok. A 2016-os serdülő bajnokságon 
három számban is aranyérmes lett.

Tízévesen kezdett kajakozni, több korosztályos és ma-
ratoni sikert aratott már az elmúlt években. Nagy do-
lognak tartja, hogy kvalifikálta magát a győri verseny-
re, ahol szeretne dobogóra állni. Távlati céljai egyelőre 
nincsenek, mindig az adott időszakra koncentrál. Pél-
daképe Kozák Danuta. Szabadidejében kutyát sétáltat 
és a barátaival színházba jár.

She considers herself lucky to find her sport which 
she started at the age of nine. She is a team player.  
She maintains a very good relationship with her coaches 
and club. Her parents and grandparents like canoe too. 
She has three siblings and two of them are also canoeists. 
Last year’s age group national championship she has won 
three gold medals.

She started canoeing at the age of ten and had early 
successes in age group and marathon competitions in 
the past few years. She considers qualifying a huge thing 
and she would like to finish in the top three. She doesn’t 
have long-term goals as she always concentrates on the 
present. Her role model is Danuta Kozák. She walks her 
dog and goes to theatre with friends in her free time.

Molnár Csenge Rendessy Eszter

2001. 12. 07., Szeged SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2002. 09. 09., Budapest

173/60 M/H (CM)  /  S/W (KG) 176/65

Kenu/Canoe 200, 500m VERSENYSZÁM  /  EVENT Kajak/Kayak 200m

Szegedi Vízisport Egyesület ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) UTE

Kása Ferenc, Kása Péter NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Samu Andrea, Beé István

ifi maratoni vb-3. (2016)/ 
Youth Maraton WCh-3. (2016)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

ifi maratoni ob-3. (2017)/ 
Youth Maraton NCh-3. (2017)

KAJAK-KENU/CANOE

Farkasdi Ramóna,  
ifjúsági olimpiai bajnok, felnőtt világbajnok
Youth Olympic champion, world hampion

„Büszke vagyok rá, hogy nagykövetként mi is részesei 
lehetünk ennek a rendkívüli hazai eseménynek! A ha-
zai pálya előnye óriási lelki pluszt ad, a közönség szíve 
együtt dobban a sportolóval.”

„I am proud to be part of this extraordinary home event 
as ambassador! The advantage of the domestic track is a 
huge spiritual benefit, the audience’s heart beats together 
with the athlete’s.”

Kammerer Zoltán,  
háromszoros olimpiai és világbajnok
three-time Olympic and world champion

„Egyik szemem nevet, hogy Magyarország, Győr ott-
hont ad egy fiataloknak szóló olimpiai fesztiválnak; má-
sik szemem sír, hiszen amikor ilyen fiatal, ifjúsági korú 
versenyző voltam, még nem vehettem részt EYOF-on. 
Aki valaha magas szinten sportolt, tudja, milyen csodá-
latos érzés hazai pályán versenyezni.” 

 „One of my eyes is laughing that Hungary, Győr hosts an 
Olympic festival for youth athletes, the other one is crying 
because when I was so young I could not take part in EYOF. 
Anyone who has ever played sport in a high level knows 
how wonderful to compete on a domestic track.”

A SPORTÁG NAGYKÖVETEI/AMBASSADORS

KAJAK-KENU 
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Édesapja labdarúgó volt, nagyon sokat segít neki a sport-
karrierjében. Édesanyja pedig azzal segíti, hogy edzésre 
viszi. Négy évesen kezdett kajakozni, egy ideig úszott is 
mellette. Győrben szeretne dobogóra állni, majd ugyan-
ezt megtenni egy olimpián is. A Csanádi Árpád Sportgim-
náziumban fog továbbtanulni. Szabadidejében Hosszú 
Katinka könyveit olvassa.

Szülei sportoltak, édesapja is kajakozott. Hétévesen 
kezdett el úszni, majd három évvel később jött a ka-
jak-kenu. Győrben dobogós helyen szeretne végezni, 
később pedig minél több világbajnokságon indulni, va-
lamint olimpiai kvótát szerezni. Azt tervezi, hogy a Test-
nevelési Egyetemen folytatja tanulmányait. Szabadide-
jében szeret kerékpározni. 

His father was a football player and helps his sports 
career. Her mother helps too by bringing him to trainings.  
He started canoeing at the age of four and swam for a 
while too. He would like a podium finish in Győr and the 
same thing at the Olympic Games later. He will be the 
student of Csanádi Árpád Sports Gymnasium. He reads 
Katinka Hosszú’s books in his free time.

His parents were athletes, his father was a canoeist. 
He started swimming at the age of seven and canoeing 
three years later. He wants a podium finish in Győr then 
participate at as much World Championship as he can.  
He would like to qualify for the Olympics too. He plans to 
study at the University of Physical Education. He likes riding 
a bike in his free time. 

Háromévesen jégkorongozni kezdett, majd nyolcéve-
sen tornára váltott, kajakozni pedig két évvel később 
kezdett. Az olimpiai bajnok Kőbán Ritával készül, aki 
egyben példaképe is. Győrben szeretne dobogóra áll-
ni, később pedig kvótát szerezni a 2024-es olimpiára. 
Kedvenc tantárgyai az angol, az irodalom és a testne-
velés. Két testvére van: egy nővére és egy bátyja.

Több sportot kipróbált (futball, torna, kézilabda), mi-
előtt 14 évesen a kajak-kenut választotta. Győrben 
egy dobogós helyezéssel elégedett lenne, később sze-
retne kijutni a 2024-es olimpiára. Szeret motorozni 
és motorokat szerelni, gitározni. Kedvenc tantárgyai  
a testnevelés és szakrajz. Példaképei Kolonics György 
és Sebastian Brendel.

She started with ice hockey at the age of three then turned 
for gymnastics at the age of eight and started canoeing 
two years later. The olympic champion Rita Kőbán is 
her coach and role model. She would be satisfied with 
a podium finish in Győr and would like to qualify for the 
2024 Olympic Games. Her favourite subjecs are English, 
Literature and PE. She has a brother and a sister.

He tried other sports (football, gymnastics, handball) 
before he turned for canoeing at the age of fourteen.  
He would be satisfied with a podium finish in Győr and he 
would like to qualify for the 2024 Olympic Games. He likes 
riding and repairing motorbikes and playing the guitar. His 
favourite subjects are PE and drawing. His role models are 
György Kolonics and Sebastian Brendel.

Keresztes Kristóf Domonkos Opavszky Márk

2002. 04. 30., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 04. 10., Budapest

184/86 M/H (CM)  /  S/W (KG) 172/64

Kajak/Kayak 200m VERSENYSZÁM  /  EVENT Kajak/Kayak 500m

FTC ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Szarvasi Kajak-Kenu Klub

Szellák Dávid NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Nyerges Attila

2x ob-1. (2016, U14)/ 
2x NCh-1. (2016, U14)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

ORV-1. (2016, K–1 1000 m)/ 
Olympic Hopes-1. (2016, K–1 1000 m)

Szellák Szabina Horváth Benedek

2002. 08. 27., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 01. 28., Budapest

168/64 M/H (CM)  /  S/W (KG) 183/70

Kajak/Kayak 500m VERSENYSZÁM  /  EVENT kenu/canoe 200,500m

MTK ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Rácalmás Sportegyesület

Kőbán Rita NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Vízi Gábor

EYOF Válogató-1. (2017, K–1 500)/ 
EYOF Trials-1. (2017, K–1 500)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

ORV-6. (2016, C–4 1000 m)/ 
Olympic Hopes-6. (2016, C–4 1000 m)

KAJAK-KENU/CANOEKAJAK-KENU/CANOE
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Szertornázott hét évig, iskolai atlétikaversenyeken is 
részt vett, valamint négy évig lovagolt. A kerékpárt alig 
egy éve kezdte. A csehországi Kisbéke-versenyen ösz-
szetettben a 28. lett. Győrben jó eredményt szeretne 
elérni, később pedig Európa-bajnokságon szeretne sze-
repelni. Szereti Adam Sandler vígjátékait és az Imagine 
Dragons nevű együttest.

A szülei is sportolók voltak: édesapja kézilabdázott, 
beállósként játszott az Újpestben. Édesanyja kara-
tézott, négyszeres Európa-bajnok és sokszoros ma-
gyar bajnok. Testvére, Gergő szintén kerékpározik 
a CUBE-Csömör egyesületben XCO szakágban, őt 
követve kezdett el versenyezni ő is. Mindenképpen  
a sporttal szeretne majd foglalkozni a későbbiekben is.

She was a gymnast for seven years, took part at athletics 
competition in school and rode a horse for four years.  
She started cycling nearly a year ago. She finished 28. at 
the Kisbéke competition in the Czech Republic. She would 
like to have good results in Győr then to qualify for the 
European Championship. She likes the comedies of Adam 
Sandler and Imagine Dragons.

Her parents were athletes: her father was a handball 
pivot and played for Újpest. Her mother was a karateka, 
she has been four time European Champion and multiple 
Hungarian National Champion. Her brother Gergő is also 
XCO cycling at CUBE-Csömör – he was her motivation for 
sport. She would like to get a job in sports later.

Bajorfi Eszter Fördös Kata Barbara

2001. 06. 28., Győr SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 03. 17., Budapest

169/60 M/H (CM)  /  S/W (KG) 165/62

időfutam, mezőnyverseny/ time trial, road VERSENYSZÁM  /  EVENT időfutam, mezőnyverseny/ time trial, road

Győri AC ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Giant-Gyömrő/CUBE-Csömör

Magyar László NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Gönczy István/Valter Tibor

Diákolimpia-1. (2017, U17, mezőnyverseny)/
Olmypiad-1. (2017, U17, pursuit)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

Szlovák Kupa-2. (2017, XCO)/Slovakian 
Cup-2. (2017, XCO)

KERÉKPÁR/CYCLING

A SPORTÁG NAGYKÖVETEI/AMBASSADORS

Borissza Johanna Kitti,  
Európa-bajnoki 9./ 
European Championship-9.

„Biztos vagyok benne, hogy az országúti versenyre so-
kan kilátogatnak majd, az út szélén és a látványosnak 
ígérkező befutónál pedig rengetegen buzdítják majd  
a magyarokat. Ennek a mi sportágunkban különösen je-
lentősége van.”

„I am sure that many people will be on the road racing and 
there will be a lot of support for the Hungarian riders at the 
edge of the road and at the promising spectacular finish. 
This is especially important in our sport.”

Füri Márton,  
korosztályos magyar bajnok/ 
age group Hungarian champion 

„Hatalmas élmény nagykövetnek lenni, láthattam, hogy 
milyen egy reklámfilmforgatás, vagy fotózás, nagyon 
élveztem a fogadásokat és ünnepségeket. Jó volt látni  
a sok óriásplakátot és hirdetést, aminek segítségével 
én is hírnevet és elismerést kaphattam.”

„It is a great experience to be an ambassador, I could see 
what it was like an advertisement film or photo shooting 
and I really enjoyed the receptions and festivities. It was 
good to see the many billboards and advertisements by 
which I could get fame and recognition.”

KERÉKPÁR
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Igazi kerékpáros családba született: édesapja, öccse 
és bátyja is ennek a sportágnak hódol. Előbbi hatására 
kezdett el kerékpározni hatévesen. Célja, hogy Győr-
ben, majd egy felnőtt világbajnokságon is a legjobb tíz 
közé kerüljön. Szenvedélyes kerékpáros, szabadide-
jében is a bringáján ül, amikor csak teheti. Példaképe 
Mathieu van der Poel.

Tízévesen kezdett kerékpározni, a győri EYOF sport-
ági fiatal nagykövete. Dobogóra is szeretne állni az 
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon, a későbbiekben 
pedig nemzetközi versenyeken is. Négy éve zongorá-
zik, nemrégiben pedig gitározni is elkezdett. Szereti a 
háziállatokat, van egy nyula.

She was born into a really cycling-lover family as her 
father, her younger and older brother is a cyclist too. She 
started cycling at the age of six on the influence of her 
father. She would like to finish in the top 10 in Győr and 
then at the World Championship. She is so passionate 
that she is cycling even in her free time. Her role model is 
Mathieu van der Poel.

He started cycling at the age of ten and become the young 
ambassador of cycling of the EYOF. He would like to finish 
in the top three in Győr and the same later at international 
competitions. He is playing the piano for four years and 
started to play the guitar recently. He has a rabbit as he 
likes pets.

Vas Kata Füri Márton

2001. 09. 03., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 07. 30., Budapest

164/52 M/H (CM)  /  S/W (KG) 181/70

időfutam, mezőnyverseny/ time trial, road VERSENYSZÁM  /  EVENT időfutam, mezőnyverseny/ time trial, road

Merida Maraton Team-CST ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Degavi Tipográfia

Papp Dénes NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Rusovszki Gábor

MTB Eb-8. (2015, U15)/ 
MTB ECh-8. (2015, U15)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

Kisbéke Verseny szakasz-3. (2015)/
Kisbéke Competition Stage-3. (2015)

KERÉKPÁR/CYCLING

TOY_C-HR_V_2017_EYOF_165x235_HU.indd   1 26.06.2017   15:59
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Hétközben a Tiszaújvárosi Triatlon Klubnál edz, hétvé-
gén a debreceni kerékpáros egyesületnél teker vagy 
versenyez. Bátyja kézilabdázik, nővére vegyésznek ta-
nul. Édesanyja matematikatanár, nem csoda, hogy ő is 
ezt a tantárgyat kedveli. Szabadidejében sokat játszik a 
számítógépen.

Nyolcévesen kezdett kerékpározni, egy ideig sakkozott 
és úszott is mellette. Tavaly az országos diákolimpián 
első lett. Győrben a legjobb tíz közé szeretne kerülni, 
később pedig egy neves külföldi csapathoz szerződne. 
Továbbtanulni a Budapesti Műszaki Egyetemen sze-
retne. Édesapja masszőrnek és csontkovácsnak tanult. 
Példaképei Mark Cavendish és Alberto Contador.

He trains with Tiszaújváros Triathlon Club in midweek and 
with the cycling club of Debrecen in the weekends. His 
brother is a handball player, his sister studies chemistry. 
His mother a Maths teacher and that’s why his favourite 
subject is Maths. He likes playing computer games in his 
free time.

He started cycling at the age of eight. In addition to 
cycling he played chess and swam for a while. He won the 
Olympiad last year. He would like to finish in the top ten 
in Győr and to sign for a famous team abroad. He would 
like to study at the Budapest University of Technology 
and Economics. His father is a masseur and chiropractor.  
His role models are Mark Cavendish and Alberto Contador.

KERÉKPÁR/CYCLING

Sánta Ármin Varga Bálint

2002. 05. 02., Debrecen SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 05. 03., Budapest

170/58 M/H (CM)  /  S/W (KG) 178/73

időfutam, mezőnyverseny/ time trial, road VERSENYSZÁM  /  EVENT időfutam, mezőnyverseny/ time trial, road

KONTENT-DKSI ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) KONTENT-DKSI

Nagy Zoltán NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Nagy Zoltán

3x ob-1. (2016)/3x NCh-1. (2016) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS Trnava GP-1. (2017)

EGYMÁSBAN MINDIG MEGTALÁLJUK, AMI A SIKERHEZ KELL

2017-ES GYŐRI EURÓPAI IFJÚSÁGI OLIMPIAI FESZTIVÁL EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓJA

FRISSESSÉG

ERŐ

KÖNNYEDSÉG

ÖRÖM

LENDÜLET

VIRTUS

KITARTÁS
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Nyolcévesen kezdett kézilabdázni. Édesanyja és édes-
apja is sportolt. A győri Bercsényi Miklós Sportiskola 
diákja, amelynek színeiben középiskolás világbajnok 
lett 2016-ban. Az EYOF előtt egy hónappal profi szer-
ződést kötött a Bajnokok Ligája-győztes Győri ETO-
val. Távlati célja, hogy egyszer olimpián szerepelhes-
sen. Példaképe csapattársa, Nora Mörk.

Két bátyja van, mind a ketten kézilabdáznak. Ötévesen 
táncolni kezdett, két évvel később tért át a kézilabdára. 
Győrben dobogós helyen szeretne végezni, később bi-
zonyítana a felnőtt válogatottban és a Bajnokok Ligá-
jában is. Példaképe Nora Mörk. Szabadidejében szeret 
olvasni, kedvence a Harry Potter-sorozat.

She started handball at the age of eight. Her mother 
and father were athletes too. She was Student World 
Champion in 2016 with Bercsényi Miklós Sports High 
School. She put pen to paper on a professional contract 
with EHF Champions League winner Győri ETO one month 
ago. Her goal is to play at the Olympic Games one time. 
Her role model is her teammate Nora Mörk.

She has two brothers and both of them are playing 
handball. She started dancing at the age of five then 
turned for handball two years later. She would like to finish 
in the top three then to make a name for herself in the EHF 
Champions League. Her role model is Nora Mörk. She likes 
reading and her favourite is the Harry Potter series.

Afentáler Sára Albek Anna

2000. 12. 08., Siklós SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 12. 02., Zenta (SRB)

180/72 M/H (CM)  /  S/W (KG) 186/73

MK Pelikán Siklós KC/Győri ETO ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) RK Halas Jozef (SRB)/HIB Handball (AUT)

Bognár Róbert NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Rákos Zsuzsa/Lolitta Magelinskas

serdülő ob-1. (2016)/ 
Age Group NCh-1. (2016)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

Junior ob-1. (2016)/ 
Junior NCh-1. (2016)

KÉZILABDA/HANDBALL

Pál Tamara,  
iskolai világbajnok/ 
high school world champion 

„Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a sportágamat 
nagykövetként én támogatom. Reméljük, hogy többen 
fognak sportolni Magyarországon, mert később lehet, 
hogy akár többször is rendeznek ilyen világversenyeket.”

„It is a great honour to support my sport as ambassador. 
We hope that more people will sport in Hungary, because it 
may possible to organize such world competitions several 
times later.”

A SPORTÁG NAGYKÖVETEI/AMBASSADORS

Görbicz Anita,  
világbajnoki ezüstérmes, BL-győztes/World 
Championship silver medalist, EHF CL winner

„Sajnálom, hogy én ilyen eseménynek nem lehettem 
korábban részese. Az olimpiai részvétel semmihez sem 
hasonlítható, és óriási dolog, hogy több ezer fiatal ezt 
itt, Győrben élheti majd át.” 

„I feel sorry I could not have been a member of such an 
event. Olympic participation can not be compared to 
anything and it is a huge thing that thousands of young 
athletes will experience it in Győr.”

KÉZILABDA
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Kiskora óta minden mérkőzését fejpántban játsz-
sza, a meccsek előtt zenét hallgat. A kézilabda mel-
lett nagyon szereti a futballt és a röplabdát. Van egy 
egyetemista bátyja. Szabadidejében szeret filmeket 
nézni, kedvencei az akciófilmek. Szeretné elvégezni a 
Testnevelési Egyetemet, majd kézilabdával foglalkozni. 
Példaképe Klivinyi Kinga.

Szülei hobbiszinten kézilabdáztak. Testvére szintén 
sportol, versenytáncol. Érdeklődik az emberi test fel-
építése iránt, később is ezzel szeretne foglalkozni. Cél-
ja a dobogó elérése Győrben és a felnőtt válogatottba 
való bekerülés. Szabadidejében szívesen hallgat zenét 
és néz filmet. Példaképe Aron Pálmarsson.

She is playing every match with a headband since she 
was a child and listens to music before matches. She likes 
football and volleyball too. Her older brother is studying 
at a University. She watches movies in her free time and 
she likes action movies. She would like to graduate at 
the University of Physical Education and to get a job in 
handball. Her role model is Kinga Klivinyi.

Her parents were amateur handball players. Her sister is 
a professional dancer. She is interested in human Biology 
and she would like to get a job in this topic. She would 
like to win a medal in Győr then to become a Hungarian 
international. She listens to music and watches movies in 
her free time. Her role model is Aron Palmarsson.

Szülei is sportoltak amatőr szinten, bátyja élspor-
toló, jégkorongozik. Szeretne sporttal kapcsolatban 
továbbtanulni. A 2016–2017-es szezonban feljutott  
az élvonalba a Vasas felnőttcsapatával. Szeretne a vá-
logatottba bekerülni, és világversenyeken részt venni. 
Példaképe Luc Abalo. Szeret kirándulni és a szabadban 
fotózni, sétálni.

Édesapja futballozott, kapus volt, majd kézilabdázott 
is. Atlétikázni kezdett, majd nyolcévesen tért át a ké-
zilabdára. Győrben szeretne érmet nyerni, majd bemu-
tatkozni az NB I-ben és a válogatottal olimpián sze-
repelni. Háziállatokat tart, van két teknőse és gőtéje. 
Szabadidejében szeret siklóernyőzni. Példaképe Kari 
Aalvik Grimsbö.

Her parents were amateur athletes and her brother 
is a professional ice hockey player. She would like to 
study in sport after graduation. She was member of the 
Vasas team which won the Hungarian second division 
in the 2016–2017 season. She would like to become a 
Hungarian international and take part at international 
events. Her role model is Luc Abalo. She likes hiking and 
taking photos, walking in nature.

Her father was a football goalkeeper and played handball 
too. She started with athletics before turning for handball 
at the age of eight. She would like to win a medal in Győr 
then to make her debut in the Hungarian first division and 
take part at the Olympic Games. She has two turtles and a 
newt. She likes paragliding in her free time. Her role model 
is Kari Aalvik Grimsbö.

Kácsor Gréta Kuczora Csenge

2000. 04. 24., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 01. 26., Budapest

174/70 M/H (CM)  /  S/W (KG) 176/77

Vác ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Vasas

Ottó Katalin/Szilágyi Zoltán NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Géber Zsolt/Varga Márton, Kovács Péter

2x ifi NB I-3. (2015, 2016)/2x Youth 
Hungarian First Division-3. (3015, 2016)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS U17-es Eb-3. (2015)/U17 ECh-3. (2015)

Arany Rebeka Herczeg Lili

2000. 10. 03., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 09. 25., Kiskunhalas

168/60 M/H (CM)  /  S/W (KG) 174/69

Vasas SC ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Kecel KC

Géber Zsolt/Varga Márton NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Dávidházi Sándor

NB I/B-1. (2017)/ 
Hungarian Second Division-1. (2017)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

NB I/B-3. (2017)/Hungarian Second 
Division-3. (2017)

KÉZILABDA/HANDBALL KÉZILABDA/HANDBALL
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KÉZILABDA/HANDBALL

Bármelyiket választja, nálunk kényelmesen 
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Hét évesen kezdte a kézilabdát, szeretne NB I-es kapus 
lenni hosszú távon. Az ifjúsági válogatottal négy nem-
zet tornáját nyert idén tavasszal Dabason. Példaképe 
Kari Aalvik Grimsbö. Legtöbb szabadidejét az öccsével 
tölti, de szeret zenét hallgatni és sorozatokat nézni is.  
Van egy hörcsöge.

Édesapja kézilabdázott, az ő hatására kezdte el a spor-
tot hétévesen. Győrben mindenképpen szeretne érmet 
nyerni, a későbbiekben pedig olimpián szeretne részt 
venni. Csapatával rendszeresen az élmezőnyben végez-
nek a korosztályos országos bajnokságban. Példaképe 
Gasper Marguc. Szabadidejében zenét hallgat és soro-
zatokat néz szívesen.

She started handball at the age of seven and she would 
like to play in the Hungarian first division. She won the 
Four Nations Cup in Dabas this year with the Hungarian 
youth national team. Her role model is Kari Aalvik Grimsbö. 
She spends most of her free time with his younger brother 
and she likes listening to music and watching series.  
She has a hamster.

Her father was a handball player and she started handball on 
his influence at the age of seven. She really would like to win 
a medal in Győr then to play at the Olympic Games. Her team 
usually finishes in the top third at the age group National 
Championship. Her role model is Gasper Marguc. She likes 
listening to music and watching series in her free time.

Magera Noémi Mihály Petra

2000. 04. 14., Nyíregyháza SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 01. 04., Dunaújváros

170/62 M/H (CM)  /  S/W (KG) 172/61

Angyalföldi Sportiskola/Nemzeti 
Kézilabda Akadémia

ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia

Komjáti Zsuzsanna/Bohus Beáta NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Meggyes Rita/Vártok Ákos

U13-as ob-1. (2013)/U13 NCh-1. (2013) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

serdülő ob-3. (2017)/ 
Age Group NCh-3. (2017)
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Teniszezett és táncolt gyerekként, nyolcévesen kezdett 
kézilabdázni. Szeretne érmet nyerni Győrben, majd a 
válogatott tagjaként kijutni a tokiói olimpiára. Példaképe 
Heidi Löke. Van két kutyájuk, a húgával rengeteget fog-
lalkoznak velük. Az angol és a történelem a két kedvenc 
tantárgya. Szabadidejében olvas és sárkányhajózik.

Édesanyja röplabdázott. Nyolcévesen kezdett kézi-
labdázni, egy barátnője vitte le edzésre, ahol egyből a 
kapuba állították és ott is ragadt. Győrben szeretne do-
bogós helyezést elérni, később pedig felnőtt válogatott 
meghívót kapni. Triffa Ágnes a példaképe. Szeret zenét 
hallgatni, a kedvence Bruno Mars. Van egy 3 éves lab-
radorja.

She was playing tennis and dancing as a child but turned 
for handball at the age of eight. She would like to win 
a medal in Győr then to take part at the 2020 Olympic 
Games. Her role model is Heidi Löke. She plays with their 
dogs a lot with her sister. Her favourite subjects are 
English and History. She likes reading and dragon boating 
in her free time.

Her mother was a volleyball player. She started handball 
at the age of eight when her girlfriend took her for a 
training. She was standing in goal at the first training and 
stayed there. She would like to win a medal in Győr and to 
become a Hungarian international later. Her role model is 
Ágnes Triffa. She likes listening to music and her favourite 
singer is Bruno Mars. She has a three-year-old Labrador.

Debrecenben kezdett kézilabdázni ötévesen, négy éve 
viszont már Győrben játszik. Szülei vívók voltak, nő-
vére is kézilabdázott. Nagyon szeret zenét hallgatni 
és filmet nézni, valamint könyvet olvasni. Az ETO-val 
magyar bajnok lett idén, kétszeres Görbicz-ösztöndí-
jas. Szeretne a felnőtt válogatottba is meghívót kapni. 
Példaképe Kovacsics Anikó.

Imádja a csillagokat és minden dolog felkelti az érdek-
lődését. A rajzolás mint hobbi nagyon közel áll hozzá, 
és ha teheti, akkor az érzéseit, legyen az jó vagy rossz, 
rajzokban fejezi ki. A kézilabda mellett mindenképpen 
szeretne majd ezzel is foglalkozni. Édesanyja atletizált 
és kézilabdázott, édesapja tornázott, futballozott és 
úszott. Gyűjti a vonat- és buszjegyeket.

She started handball at the age of five in Debrecen but she is 
playing at Győri Audi ETO KC for four years. Her parents were 
fencers, her sister played handball too. She likes listening to 
music, watching movies and reading books. She became 
Hungarian champion with ETO this year and she received the 
Görbicz Anita Scholarship twice. She would like to become  
a Hungarian international. Her role model is Anikó Kovacsics.

She likes stars and almost everything arouses her interest. 
Her hobby is drawing and she expresses her feelings (both 
good and bad) with drawings. In addition to handball she 
likes to deal with drawing. Her mother was an athlete and 
played handball, her father was a gymnast, played football 
and swam. She collects bus and train tickets.

Simon Armilla Szabó Dóra

2000. 04. 27., Szeged SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 04. 27.. Debrecen

172/85 M/H (CM)  /  S/W (KG) 174/72

Szeged SE/Nemzeti Kézilabda Akadémia ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB)

Debreceni Sportcentrum Sportiskola/
DVSC TVP

Bálint Gabriella/Bohus Bea NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Rádinné Tóth Rózsa/Vida Gergő

junior NB I-1./Junior NCh-1. (2017) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

serdülő ob-3. (2016)/ 
Age Group NCh-3. (2016)

Pál Tamara Schatzl Natalie

2000. 09. 01., Debrecen SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 03. 29., München (GER)

173/63 M/H (CM)  /  S/W (KG) 173/67

Debreceni Sportcentrum Sportiskola/
Győri ETO

ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) MTE/Nemzeti Kézilabda Akadémia

Vida Gergő, Márián Blanka, Tóth Rózsa/
Kun Attila, Bognár Róbert, Ambros Martín

NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Arató Béla/Bohus Bea

Bajnokok Ligája-1./ 
EHF Champions League-1. (2017)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

Négy Nemzet Tornája-1. (2017)/Four 
Nations Cup-1. (2017)

KÉZILABDA/HANDBALL KÉZILABDA/HANDBALL



4948

KÉZILABDA/HANDBALL KÉZILABDA/HANDBALL

Édesapja motorversenyző volt, végigment többek kö-
zött a Dakar-ralin. Tizenegy évesen kezdett kézilab-
dázni, fiatal kora ellenére a következő szezonban már 
a Bajnokok Ligája-győztes csapatban szerepelhet, 
ugyanis profi szerződést kötöttek vele. Nyerni szeretne 
az EYOF-on, később pedig bekerülni a válogatottba. Pél-
daképei Heidi Löke és édesapja, Varga Ákos.

Keresztény családból származik, két nővére van. Édes-
apja futballozott, édesanyja kézilabdázott és röplab-
dázott. Úszott, futballozott, a kézilabdát kilencévesen 
kezdte. Nagyon szeret dartsozni, ezzel vezeti le a fe-
szültséget. Gyerekként matricákat gyűjtött sportolók-
ról. Kedvenc tantárgya az angol. A Testnevelési Egye-
temen szeretne edzői diplomát szerezni.

Her father was a motorcycle racer and completed the 
Paris-Dakar Rally. She started handball at the age of 
eleve. Despite her young age, she will play for the EHF 
Champions League winner next season as she put pen to 
paper on a professional contract with ETO. She would like 
to win the EYOF then to become a Hungarian international. 
Her role models are Heidi Löke and her father Ákos Varga.

He was born into a Christian family and has two sisters. His 
father was a football player, his mother played handball 
and volleyball. He played football and swam before he 
started handball at the age of nine. He derives the tension 
with darts. He has been collecting sport stickers as a child. 
His favourite subject is English. He would like to study at the 
University of Physical Education and to become a coach.

Dédnagyapja válogatott kalapácsvető volt, édesany-
ja diszkoszvetésben jeleskedett. Édesapja pedig ko-
rábban kézilabdázó volt és az ő hatására kezdett el 
kézilabdázni hétévesen. Korábban táncolt. Kedvenc 
tantárgya a testnevelés. Győrben nyerni szeretne, a 
későbbiekben pedig Bajnokok Ligája-győzelemre hajt 
és válogatott meghívóra.

Gyermekkori nagy mozgásigénye miatt hamar a sport-
pályán találta magát. Először csak atlétikai versenyeken 
vett részt, majd szivacskézizni kezdett. A sport mindig 
jelen volt a család életében: húga is kézilabdázik. To-
vábbtanulni sporttal kapcsolatos területen szeretne, 
méghozzá a Testnevelési Egyetemen. Érdeklődik a pszi-
chológia iránt. Szeretne válogatott kerettag lenni.

Her great-grandfather was a hammer thrower, her mother 
was a discus thrower. Her father played handball and she 
started sport on his influence at the age of seven. She 
has danced earlier. Her favourite subject is PE. She would 
like to win the trophy in Győr then she dreams of winning 
the EHF Champions League and to become a Hungarian 
international.

She has been active as a child so she started sport at a 
very young age. She took part at athletics competitions at 
first then started sponge handball. Her family is a sporty 
one: her younger sister plays handball too. She would 
like to study at the University of Physical Education. She 
is interested in psychology. She would like to become a 
Hungarian international.

Varga Emőke Bálint Bence

2000. 03. 09., Csorna SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 06. 19., Budapest

184/73 M/H (CM)  /  S/W (KG) 191/73

Győri ETO ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB)

Dabas VSEKC/Nemzeti Kézilabda 
Akadémia

Bazsák Zoltán, Kun Attila/Bognár Róbert, 
Danyi Gábor

NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH)

Kovács István, Tomori Győző, Szilágyi 
István/Imre Vilmos, Vágó Attila

serdülő ob-1. (2016)/ 
Age Group NCh-1. (2016)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

serdülő ob-1. (2016)/ 
Age Group NCh-1. (2016)

Szilovics Fanni Vámos Petra

2000. 02. 18., Pécs SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 09. 14., Ózd

186/77 M/H (CM)  /  S/W (KG) 170/70

Siklós KC/Győri ETO ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Nemzeti Kézilabda Akadémia

Iványi István/Bognár Róbert NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Bohus Beáta

serdülő ob-1. (2016)/ 
Age Group NCh-1. (2016)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

junior ob-1. (2016)/ 
Junior NCh-1. (2016)
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Édesapja kézilabdázott, az ő hatására kezdte a sportot 
nyolcévesen. Örökmozgó típusnak vallja magát. A ser-
dülő bajnoki címből 30 mérkőzésen 63 góllal vette ki  
a részét. A későbbiekben szeretne egy magasan 
jegyzett külföldi bajnokságban kézilabdázni. Hobbija  
a wakeboard. Angolul és németül is beszél.

Ötévesen kezdte a kézilabdát, kapusként nem meglepő, 
hogy a példaképe Niklas Landin. Nagy lehetőséget kapott 
idén márciusban, amikor bemutatkozhatott a junior vá-
logatottban a Cegléd elleni bajnokin. Győrben a dobogó 
legfelső fokára szeretne felállni, később pedig részt venne 
az olimpián. Szereti a testépítést, szabadidejében street 
workoutozik.

His father was a handball player and started the sport 
on his influence at the age of eight. He considers himself 
as a human perpetual motion. He scored 63 goals in 30 
matches to help his time for the age group national title. 
He would like to play in a top-class championship later. 
His hobby is wakeboard. He speaks English and German.

He started handball at the age of five. As a goalkeeper 
it’s not surprising that his role model is Niklas Landin. 
It was a huge chance for him to make his debut at the 
Hungarian Junior National Team in the match against 
Cegléd. He wants to win the EYOF in Győr and to qualify for 
the Olympic Games later. He likes bodybuilding and does 
street workout in his free time.

Édesapja kézilabdázott, az ő hatására kezdte a sportot 
ötévesen. Győrben csak a győzelemmel lenne elégedett, 
később pedig a válogatott tagjaként szeretne részt ven-
ni egy olimpián is. Példaképe Dominik Klein. A kézin kívül 
szereti a halakat és a horgászatot, szabadidejében szí-
vesen kosárlabdázik. Az ulmi Anna Essinger Gimnázium 
sporttagozatos diákja.

Sportszervező családba született, szülei is sportoltak, 
igaz, csak alacsonyabb szinten. Testvére is kézilabdázik. 
Hat évig focizott, majd tizenegy évesen tért át a kézilab-
dára. Győrben a dobogó legfelső fokára szeretne felállni, 
felnőttként pedig válogatott szeretne lenni és a Bajno-
kok Ligájában játszani. Szabadidejében dartsozni vagy 
Xboxozni szokott.

He started handball at the age of five on the influence of 
his father who also has been a handball player. He would 
take the trophy in Győr then he would like to take part 
at the Olympic Games. His role model is Dominik Klein.  
He likes fishes and fishing, he plays basketball in his free time. 
He is the student of the Anna Essinger Gymnasium in Ulm.

He was born into a sports-lover family as his parents were 
amateur athletes too. His sibling is a handball player too. He 
played football for six years before turning for handball at 
the age of eleven. He would like to win the EYOF in Győr then 
to become a Hungarian international and play in the EHF 
Champions League. He plays darts or Xbox in his free time.

Gál Dominik Győri Kristóf

2000. 02. 01., Veszprém SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 06. 25., Debrecen

186/89 M/H (CM)  /  S/W (KG) 185/81

Balatonfüredi KSE ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Békési FKC/Nemzeti Kézilabda Akadémia

Török Lajos NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Kádas László/Gyurka János

serdülő ob-1. (2017)/ 
Age Group NCh-1. (2017)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS U12-es ob-1./U12 NCh-1. (2012)

Czakó Áron Dobi Bence

2000. 04. 10., Memmingen (GER) SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 01. 06., Debrecen

190/75 M/H (CM)  /  S/W (KG) 183/73

TSG Söftlingen ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Balmazújvárosi KK

Czakó Gábor NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Tréki Tamás

ORV-1. (2016)/Olympic Hopes-1. (2016) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

serdülő ob-5. (2017)/ 
Age Group NCh-5. (2017)

KÉZILABDA/HANDBALL KÉZILABDA/HANDBALL
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Hatévesen kezdett kézilabdázni, előtte úszott. Szinte 
végigvédte a szezont a PLER serdülőcsapatánál, sőt, 
a juniorok között is lehetőséget kapott a bizonyításra. 
Győrben egy dobogós helyezéssel elégedett lenne, ké-
sőbb szeretne minél több versenyt nyerni. Vidám, tár-
saságkedvelő embernek tartja magát, mindenben a jót 
szokta keresni. Szeret túrázni.

Hétévesen ismerkedett meg a kézilabdával, egy darabig 
futballozott is mellette. Szeret mindent, ami a kézilab-
dával kapcsolatos. Tervei közt szerepel az is, hogy edzői 
képesítést szerez, és a játékvezetés sem áll távol tőle. 
Az öccse is kézilabdázik, szeretne egyszer egy csapat-
ban játszani vele. Győrben győzni szeretne, később él-
vonalbeli játékossá válni.

He started handball at the age of six and swam before for 
a while. He played in almost every matches of PLER’s age 
group team and made his debut among juniors. He would 
be satisfied with a podium finish in Győr then he would like 
to win every competitions. He considers himself as a happy 
and social guy. He always concentrates on positive things. 
He likes hiking.

He started handball at the age of seven and also played 
football for a while. He likes everything connected to 
handball. His goal is to graduate as a coach but he also 
sees himself as a match official. His younger brother plays 
handball too and he hopes they will play together one 
time. He wants to win in Győr and to become a player in 
the Hungarian first division.

Sok sportágat kipróbált (atlétika, boksz, labdarúgás), de 
végül a kézilabdánál maradt, amit kilencéves kora óta 
űz. Édesanyjának is több sportága volt, a bokszot vá-
lasztotta. Győrben a végső győzelemre hajt, a későb-
biekben szeretne válogatott kerettag lenni. Szabad- 
idejében szívesen horgászik.

Szülei a mai napig sportolnak. Több sportágat (tenisz, 
labdarúgás, úszás) kipróbált, mielőtt nyolcévesen ké-
zilabdázni kezdett. Győrben egy dobogós helyezéssel 
elégedett lenne, a későbbiekben pedig szeretne NB I-es 
játékossá válni. Kedvenc tantárgya a földrajz. Szabad- 
idejében szívesen horgászik és pókerezik a barátaival.

He tried out a few sports (athletics, boxing, football) but 
choosed handball what he started at the age of nine.  
His mother also tried out some sports before choosing 
boxing. He wants to win the trophy in Győr then to become a 
Hungarian international later. He likes fishing in his free time.

His parents are still doing sports. He tried out a few sports 
(tennis, football, swimming) before choosing handball at 
the age of eight. He wants a podium finish in Győr and 
then to become a handball player in the Hungarian first 
division. His favourite subject is Geography. He likes fishing 
and playing poker with his friends in his free time.

Merkovszki Pál Papp Bence

2000. 05. 05., Myrtle Beach (USA) SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 02. 18., Budapest

198/97 M/H (CM)  /  S/W (KG) 192/96

Pler-Budapest ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB)

Pler-Budapest/ 
Nemzeti Kézilabda Akadémia

Kovács Mihály, Laurencz Szabolcs NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Puskás Viktor, Kovács Mihály/Vágó Attila

ORV-1. (2016)/Olympic Hopes-1. (2016) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS ORV-1. (2016)/Olympic Hopes-1. (2016)

Kecskés Bence Kovács Gergő

2000. 02. 07., Békéscsaba SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 11. 10., Gyöngyös

175/72 M/H (CM)  /  S/W (KG) 191/71

Nemzeti Kézilabda Akadémia ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Gyöngyös/Nemzeti Kézilabda Akadémia

Vágó Attila NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Pápa János/Imre Vilmos

serdülő ob-2. (2017)/ 
Age Group NCh-2. (2017)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS ORV-1. (2016)/Olympic Hopes-1. (2016)

KÉZILABDA/HANDBALL KÉZILABDA/HANDBALL
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HARTMANN-RICO Hungária Kft. • 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8. Telefon: 06 23 530 900 • hartmann.hu

www.egeszsegprogram.eu

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020

Főtámogató

Az édesanyja is kézilabdázott és az elején sokat segí-
tett neki. Szeret utazni, a világot járni és új kultúrákat, 
embereket megismerni. Kedvenc tantárgyai a fizika és 
a matematika, a tanulmányait a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen szeretné folytatni. 
Győrből éremmel szeretne hazatérni, később pedig 
légiósnak állni.

Úszott és futballozott, majd hétévesen kezdte a kézilab-
dát a Békési FK-ban, ahonnan 2016 januárjában igazolt 
Balatonfüredre. Győrben a dobogó legfelső fokára sze-
retne felállni, majd a felnőtt válogatottal világbajnoksá-
gon és olimpián venne részt. Szabadidejében szívesen 
horgászik és kosárlabdázik, valamint NBA-meccseket 
néz. Példaképe LeBron James.

His mother also played handball and helped him a lot at 
the beginnings. He likes to travel around the world and get 
to know new cultures and people. His favourite subjects 
are Physics and Maths and he would like to study at 
the Budapest University of Technology and Economics.  
He would like to win a medal in Győr and to play abroad later.

He swam and played football then started handball at the 
age of seven. He was the player of Békési FK before he has 
signed with Balatonfüred in January 2016. He wants to win 
the trophy in Győr then become a Hungarian international 
and take part at the Olympics and World Championship.  
He likes fishing, basketball and watching NBA matches in 
his free time. His role model is LeBron James.

Papp Krisztián Szász Bálint

2000. 01. 17., Tapolca SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 03. 04., Békéscsaba

184/80 M/H (CM)  /  S/W (KG) 180/85

Éles Kézilabda Iskola/ 
Balatonfüredi KSE

ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Balatonfüredi KSE

Török Lajos/Kis Ákos NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Kárpáti Krisztián, Kis Ákos

ORV-1. (2016)/Olympic Hopes-1. (2016) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

serdülő ob-1. (2017)/ 
Age Group NCh-1. (2017)
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Nagyapja válogatott kézilabdázó volt. Húga világbaj-
nok táncos akrobatikus rock and roll-ban. Hatévesen 
előbb futballozni kezdett, hét évvel később váltott ké-
zilabdára. Győrben az elődöntőbe jutással már elége-
dett lenne, a későbbiekben pedig szeretne válogatott 
kerettag lenni. Szabadidejében zenét hallgat, úszik és 
a családjával van. Példaképe Ivano Balic.

Hamar be tud illeszkedni új közösségbe. Szeret vic-
celődni és jókat nevetni. Édesapja kézilabdázott és Né-
metországban fejezte be a profi karrierjét, az ő hatá-
sára kezdte a kézilabdát hatévesen. Hozzá hasonlóan 
ő is a német bajnokságban szeretne játszani, Győrben 
pedig döntőbe jutni. Sportokkal kapcsolatos szakmák 
érdeklik. Nagyon szereti a magyar vizsláját.

His grandfather was a Hungarian international handball 
player. His younger sister is a World Champion acrobatic 
rock’n roll dancer. He started playing football at the age 
of six and turned for handball seven years later. He would 
be satisfied with reaching the semi-final in Győr. He would 
like to be a Hungarian international among adults. He likes 
listening to music, swimming and being with his family in 
his free time. His role model is Ivano Balic.

He is able to fit in quickly into communities. He likes joking 
and laughing. His father was a handball player and ended 
his career in Germany. He started handball on his influence 
at the age of six. He also would like to play in the German 
Bundesliga and to reach the final in Győr. He would like to 
get a job in sports later. He has a dog.

Széles Ákos Szép-Kis Kevin

2000. 10. 19., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 09. 23., Szolnok

190/85 M/H (CM)  /  S/W (KG) 192/76

Csanádi KSI SE ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) ThSV Eisenach/SC DHfK Leipzig

Horváth László/Majoros István NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Benjamin Riemann/Andre Haber

ORV-1. (2016)/Olympic Hopes-1. (2016) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

Sauerland-kupa-1. (2017)/ 
Sauerland Cup-1. (2017)

KÉZILABDA/HANDBALL KÉZILABDA/HANDBALL

Édesanyja nyolc évig atletizált, édesapja futballozott. 
Általános iskolában kosárlabdázni szeretett volna, 
mivel mind a két unokanővére kosarazott, és nagyon 
tetszett neki ez a sport. Kedvenc tantárgya a testne-
velés. Célja, hogy a válogatottal ott legyen a 2024-es 
olimpián. Példaképe Patrick Groetzki. Szabadidejében 
zenét hallgat és a barátaival van.

Gárdonyban nevelkedett, majd Győrőn át vezetett az 
útja Balatonfüredre. Hét éve kézilabdázik, előtte négy 
évig kenuzott. Az EYOF-on szeretne döntőbe jutni, 
majd bejátszaná magát a felnőtt válogatottba. Példa-
képe Bánhidi Bence. Szabadidejében szeret horgászni. 
Kedvenc filme a Hobbit.

His mother was a track and field athlete for eight years, 
his father played football. He wanted to play basketball 
in elementary school as both of his cousins played it and 
he liked it. His favourite subject is PE. His goal is to take 
part at the 2024 Olympic Games. His role model Patrick 
Groetzki. He likes listening to music and hanging out with 
friends in his free time.

He has been developed by Gárdonyi DSE, then played in 
Győr before he signed with his current club, Balatonfüred. 
He plays handball for seven years and he has been a 
canoeist for four years before. He would like to make 
it to the final at the EYOF and become a Hungarian 
international. His role model is Bence Bánhidi. He likes 
fishing in his free time. His favourite movie is The Hobbit.

Tóth Péter Vajda Huba

2000. 06. 28., Békéscsaba SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 03. 05., Győr

182/72 M/H (CM)  /  S/W (KG) 193/104

Nemzeti Kézilabda Akadémia ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Gárdonyi DSE/Balatonfüred

Vágó Attila NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Baksa Péter/Kárpáti Krisztián, Kis Ákos

ORV-1. (2017)/Olympic Hopes-1. (2017) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS ORV-1. (2016)/Olympic Hopes-1. (2016)
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Édesapja dobóatléta volt, nővére szintén kosárlab-
dázik. Három évig szertornázott, majd nyolcévesen 
váltott kosárlabdára. Magántanuló, hogy még jobban 
koncentrálhasson a sportra. Célja, hogy élvezze, amit 
csinál. Szabadidejében szeret kerékpározni. Angolul és 
olaszul is beszél. Szereti a mesefilmeket.

Szülei is kosaraztak, nővére jelenleg NB I-es és U18-
as válogatott játékos. Korosztályos sikerei már neki is 
vannak: háromszoros U13-as bajnok, serdülő és ka-
dett bajnok. A tavalyi Balkán Kupán beválasztották az 
All Star-csapatba és ő lett a legjobb passzoló. A későb-
biekben szeretne felnőtt válogatott lenni.

Her father was a track and field athlete, her sister plays 
basketball too. She was a gymnast for three years before 
turned for basketball at the age of eight. She is a private 
student so she can concentrate on sport even more.  
Her goal is to enjoy what she is doing. She likes riding  
a bike in her free time. She speaks English and Italian.  
She likes cartoons.

Her parents were basketball players, her sister plays in 
the Hungarian first division and the U18 national team. 
She also has early successes: she is three-times U13 
champion, age group and cadet champion. He was chosen 
into the All Star Team at last year’s Balcanic Cup and she 
received the best passer award. She would like to become 
a Hungarian international later.

Angyal Barbara Boros Júlia

2001. 02. 09., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2002. 09. 03., Budapest

171/61 M/H (CM)  /  S/W (KG) 175/62

Csata DSE ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Csata DSE

Tursicsné Iván Krisztina, Tursics Sándor, 
Tursics Krisztián, Wéber Kriszti

NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH)

Tursicsné Iván Krisztina, Tursics Sándor/
Tursics Krisztián

ORV-1. (2016)/Olympic Hopes-1. (2016) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

Balkán Kupa-1. (2016)/ 
Balcanic Cup-1. (2016)

KOSÁRLABDA/BASKETBALL

Szirony Dorina,  
U16-os ORV-győztes/ 
U16 Olympic Hopes winner

„Nagyon sokat jelent számomra a nagyköveti felkérés, 
ez olyan lehetőség, ami az életben lehet, hogy csak 
egyszer adatik meg. Külön öröm, hogy az EYOF-nak  
a szülővárosom ad otthont.”

„The ambassador request is very important to me, this is 
an opportunity that can only be given once in life. A special 
pleasure that my hometown host to the EYOF. „

A SPORTÁG NAGYKÖVETEI/AMBASSADORS

Laklóth Anna,  
magyar bajnok/ 
Hungarian champion

„Remélem, mindig örömmel fognak visszagondolni a 
Győrben eltöltött napokra! Egy sportoló életében nem 
létezik ihletettebb pillanat, mint hazai közönség előtt 
címeres mezben küzdeni a sikerért, mérkőzés előtt a 
Himnuszt hallgatni, közben pedig a Ria-Ria-Hungáriát!” 

„I hope they will always be happy to think about the days 
spent in Győr! In an athletes’ life, there isn’t any inspired 
moment than fight for success in a Hungarian jersey in 
front of home audience, before the match listening to the 
anthem, during that match the Ry Ry Hungary.”

KOSÁRLABDA
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Lovagolt, úszott, öttusázott és tornázott, mielőtt 14 
évesen a kosárlabdát választotta. Példaképe Alba 
Torrens. Szereti a természetet, édesanyjával sokat 
járnak túrázni. Érdeklik a kultúrák, emlékművek, látni-
valók a világban. Régebben gyűjtötte az üvegállatokat.  
A Corvinus Egyetemen szeretne továbbtanulni, emberi 
erőforrások szakon.

Korábbi kosaras édesanyja hatására kezdett kosárlab-
dázni hétévesen. Korábban néptáncolt, amit nagyon 
szeretett, de végül a sport mellett döntött. Döntését 
egyáltalán nem bánta meg. Győrből szeretne érem-
mel hazatérni, célja, hogy a maximumot tudja nyújtani.  
A későbbiekben szeretné élvezni a játékot és bekerülni 
a válogatottba. Példaképei édesanyja és Alba Torrens.

She was swimming, riding a horse, doing modern 
pentathlon and gymnastics before she turned for 
basketball at the age of fourteen. Her role model is Alba 
Torrens. She likes nature and used to go hiking with her 
mother. She is interested in cultures, monuments and 
sights around the world. She has been collecting glass 
animals. She would like to study human resources at the 
Corvinus University.

She started basketball at the age of seven on the influence 
of her mother who played this game too. She was folk-
dancing for a while but decided to stop that for sport.  
She didn’t regret that choice. She would like to win a medal 
in Győr and to give her maximum. She would like to enjoy 
basketball and to become a Hungarian international. Her 
role models are her mother and Alba Torrens.

Szinte az egész család kosárlabdázott: édesanyja, két báty- 
ja és nővére is ezt a sportágat űzte. Ő ötévesen kezdte 
pattogtatni a labdát. Győrből éremmel távozna, távlati 
céljai között szerepel a válogatott meghívó és az olimpiai 
szereplés. Szeretne a Testnevelési Egyetemen tanulni és 
felnőttként is a kosárlabdával foglalkozni.

Idén junior magyar bajnok lett, emellett számos után-
pótlássikert mondhat magáénak. A kosárlabda mellett 
teniszezett és úszott korábban. Győrből mindenkép-
pen éremmel szeretne hazatérni. Arról álmodik, hogy 
bemutatkozhat a felnőtt válogatottban és az Euroligá-
ban is. Példaképe Alba Torrens. Szabadidejében mozi-
ba jár a barátaival.

Almost the entire family was playing basketball: her mother, 
her two brothers and sister. She started basketball at the 
age of five. She would like to win a medal in Győr. Her long-
term goals are to become a Hungarian international and to 
play at the Olympic Games. She would like to study at the 
University of Physical Education and to get a job in sport.

She became Hungarian junior champion this year and had 
early successes in various age groups. She played tennis 
and swam earlier on. She would like to win a medal in Győr. 
She dreams of playing in the Hungarian national team and 
the Euro League. Her role model is Alba Torrens. She likes 
going to the cinema with friends in her free time.

KOSÁRLABDA/BASKETBALL

Budácsik Dorottya Cser Zsófia

2001. 01. 25., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 08. 26., Sopron

188/76 M/H (CM)  /  S/W (KG) 183/66

Vasas ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Soproni Darazsak Akadémia

Diósadi Deák Éva NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Galavics Edina/Czirják Szilvia

serdülő ob-2. (2016)/ 
Age Group NCh-2. (2016)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS ORV-1. (2016)/Olympic Hopes-1. (2016)

Dombai Réka Mányoki Réka

2002. 09. 16., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 08. 11., Budapest

179/70 M/H (CM)  /  S/W (KG) 182/70

Óbudai Kaszások / Vasas Akadémia ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB)

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia/ 
Csata DSE

Losonczy Dániel/Diósadi Deák Éva NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH)

Zsolnay Gyöngyi/Wéber Krisztina, Tursics 
Krisztián

Slovenia Ball-1. (2016) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS ORV-1. (2016)/Olympic Hopes-1. (2016)

KOSÁRLABDA/BASKETBALL
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KOSÁRLABDA/BASKETBALL

#együttmégjobb

EGYÜTT TÖBBRE
VAGYUNK KÉPESEK

Te is kellesz a Veszprém, 
    Cseh Laci és a Fradi sikeréhez. 
        Légy részese a játéknak 
             a Telekom hálózat segítségével!

Telekom_Foszponzori_Sajto_165x235.indd   1 2017. 06. 19.   13:21

Van egy lánytestvére, aki szintén kosárlabdázik, vala-
mint édesanyja is kosarazott. Sok időt tölt együtt a csa-
pattársaival, gyakran szerveznek közös programokat. 
Hobbija a basszusgitározás, amit télen kezdett el, mivel 
nagyon szereti a zenét. Győrben szeretne jó teljesít-
ményt nyújtani, később pedig válogatott kosaras lenni.

Nagyanyja kézilabdázott, nagyapja futballozott, édes-
apja pedig kosárlabdázott. A kosárlabdát hétévesen 
kezdte, egy darabig lovagolt is mellette. Győrben dobo-
góra vágyik, felnőttként Európa-bajnokságra. Nagyon 
szeret utazni és vásárolni. Szeret nyelveket tanulni. 
Sport, pszichológia vagy gasztronómia irányban szeret-
ne továbbtanulni. Van egy törpenyula.

She has a sister who plays basketball too just like their 
mother who has been a basketball player. She spends 
a lot of time with teammates and they often organize 
team events. Her hobby is playing the bass guitar what 
she started at winter because she loves music. She would 
like to give a solid performance in Győr and become a 
Hungarian international later.

Her grandmother was a handball player, her grandfather 
played football, her mother played basketball. She started 
basketball at the age of seven and rode a horse for a while 
too. She would like to make it to the top three in Győr then 
to play at the European Championship. She likes traveling, 
shopping and learning languages. She would like to study 
sports, psychology or gastronomy. She has a dwarf rabbit.

Pánczél Ilona Szirony Dorina

2002. 03. 31., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 11. 22., Győr

173/62 M/H (CM)  /  S/W (KG) 182/71

Csata DSE ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Széchenyi Kosárlabda Akadémia

Tursics Krisztián NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Sándor Zsuzsa/Gálos László

Slovenia Ball-1. (2016) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS ORV-1. (2016)/Olympic Hopes-1. (2016)
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Édesapja labdarúgó volt, az ő hatására kezdett sportol-
ni. Úszott, a kosárlabdára kilencévesen tért át. Szeretne 
válogatott kerettag lenni és külföldön is kipróbálná ma-
gát. Szeret a családjával kirándulni, kerékpározni és hor-
gászni. Kedvenc tantárgyai a történelem és az irodalom. 
Sporttal kapcsolatban szeretné folytatni tanulmányait.

Szülei versenyszerűen sportoltak: édesanyja röplab-
dázott, édesapja kézilabdázott. Van egy ikertestvére, 
aki szintén kosárlabdázik. Győrben a legjobb négy közé 
szeretne kerülni, majd bemutatkozni az NB I-ben és 
válogatott kerettagnak lenni. Szabadidejében szívesen 
hallgat zenét és táncol. Példaképe Hosszú Katinka.

Her father was a footballer and she started sports on his 
influence. She swam then turned for basketball at the age 
of nine. She would like to become a Hungarian international 
and to play abroad once. She likes hiking, cycling and 
fishing with her family. Her favourite subjects are History 
and Literature. She would like to study something related 
to sports.

Her parents were professional athletes: her mother was a 
volleyball player, her father was a handball player. She has 
twin who also plays basketball. She would like to reach the 
top four in Győr then to make her debut in the Hungarian 
first division and in the national team. She likes listening 
to music and dancing. Her role model is Katinka Hosszú.

Vári Zita Wentzel Nóra

2001. 08. 06., Szeged SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 01. 12., Budapest

177/64 M/H (CM)  /  S/W (KG) 179/66

Szeged KE ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Törekvés SE/Rátgéber Akadémia

Láng Imre/Mészárosné Kovács Andrea NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH)

Herczeg Éva, Konta Gyula/ 
Marija Zsivkov Ninkovics

Slovenia Ball-2. (2015) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

serdülő ob-3. (2016)/ 
Age Group NCh-3. (2016)

KOSÁRLABDA/BASKETBALL KOSÁRLABDA/BASKETBALL

Édesapja válogatott vízilabdázó volt, három húga 
egyaránt sportol. Az óvodában már úszott, teniszezett 
és táncolt, a kosárlabdát hétévesen kezdte. Győrben 
szeretné a maximumot nyújtani, a későbbiekben 
pedig külföldön játszana és tanulna egyaránt. Kedvenc 
tantárgya a biológia. Példaképe Alba Torrens. Nagyon 
szeret sütni és főzni.

Szülei kosárlabdáztak, mindkét nővére junior váloga-
tott ritmikus gimnasztikázó volt. A kosárlabda előtt 
több sportágat is kipróbált: RG, síelés, úszás, aerobik. 
Győrben a legjobb négy közé kerülés a célja, a későb-
biekben válogatott kerettag szeretne lenni. Régebben 
matricákat és focis kártyákat gyűjtött. Három évig 
zongorázott és két évig gitározott.

Her father was a Hungarian international water polo player 
and her three sisters are athletes too. She was swimming, 
playing tennis and dancing already in kindergarten, started 
basketball at the age of seven. She would like to give her best 
in Győr then study and play basketball abroad. Her favourite 
subject is Biology. Her role model is Alba Torrens. She likes 
baking and cooking.

Her parents were playing basketball, both of her sisters 
were junior Hungarian international gymnasts (RG). 
She tried out many sports before basketball: RG, skiing, 
swimming and aerobic. She would like to make it to the 
top four in Győr then to become a Hungarian international. 
She used to collect stickers and football cards. She played 
the piano for three years and the guitar for two years.

Tóth Franka Varga Alíz

2001. 04. 04., Bologna SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 03. 17., Budapest

185/72 M/H (CM)  /  S/W (KG) 184/70

Vasas ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Vasas

Diósadi Deák Éva NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Diósadi Deák Éva

ORV-1. (2016)/Olympic Hopes-1. (2016) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS ORV-1. (2016)/Olympic Hopes-1. (2016)
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Három évig úszott, a kosárlabdát kilencévesen kezdte. 
Édesanyja is kosárlabdázott. Van egy tizenhárom éves 
öccse, aki szintén kosárlabdázik. Győrből szeretne 
éremmel hazatérni, később pedig az Euroligában ját-
szani. Pécsen szeretne továbbtanulni sporttal kapcso-
latos szakon. Szabadidejében szeret horgászni, mert 
csend van, tud pihenni és kikapcsolódni.

Szülei válogatott élsportolók voltak: édesapja kosár-
labdázott, édesanyja röplabdázott. Bátyja, Márkó szin-
tén kosárlabdázik, és nagyon jó a kapcsolatuk. Győrben 
szeretne minél jobb teljesítmény nyújtani. Nagy álma, 
hogy játszhasson a magyar válogatottban és az Euroli-
gában is. Kedvenc tantárgyai az angol és a történelem.

He has been swimming for three years before he turned for 
basketball at the age of nine. His mother was a basketball 
player. His 13 years old brother plays basketball too.  
He would like to win a medal in Győr then to play in the Euro 
League. He would like to study sports at Pécs. He likes fishing 
in his free time because he can relax and turn off in silence.

His parents has been Hungarian internationals: his father 
played basketball, his mother played volleyball. His brother, 
Márkó, also plays basketball and they have a very good 
relationship. He would like to give a solid performance in Győr. 
He dreams of playing in the Hungarian national team and the 
Euro League. His favourite subjects are English and History.

Az egész család kosárlabdázott vagy kosárlabdázik, 
nagyszülei, szülei és a testvérei is. Három lánytestvé-
re van: a legkisebb Székesfehérváron kosárlabdázik, 
ugyanabban az egyesületben, ahol ő. Idősebb testvérei 
már egyetemisták, ők Ajkán játszanak. Kedvenc tan-
tárgya az angol. Nyáron a Balatonon horgásznak édes-
apjával, szinte minden nap, amikor tehetik.

Viszonylag csendes embernek tartja magát, de ha 
megszólal, akkor szinte mindig egy fárasztó viccet 
mond. Kosárlabdázni először édesapja miatt kez-
dett el, mert a nyomdokaiba szeretett volna lépni.  
Édesanyja gyermekként kajakozott és kézilabdázott. 
Biológiával szeretne majd továbbtanulni, kedvenc álla-
ta a róka. Becenevem Doku.

The whole family played or still playing basketball: his 
grandparents, parents and siblings too. He has three sisters: 
the youngest plays for the same club in Székesfehérvár as 
him. His older sisters are University students and play at Ajka. 
His favourite subject is English. He used to go fishing with his 
father to Lake Balaton almost every day in the summer.

He considers himself as a quiet person but when he is 
talking he always tells a tiring joke. He started basketball 
at the age of five following in his father’s footsteps.  
His mother was a canoeist and a handball player as  
a child. He would like to study Biology, his favourite animal 
is the fox. His nickname is Doku.

Fekete Dávid Filipovity Péter

2001. 01. 18., Győr SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 07. 08., Kaposvár

200/93 M/H (CM)  /  S/W (KG) 191/68

Győri Kosárlabda Klub/Rátgéber 
Kosárlabda Akadémia

ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Kaposvári Kosárlabda Klub

Zalay Zoltán NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Puska Zoltán, Fehér Iván

ORV-3. (2016)/Olympic Hopes-3. (2016) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS Diákolimpia-1. (2016)/Olympiad-1 (2016)

Balsay Ádám Dokmanovic Milán

2001. 08. 30., Székesfehérvár SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001.01.22., Szombathely

190/70 M/H (CM)  /  S/W (KG) 204/82

Dávid Kornél Kosár Akadémia ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Szombathelyi Kosárlabda Akadémia

Szigetvári Zoltán, Nagy Tamás/
Peresztegi-Nagy Ákos

NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Váradi Attila

U11-es ob-1./U11 NCh-1. LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS U16-os ob-4. (2015)/U16 NCh-4. (2015)

KOSÁRLABDA/BASKETBALL KOSÁRLABDA/BASKETBALL
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Hobbija a fotózás, önmagáról, tájakról és más embe-
rekről is készít képeket, amelyeket Instagram-oldalán 
oszt meg. Régebben több fúvós hangszeren játszott, 
mostanában gitározik, ha van ideje. Kedvenc tantárgya 
a történelem, szeretne sportmenedzsernek tanulni. 
Célja, hogy felnőttként csapata húzóembere és válo-
gatott kerettag legyen.

A testvére szintén sportoló, teniszezik. Édesapja az NB 
II-ben röplabdázott, jelenleg hobbiszinten teniszezik. 
Az egész család sportbarát, sokféle sportot szívesen 
megnéznek, elsősorban kosárlabdát és teniszt. Ked-
venc tantárgyai a nyelvtan és a német. Szeret a kutyá-
jukkal sétálni. Szabadidejét a családjával tölti.

His hobby is photography, he makes pictures of himself, 
landscapes and other people and he shares them on 
Instagram. He played various wind instruments but now 
he plays only the guitar if he has free time. His favourite 
subject is History and he would like to graduate as a sports 
manager later. His aim is to become a key player for his 
senior team and to become a Hungarian international.

His brother is a professional tennis player. His father has 
been a volleyball player in the Hungarian second division, 
now his hobby is volleyball. The whole family likes to 
watch various sports, especially basketball and tennis. His 
favourite subjects are Grammar and German. He likes to 
walk their dog. He spends his free time with the family.

Kármán Domonkos Kiss Benedek

2002. 01. 02., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 09. 27., Szombathely

202/95 M/H (CM)  /  S/W (KG) 190/78

Budapest Honvéd ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Körmendi Törpördögök

Pálfi Jenő NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Érsek István/Kocsis Tamás, Szalai János

Cívis-kupa-3. (2017)/Cívis Cup-3. (2017) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS Diákolimpia-1. (2016)/Olympiad-1 (2016)

KOSÁRLABDA/BASKETBALL



7170

Nagyon szereti a sportot, szívesen űz több sportágat. 
Édesanyja atletizált és kézilabdázott, édesapja fut-
ballozott. Egy ideig futballozott a kosárlabda mellett.  
Mindig a lehető legjobb eredményre törekszik, fel-
nőttként szeretne válogatott kerettag lenni. Kedvenc 
tantárgyai a földrajz és a történelem. Tanulmányait 
szeretné egyetemen folytatni.

A kosárlabda a mindene, ideje nagy részét a sport töl-
ti ki. Tízévesen kezdte pattogtatni a labdát. A bátyja, 
Zsolt is kosarazik. Vélhetően édesapjuk „fertőzte meg” 
őket, mert korábban ő is játékos volt. A bűvészkedést 
egy sérülése ihlette számára, de csak kártyatrükköket 
csinál. Édesanyja hatalmas állatbarát, így rengeteg ál-
latuk volt már.

He likes sports very much and willingly plays others 
than basketball.  His mother was an athlete and played 
basketball, his father played football. He also played 
football for a while. He always wants to achieve the best 
possible result and he would like to become a Hungarian 
international. His favourite subjects are Geography and 
History. He would like to study at a university.

Basketball means everything for him – sport is his life.  
He started basketball at the age of ten. His brother, Zsolt, 
plays basketball too. They both started playing basketball 
on their father’s influence who was a basketball player 
too. He started juggling when he was injured and makes 
tricks with cards. His mother is animal friendly – they have 
had a lot of pets.

Lukács Norbert Pallai Tamás

2001. 05. 18., Székesfehérvár SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 02. 19., Szolnok

195/70 M/H (CM)  /  S/W (KG) 191/71

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia/ 
Alba Fehérvár

ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola

Schermann László/ Peresztegi Nagy Ákos NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH)

Szolnoki Zoltán, Tasnádi Zoltán,  
Halmai Norbert

U12 ob-1. (2014)/U12 NCh-1. (2014) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

Diákolimpia-2. (2017)/ 
Olympiad-2. (2017)

KOSÁRLABDA/BASKETBALL KOSÁRLABDA/BASKETBALL

Hétvégente reggel futni megy. Édesanyja úszott és 
kajakozott, unokatestvére futó ifjúsági olimpikon volt,  
országos csúcsot futott 200 méteren és váltóban is. 
Egy darabig judózott a kosárlabda mellett. Arról ál-
modik, hogy egyszer játszhat az NBA-ben. Kedvenc 
tantárgya a matematika, a Testnevelési Egyetemen 
szeretné folytatni tanulmányait.

Édesapja sportoló volt: atletizált, kosárlabdázott és 
futballozott. Jeles tanuló, korábban több tanulmányi 
versenyen is eredményesen szerepelt. Négy évig zon-
gorázott és tagja volt az énekkarnak is. Kosárlabdával 
szeretne a későbbiekben foglalkozni, és ha lehetősége 
lenne, külföldön szeretne továbbtanulni, illetve kosár-
labdázni is.

He goes for a run in the morning every weekend.  
His mother was a swimmer and canoeist, his cousin took 
part at the Youth Olympics and broke the Hungarian 
record on 200 m and relay. He was a judoka for a while 
in addition to basketball. He is dreaming of playing in the 
NBA. His favourite subject is Maths and he would like to 
study at the University of Physical Education.

His father played basketball and football and did athletics. 
He is a great student: he gave successful performances at 
student contests. He was playing the piano for four years 
and he was member of the choir. He would like to get a 
job in basketball later and to learn and play abroad before.

Kopácsi Ákos Kovács Benedek Máté

2001. 01. 25., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 02. 22., Nagykanizsa

180/68 M/H (CM)  /  S/W (KG) 199/83

Zuglói Sasok/Budapest Honvéd ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Zalaegerszegi ZTE KK

Borkúty László/Pálfi Jenő NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Bodrogi Csaba, Gellér Sándor

Balkán-kupa-3. (2016, U16)/ 
Balkan Cup-3. (2016, U16)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS ORV-3. (2016)/Olympic Hopes-3. (2016)
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KOSÁRLABDA/BASKETBALL

A szabadság
élménye!

■ HUNGUEST HOTELS
Magyarország egyik legnagyobb szállodalánca, amely három és négycsillagos 
szállodáival az egész országot lefedi. Ausztriában, Erdélyben és Montenegróban 
is várjuk kedves vendégeinket!

■ SZÁLLODÁINK
Wellness- és gyógyszállók, hegyvidéki szállodák, városi szállodák Magyaror-
szág legszebb és legkedveltebb üdülôkörzeteiben.

■ SZOLGÁLTATÁSAINK
Klasszikus gyógykúrák, fitnesz, wellness, szépségkúrák, konferencia-
lehetôségek, gazdag programajánlatok.

HOLIDAyS IN HUNGAry
 
■ HUNGUEST HOTELS
One of the largest hotel chains in Hungary with 3 and 4 stars hotels throughout 
Hungary. We also await our guests in Austria, Montenegro and Romania!

■ OUr HOTELS
Spa, wellness, mountain and city hotels in the most popular resorts in Hungary.

■ OUr SErVICES
Medical cures, recreation, fitness, wellness, beauty offers, meeting facilities 
and a wide range of programmes.

www.hunguesthotels.com

165x235image.indd   1 2017. 06. 12.   12:47

Van egy idősebb fiútestvére, akivel egyszerre kezdtek 
kosarazni, de bátyja már abbahagyta. Édesapja koráb-
ban úszott. Érdekli a kémia és a biológia, ezekkel a tár-
gyakkal szeretne később továbbtanulni. Otthon több 
állatot is tartanak, így például kutyát, macskát, gek-
kót, siklót, madárpókokat és békákat. Szabadidejében 
streetballozik és kerékpározik.

Amikor teheti, kosarazik, ha nincs edzés, akkor otthon. 
Ha rossz az idő vagy nincs energiája, akkor sorozatot 
néz. Már-már függőnek tartja magát. Édesapja fut-
ballozott, édesanyja röplabdázott. Kilencéves öccse 
is kosarazik. Természetesen profi kosárlabdázó akar 
lenni. Ha nem sikerülne, édesapja cégét vinné tovább. 
Beceneve Szoka.

He started playing basketball together with his older 
brother but he already retired. His father was a swimmer. 
His favourite subjects are Chemistry and Biology – he 
would like to study these topics later. They have more 
pets: a dog, a cat, a gecko, a snake, tarantulas and frogs.  
He plays streetball and rides a bike in his free time.

He plays basketball all the time. If there is no training than 
at home. If the weather is bad or he is out of energy then 
he watches series. He considers himself as an addict.  
His father played football, his mother volleyball. His nine-
year-old brother plays basketball too. He would like to 
become a pro. If he fails to do so then he would overtake 
his father’s company. His nickname is Szoka.

Pintér Máté Verasztó Péter

2001. 02. 20., Esztergom SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 03. 29., Szombathely

189/79 M/H (CM)  /  S/W (KG) 185/79

Pilisi Mennydörgők/Óbudai Kaszások 
Kosárlabda Akadémia

ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Szombathelyi Kosárlabda Akadémia

Kertész István/Nagy Bálint NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Váradi Attila

B33 Diákolimpia-5. (2014)/ 
B33 Olympiad-5. (2014)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

Diákolimpia-3. (2010)/ 
Olympiad-3. (2010)
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Édesanyja is röplabdázott, az ő hatására kezdte  
a sportágat tizenkét évesen. Általános iskolában ugró- 
kötelezett, amit szintén nagyon szeretett. A sport 
szeretete nagyapjától ered, aki kézilabdaedző és egy 
sportiskola igazgatója volt. Nagyapja mindig a sport 
szeretetéről, kitartásról és összetartásról beszélt, 
ezért példaképének tekinti.

Édesapja kézilabdázott, édesanyja több sportot kipró-
bált. Fiatalabb korában zenélt. Teniszezett és kézilab-
dázott néhány évig, a röplabdát tizenkét évesen kezdte 
el. Győrben szeretne jó teljesítményt nyújtani. Kedvenc 
tantárgya a történelem. Külföldön szeretne jogi egye-
temre járni. Szabadidejében kerékpározik és olvas.

Her mother was a volleyball player and she started this 
sport on her influence at the age of twelve. She was jump-
roping in elementary school and she loved it very much. 
She inherited loving sports from her grandfather who is  
a handball coach and a former director of a sports school. 
He has always spoken about loving sport, persistence and 
convergence so he became her role model.

Her father was a handball player while her mother tried out 
more sports. She has played music earlier on. She played 
tennis and handball before choosing volleyball at the age of 
twelve. She would like to give a solid performance in Győr. 
Her favourite subject is History. She would like to study law at 
a foreign university. She rides a bike and reads in her free time.

Ambrosio Melani Glemboczki Zóra

2000. 01. 01., Olaszország (ITA) SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 07. 23., Békéscsaba

188/72 M/H (CM)  /  S/W (KG) 182/75

Vasas ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Békéscsaba

Kőnig Gábor NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Nagy Attila/Szasa Nedeljkovics

2x serdülő ob-1./2x Age Group NCh-1. LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

Magyar Kupa-1. (2017)/ 
Hungarian Cup-1. (2017)

RÖPLABDA/VOLLEYBALL

Kotormán Réka,  
korosztályos magyar bajnok/ 
age group Hungarian champion

„A nemzetközi mérkőzéseken mindig óriási  élmény nagy 
szurkolótábor előtt játszani. Nagyon sok támogatást 
kapunk a szurkolóinktól, a családtagoktól, és bízom 
benne, hogy minél többen eljönnek majd nekünk 
szurkolni és átlendítenek minket a holtpontokon.”

„In international matches, it is always a great experience to 
play in front of a large crowd. We get a lot of support from 
our fans, family members, and I trust that more people will 
come to cheer us and bring us through the blind spots.” 

A SPORTÁG NAGYKÖVETEI/AMBASSADORS

Kötél Zsanett,  
Euroliga-győztes/ 
Euro League winner

„Sokakat teherként nyom a hazai pálya, de ha 
megtanuljuk a szurkolók biztatását pozitív energiaként 
felhasználni, akkor plusz játékosként hozzásegíthet 
bennünket a sikerhez.”

 „Many athletes are burdened by the domestic track, but if 
we learn to use fans’ encourage as a positive energy, then 
this can help us to succeed as a plus player.” 

RÖPLABDA
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Édesanyja kosárlabdázott, nővére korosztályos vá-
logatott röplabdázó volt. Kipróbálta az asztaliteniszt,  
a tornát és a kosárlabdát, mielőtt nyolcévesen el-
kezdett röplabdázni. Győrben szeretne érmet nyerni,  
a későbbiekben pedig olimpián szerepelni a válogatot-
tal. Van egy kutyája, akit Tapinak hív. Szabadidejében 
moziba megy a barátaival.

Édesapja aerobik Európa-bajnokságon harmadik lett, a 
világkupán pedig hatodik. Édesanyja szintén röplabdá-
zott. Tizenegy évesen kezdte a röplabdát, előtte úszott 
és RG-zett. Az EYOF-on a négy közé szeretne kerülni, 
hosszú távú célja, hogy külföldön játszhasson. Kedvenc 
tantárgya a biológia, szeretne diplomás gyógytornász 
lenni a későbbiekben.

Her mother played basketball, her sister was a youth 
Hungarian international volleyball player. She tried out table 
tennis, gymnastics and basketball before choosing volleyball 
at the age of eight. She would like to win a medal in Győr 
then to play at the Olympic Games. She has a dog called Tapi.  
She goes to the cinema with friends in her free time.

Her father has been third at the aerobic European 
Championship and sixth at the World Cup. Her mother has 
been a volleyball player. She started volleyball at the age 
of eleven, she swam and did RG before. She would like to 
make it to the semi-final at the EYOF and her long-term 
goal is to play abroad. Her favourite subject is Biology and 
she would like to graduate as a medical masseur.

A bátyja szintén röplabdázik, édesapja kézilabdázott. 
Kedvenc tantárgyai a matematika és a német. Később 
egyetemen építészmérnöknek szeretne tanulni. Győr-
ben szeretne jó teljesítményt nyújtani, később pedig 
bekerülni a válogatottba és külföldön folytatni pályafu-
tását. Szabadidejében szeret sütni, főzni, kerékpározni 
és zenét hallgatni.

Mindenki válogatott sportoló a családban. Édesapja 
kézilabdázó, édesanyja röplabdázó, testvére, Ákos pe-
dig teniszező. Tízévesen kezdte a röplabdát, tavaly  
az ifjúsági bajnokság legjobb feladójának választották. 
Kedvenc tantárgyai az angol, a német és a matema-
tika. Szeretné az Egyesült Államokban folytatni tanul-
mányait sportösztöndíjjal.

Her brother is also a volleyball player, her father has 
been a handball player. Her favourite subjects are Maths 
and German. She would like to graduate as an architect. 
She would like to give a solid performance in Győr, and 
she would like to become a Hungarian international 
later and continue her career abroad. She likes baking, 
cooking, cycling and listening to music in her free time.

Each member of her family is a Hungarian international 
athlete. Her father plays handball, her mother plays 
volleyball, her brother, Ákos is a tennis player. She started 
volleyball at the age of ten and she was chosen for the 
best setter in the Hungarian youth league last season. 
Her favourite subjects are English, German and Maths.  
She would like to study in the USA with a sport scholarship.

RÖPLABDA/VOLLEYBALL

Kökény Petra Körtvélyessy Réka Luca

2000. 10. 31., Kiskunfélegyháza SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 08. 29., Budapest

178/68 M/H (CM)  /  S/W (KG) 175/65

KESI/Röpke SE ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) UTE

Juhász Zoltán/Szappanos Máté NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH)

Nagy Herr Zsuzsanna, Nagy Júlia/
Selmeczi Zsuzsanna, Schildkraut Krisztián

ORV-3. (2015)/Olympic Hopes-3. (2015) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS ORV-3. (2015)/Olympic Hopes-3. (2015)

Kalmár Viktória Kotormán Réka

2001. 03. 17., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 02. 25., Schaffhausen

175/66 M/H (CM)  /  S/W (KG) 175/58

Gödöllő ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Kaposvári Röplabda Sportiskola/Vasas

Szabados István NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Pálfy Marianna/Kőnig Gábor

MEVZA-6. LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS 2x serdülő ob-1./2x Age Group NCh-1.

RÖPLABDA/VOLLEYBALL
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A családjában nagyon fontos szerepet játszik a sport. 
Édesapja labdarúgó, édesanyja röplabdázó volt. Nem vé-
letlen, hogy az öccse és ő is sportolók lettek. A testvére 
a DVTK U14-es korosztályában futballozik. Hétévesen 
kezdte a röplabdát, előtte három évig úszott és futballo-
zott. Győrben jó teljesítményt szeretne nyújtani, később 
pedig magyar bajnokságot nyerni.

Nagypapái válogatott sportolók voltak, édesapja és 
nevelőapja is versenyszerűen sportolt. Szülei fontos-
nak tartották, hogy ő és négy fiútestvére sportoljanak. 
Kipróbálta az úszást és az atlétikát is, de a röplabda 
mellett döntött, amit kilencévesen kezdett. Kedvenc 
tantárgyai a matematika, kémia és a francia. Szeretne 
külföldön továbbtanulni.

Sport plays an important role in her family. Her father 
was a football player, her mother was a volleyball player. 
It’s not a coincidence that her brother and she became 
athletes. Her brother plays football for DVTK’s U14 side. 
She started volleyball at the age of seven and swam 
and played football for three years before. She would 
like to give a solid performance in Győr then to become a 
Hungarian champion.

Her grandfathers were Hungarian international athletes 
and both her father and foster father were professionals. 
Her parents found it important for her and her four brothers 
to do sports. She tried out swimming and athletics but 
choosed volleyball which she started at the age of nine. 
Her favourite subjects are Maths, Chemistry and French.  
She would like to study abroad.

Kundrák Eszter Mihály Dórka

2000. 09. 25., Miskolc SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 09. 14., Budapest

178/70 M/H (CM)  /  S/W (KG) 173/57

Miskolci Sportiskola/Fatum Nyíregyháza ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Vasas

Toma Sándor/Horváth András,  
Kőhalmi Richárd

NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Kőnig Gábor

Magyar Kupa-3. (2017)/ 
Hungarian Cup-3. (2017)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS 2x serdülő ob-1./2x Age Group NCh-1.

RÖPLABDA/VOLLEYBALL

Utazásaihoz válassza Ön is 
a Posta Biztosítót, 

a Magyar Olimpiai Csapat 
utasbiztosítóját!

UTASBIZTOSÍTÁSÁT KÖSSE MEG
A WWW.POSTABIZTOSITO.HU OLDALON!

A MAGYAR OLIMPIAI CSAPAT
UTASBIZTOSÍTÓJA

MPB_utasor_hirdetes_165x235_1705.indd   1 2017.05.23.   10:38
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Szedmák Réka Tettamanti Virág

2001. 09. 08., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 06. 18., Kistarcsa

186/75 M/H (CM)  /  S/W (KG) 184/67

Vasas ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Gödöllő

Benkóné Kőrösi Mária, Kőnig Gábor NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Szabados István

ORV-3. (2015)/Olympic Hopes-3. (2015) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS MEVZA-7. (2016)

Mindkét testvére sportol(t), utánpótlás országos 
bajnoki címet nyertek. Több sportágat kipróbált: lo-
vaglás, tenisz, kosárlabda, vízilabda. A röplabdát 
tízévesen kezdte. Győrben szeretne jó teljesítményt 
nyújtani, később pedig olimpián parkettre lépni.  
Példaképei Roger Federer és Szakmáry Gréta. Van 
egy kiskutyája, Málna.

Édesapja profi futballista volt, az ír első osztályban 
játszott. Kilencévesen kezdett röplabdázni, példaképe 
Dobi Edina. Szeretne éremmel hazatérni Győrből, 
a későbbiekben pedig válogatott kerettagnak 
lenni. Kedvenc tantárgya a matematika, szeretne 
közgazdaságtudományt tanulni. Szabadidejét 
barátaival tölti, vagy olvas és zenét hallgat.

Her siblings are/were athletes and they won age group 
Hungarian national titles. She tried out more sports: 
riding, tennis, basketball and waterpolo. She started 
volleyball at the age of ten. She would like to give a solid 
performance in Győr then to play at the Olympic Games. 
Her role models are Roger Federer and Gréta Szakmáry. 
She has a puppy called Málna.

Her father has been a professional footballer and played in 
the Irish first division. She started volleyball at the age of 
nine, her role model is Edina Dobi. She would like to win a 
medal in Győr then to become a Hungarian international. 
Her favourite subject is Maths and she would like to study 
Economics. She spends her free time with friends, or with 
reading and listening to music.

Édesapja gyerekkorában tornász volt, ezért kezdett ő 
is ezzel a sportággal. Már kétévesen megtanult fejen 
állni. A röplabdát a nővére szerettette meg vele, aki 
néhány év után térdsérülés miatt kénytelen volt ab-
bahagyni. A zene iránti szeretetét a csapattársai is jól 
ismerik, így kimondatlanul is ő a csapat zenefelelőse  
az edzéseken, illetve az utazásoknál.

Az egész család szereti és hobbiszinten játssza is 
a röplabdát, beleértve az öccsét is. Szabadidejében 
is a sporttal foglalkozik. Édesapja aktív életet él: 
hegyet mászik, horgászik, táncol. Tízévesen kezdett 
röplabdázni, az EYOF-on jó teljesítményt szeretne 
nyújtani. Szeret utazni és megismerni más országok 
kultúráját. Sportpszichológus szeretne lenni.

Her father was a gymnast as a child, that’s why she 
started this sport. She learned head standing when she 
was two years old. She started volleyball on the influence 
of her sister who had to retire after a few years because 
of a knee injury. Her teammates know how much she likes 
music that’s why she is responsible for music in trainings 
and during trips.

The whole family including her younger brother loves 
and plays volleyball at an amateur level. She likes to deal 
with sports in his free time. Her father lives an active 
life: he climbs mountains, fishes and dances. She started 
volleyball at the age of ten, she would like to give a solid 
performance at the EYOF. She likes travelling and exploring 
culture of other countries. She would like to become a 
sports psychologist.

Pap Dorka Sebestyén Flóra

2001. 05. 17., Nyíregyháza SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 09. 20., Székesfehérvár

160/51 M/H (CM)  /  S/W (KG) 182/69

Nyíregyházi Sportcentrum ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB)

Nyugat Balatoni Regionális Sportcentrum 
Egyesület/Szent Benedek Röplabda 

Akadémia

Balázs István NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Juhász Mónika/Fehér Tibor

Diákolimpia-1. (2015)/ 
Olympiad-1. (2015)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS Global Challenge-3. (2016)

RÖPLABDA/VOLLEYBALL RÖPLABDA/VOLLEYBALL
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Szereti a röplabdát, amelyet tízévesen kezdett el, saját 
bevallása szerint erre rakta fel az életét, szeretne Olasz-
országban vagy Franciaországban játszani. Ha tovább-
tanulásról van szó, az építészet áll hozzá a legközelebb. 
Szereti az állatokat, van egy németjuhásza. Győrben 
pontszerző helyen végezne a csapattal, később pedig 
szeretne bekerülni a felnőtt válogatottba.

Tíz éve zenél, tenorkürtön kezdett, tavaly harsoná-
ra váltott. Négy éve otthon elkezdett gitározgatni, de 
zongorázni is tud, néha ukulelén is szokott játszani. 
Nemrég érettségizett, a matematika és a fizika a ked-
venc tantárgyai, így villamosmérnökként szeretne to-
vábbtanulni Budapesten. Öccse, Kornél is korosztályos 
válogatott röplabdázó, center, mint ő.

He likes volleyball what he started at the age of ten. He put up 
his life on volleyball and would like to play in Italy or France. 
He would like to become an architect. He likes animals, he has 
a German Shepherd. He would like to finish in the top six in 
Győr then to become a Hungarian international.

He is a musician for ten years: he started with tenorhorn 
but turned for trump last year. He is playing the guitar 
at home. He can play on the piano and on ukulele too.  
He graduated recently, his favourite subjects are Maths 
and Physics so he would like to study electric engineering 
at Budapest. His brother Kornél is also a youth Hungarian 
international center just like him.

Csizmadia Tamás Flachner Dániel

2000. 04. 29., Dunaújváros SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 1999. 08. 19., Budapest

192/79 M/H (CM)  /  S/W (KG) 200/101

Dunaferr ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) SZESE Győr/VK Spartak UJS Komárno

Tomanóczy Tibor NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Szabados Oszkár/Ferencz Dávid

serdülő ob-1. (2015)/ 
Age Group NCh-1. (2015)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

MEVZA-kupa-1. (2016)/ 
MEVZA Cup-1. (2016)

RÖPLABDA/VOLLEYBALL
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Tízévesen kezdte a röplabdát, előtte egy évig kosárlab-
dázott. Győrben a célja a tisztes helytállás és egy minél 
fényesebb érem megszerzése. A középiskola elvégzé-
se után szeretné a Testnevelési Egyetemen megsze-
rezni a sportmenedzseri diplomát. Példaképe Mariusz 
Wlazly. Szabadidejét filmnézéssel tölti.

Édesapja kajakozott, húga szintén röplabdázik és kor-
osztályos válogatott. A röplabdát négyévesen kezdte, 
futballozott is egy rövid ideig mellette. Győrben sze-
retne a dobogó közelébe kerülni a csapattal, később 
pedig a felnőtt válogatottban szerepelne és külföldre 
igazolna. Példaképe Max Holt amerikai center.

He started volleyball at the age of ten and played 
basketball for a year before. He would like to give a solid 
performance in Győr and to win a medal. He would like 
to study sports management at the University of Physical 
Education after graduation. His role model is Mariusz 
Wlazly. He watches movies in his free time.

His father was a canoeist and his younger sister is also a 
youth Hungarian international volleyball player. He started 
volleyball at the age of four and played football for a while 
too. He would like to finish close to the top three in Győr 
then to become a Hungarian international and to play 
abroad. His role model is American center Max Holt.

Hétévesen kezdett el futballozni, majd hét év után úgy 
döntött, inkább röplabdára vált. Legnagyobb sikerét a 
tavalyi, győri MEVZA-kupán érte el, ahol a tornagyőze-
lem mellett a legértékesebb játékosnak (MVP) is meg-
választották. Szeretne az EYOF-on a legjobb hat közé 
kerülni, később pedig profi röplabdázóvá válni. Példaké-
pe Earvin N’Gapeth. Szabadidejét barátaival tölti.

A sport szeretete családi vonás: édesapja bokszolt, 
édesanyja atletizált. Több sportot kipróbált: úszás, ko-
sárlabda, labdarúgás, kézilabda. Kedvenc tantárgya a 
történelem. Testnevelő edzőként szeretne továbbta-
nulni a későbbiekben. Győrben szeretne a dobogó kö-
zelében végezni a csapattal, később pedig válogatott 
kerettag lenne. Példaképe Sergio Dutra.

He started with football at the age of seven but decided 
to turn for volleyball seven years later. His biggest success 
came at last year’s MEVZA Cup in Győr where he was 
chosen the most valuable player (MVP) of the tournament 
which they won actually. He would like to make it to the 
top six at the EYOF then to become a professional player. 
His role model is Earvin N’Gapeth. He spends his free time 
with friends.

Loving sport is a family trait: his father was a boxer, his 
mother was an athlete. He tried out many sports before 
volleyball: swimming, basketball, football, handball.  
His favourite subject is History. He would like to study PE 
teacher-coach specialization. He would like to finish close 
to the top three then to become a Hungarian international. 
His role model is Sergio Dutra.

Horváth Kristóf Kiss Marcell

1999. 09. 02., Hatvan SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 1999. 03. 13., Székesfehérvár

196/88 M/H (CM)  /  S/W (KG) 202/103

Szolnoki RKSI/Kecskeméti RC ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) RUNKIL SE/Dunaferr

Bodonyi Ákos/Gyurkó Sándor NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Tomanóczy Tibor

MEVZA-kupa-1. (2016)/ 
MEVZA Cup-1. (2016)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

MEVZA-kupa-1. (2016)/ 
MEVZA Cup-1. (2016)

Fülöp Péter Hartyányi Gergő

1999. 09. 20., Szolnok SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 1999. 01. 20., Budapest

185/76 M/H (CM)  /  S/W (KG) 164/60

Szolnoki RKSI ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) RUNKIL SE/Dunaferr

Gulyás Ferenc NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Tomanóczy Tibor

MEVZA-kupa-1. (2016)/ 
MEVZA Cup-1. (2016)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

MEVZA-kupa-1. (2016)/ 
MEVZA Cup-1. (2016)

RÖPLABDA/VOLLEYBALL RÖPLABDA/VOLLEYBALL
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Hétévesen kezdett röplabdázni, hosszabb-rövidebb 
ideig futballozott is mellette. Végigjárta a szamárlétrát 
Kaposváron, a nemrég véget ért szezonban már a fel-
nőttek között is bemutatkozhatott és részese lehetett  
az élvonalbeli címvédésnek. Győrben minél előrébb sze-
retne végezni, később légiósnak állna. Szabadidejében 
szívesen motorozik. Példaképe Bagics Balázs.

Hatévesen kezdett el teniszezni, majd röplabdára 
váltott. Két évvel ezelőtt serdülő magyar bajnok lett, 
a nemrég véget ért szezonban pedig már az ifjúsági 
korosztályban szerzett bajnoki címet. Győrben sze-
retne legalább a legjobb nyolcig eljutni a csapattal.  
Példaképe Matthew Anderson. Szabadidejében szíve-
sen strandröplabdázik.

He started volleyball at the age of seven and played football 
for a while too. He walked through the ladder before making 
his debut in the Hungarian first division and won the title 
with Kaposvár this season. He would like to give a solid 
performance in Győr then to play abroad. He likes riding his 
bike in his free time. His role model is Balázs Bagics.

He started playing tennis at the age of six but turned for 
volleyball later. He became age group national champion 
two years ago and youth champion last season. He would 
like to make it into the quarter-final in Győr. His role model is 
Matthew Anderson. He plays beach volleyball in his free time.

Kiss Máté Lukács Zalán

2000. 02. 22., Kaposvár SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 1999. 10. 08., Budapest

190/78 M/H (CM)  /  S/W (KG) 200/90

Kaposvár ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Kecskeméti RC

Demeter György NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Karagics Mátyás

MEVZA-kupa-1. (2016)/ 
MEVZA Cup-1. (2016)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

MEVZA-kupa-1. (2016)/ 
MEVZA Cup-1. (2016)

RÖPLABDA/VOLLEYBALL
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Nyitott több sportág felé is. Édesapja futballozott és ké-
zilabdázott hosszú időn keresztül, tőle örökölte a sport 
szeretetét. Van egy testvére, aki szintén röplabdázik. 
Fontos számára a tanulás, már most gondol a sport 
utáni életére. Szeretne diplomát szerezni. Győrben sze-
retne jó teljesítményt nyújtani, később pedig külföldön 
próbálná ki magát.

A családjában mindenki sportol: szülei es testvérei is vá-
logatott sportolók. Ötévesen kezdett judózni, majd egy 
évvel később röplabdázni. Mindkét sportágban sikeres. 
2014-ben serdülő Európa-ligát nyert judóban Sza-
badkán, tavaly pedig ezüstérmes lett a Kecskeméttel  
a Magyar Kupában. Győrben a legjobb hat közé kerülést 
célozta meg.

He is open to more sports. His father played football and 
handball and inherited loving sports from him. He has a 
sibling who also plays volleyball. He considers learning 
as an important thing as he thinks of his life after sport.  
He would like to have a University degree. He would like 
to give a solid performance in Győr then to play abroad.

His parents and siblings are Hungarian international 
athletes. He started judo at the age of five and volleyball 
one year later. He had successes in both sports: he won 
the age group European League in judo at Subotica in 
2014 and won silver medal in the Hungarian Cup with 
Kecskemét last year. He would like to make it to the top 
six in Győr.

Szülei kézilabdázók voltak, édesanyja jelenleg is edző, 
vele él együtt. Hatéves kora óta sportol, úszott, ka-
ratézott, kézilabdázott, a röplabdát tizenegy évesen 
kezdte. Győrben a négy közé jutást tűzte ki célul, de tit-
kon dobogós helyezésben reménykedik. Tanulmányait 
külföldön szeretné folytatni. Szabadidejében olvas és 
zenét hallgat.

Sportos családból származik. Dédnagyapjáig vissza-
menőleg mindenki teniszezett, így az ő életéből sem 
maradhatott ki. Óvodában úszni tanult, majd tíz évig 
teniszezett, két éve röplabdázik. Van egy bátyja, aki 
szintén teniszezik. Győrben szeretne jó teljesítményt 
nyújtani, a későbbiekben pedig az olasz bajnokságban 
játszani. Példaképe Ivan Zaytsev.

His parents were handball players, his mother is still 
working as a coach and he is living with her. He started 
sports at the age of six: he tried swimming, karate and 
handball before choosing volleyball at the age of eleven. 
His goal is to reach the semi-final in Győr but he dreams of 
a podium finish. He would like to study abroad. He reads 
and listens to music in his free time.

He was born into a sporty family. Everyone played tennis 
back to his great-grandfather so he couldn’t miss it either. 
He learnt swimming at kindergarten then played tennis for 
ten years and turned for volleyball two years ago. His older 
brother is also a tennis player. He would like to give a solid 
performance in Győr then to play in Italy. His role model is 
Ivan Zaytsev.

Szabó Bence Szabó Márton

2000. 07. 04., Tapolca SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 1999. 01. 23., Szeged

185/75 M/H (CM)  /  S/W (KG) 197/85

Zalaerdőd FC/Kaposvári ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Kecskeméti RC

Badacsonyi Győző/Demeter György NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Karagics Mátyás

MEVZA-kupa-1. (2016)/ 
MEVZA Cup-1. (2016)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

MEVZA-kupa-1. (2016)/ 
MEVZA Cup-1. (2016)

Móró Ákos Szabó Barna Frigyes

1999. 03. 02., Dunaújváros SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2000. 11. 24., Kaposvár

195/77 M/H (CM)  /  S/W (KG) 203/101

Dunaferr ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB)

Kaposvári Röplabda Akadémia  
UMSE/Kaposvár

Tomanóczy Tibor NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Sántosiné Oláh Edit/Demeter György

MEVZA-kupa-2. (2016)/ 
MEVZA Cup-2. (2016)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

MEVZA-kupa-1. (2016)/ 
MEVZA Cup-1. (2016)

RÖPLABDA/VOLLEYBALL RÖPLABDA/VOLLEYBALL
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A BÉRES GYÓGYSZERGYÁR
A MAGYAR OLIMPIAI CSAPAT

ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓJA

Sportolóink sikeres felkészülését
az Actival és a Béres Porcerő termékek 
támogatják, amelyek segítenek az 
egészség megőrzésében, így a jó 
teljesítmény elérésében is.
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Valkusz Máté,  
korosztályos Európa-bajnok/ 
age group European champion

„Utrechtben én is pályára léptem, a 2013-as EYOF az 
egyik állomása volt a pályafutásomnak. Csodálatos do-
log hazai pályán játszani; meccs közben a drukkolásnál 
nincs nagyobb segítség egy játékos számára!” 

„I was also on the pitch in Utrecht, 2013 EYOF was one 
of my stations in my career. It is a wonderful thing to play 
on a domestic track, during the match the support is the 
biggest help for an athlete. „

A SPORTÁG NAGYKÖVETEI/AMBASSADORS

Gálfi Dalma,  
junior világbajnok/ 
junior world champion

„Az utrechti EYOF-on még játékosként vettem részt, ahol 
magam is megtapasztaltam a versenyek és a fesztivál 
hangulatát. Alig várom már, hogy Győrben, a helyszínen 
megtekinthessem az eseményeket és szurkolhassak  
a magyar fiataloknak.”

„I participated at the EYOF in Utrecht as an athlete, where 
I also experienced the atmosphere of the competitions and 
the festival. I can not wait to see the events on the spot in 
Győr, and cheer the Hungarian youth.”

TENISZ
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Szabadidejében kedvenc teniszjátékosai meccseit nézi 
vissza felvételről. Öt és tizenkét éves kora között több 
filmben és gyerekműsorban szerepelt, mint például a 
Diótörő, a Robin Hood, a Katedrális és a Kölykök. Eddig 
minden korosztályban voltak sikerei, U14-ben és U12-
ben is kétszeres magyar bajnok, nyert nemzetközi 
tornát egyéniben és párosban mindkét korcsoportban.

Teniszpályán nőtt fel, szülei és testvérei is ezt a sport-
ágat űzik, ő hatévesen ragadott először ütőt. A család-
ban mindenki balkezes, teniszben is, ami előnyt jelent 
számukra. Példaképe Roger Federer. Győrben egyéni-
ben vagy párosban érmet szeretne nyerni. Szabadide-
jében zenét hallgat vagy filmet néz, kedveli a Bastille 
együttest és Jason Statham filmjeit.

He is watching his favourite tennis players’ matches on 
replay in his free time. He used to act in children shows like 
Diótörő, Robin Hood, Katedrális and Kölykök between the 
age of 5 and 12. He had early success in every age groups: 
he is two time national champion among U12’s and U14’s 
and he has won international tournaments in both age 
groups either in singles and doubles.

He grew up on a tennis court as his parents and brothers 
are also playing tennis. He started playing when he was six 
years old. Everybody is left handed in the family on and off 
the tennis court which is an advantage for them. His role 
model is Roger Federer. He wants to win a medal in singles 
or doubles in Győr. He listens to music or watches movies 
in his free time. He likes Bastille’s music and the movies of 
Jason Statham.

Négyéves korában már a teniszpályák közelében volt, 
rendszeresen edző nővérének köszönhetően. Egy évvel 
később szülei beíratták egy tenisztáborba, ahol any-
nyira megkedvelte a sportágat, hogy azóta is minden 
nap játszik. Sőt, hatására húga is elkezdett teniszezni. 
Ötszörös korosztályos bajnok U12-ben és U14-ben, 
egyéniben, párosban és csapatban is diadalmaskodott.

Úszóból avanzsált teniszezővé, nem is akármilyenné. 
Egyéniben Pécsen és Budapesten, párosban többek 
között Szabadkán, Oberpullendorfban, Palmanován, 
Teplicében és Újvidéken is nyert korosztályos ver-
senyt. Célja a WTA-ranglistán a legjobb százba kerülés.  
Van egy 10 évvel idősebb nővére, aki Németországban 
él. Hobbija a sütés, amerikai palacsinta készítése.

She has been around the tennis court when she was 4 
years old thanks to her older sister who had trainings 
very often. One year later she attended a tennis camp and 
fell in love with this sport – she is on the court every day 
since. Even her younger sister started to play tennis on her 
influence. Five time national champion in U12 and U14 
age groups both among singles, doubles and teams.

She started with swimming then became a tennis player. 
Actually a very good one: she won age group championships 
in Pécs and Budapest among singles, in Subotica, 
Oberpullendorf, Palmanova, Teplice and Novi Sad among 
doubles. Her goal is to reach the top 100 in WTA rankings. 
Her sister is 10 years older and lives in Germany. Her hobby is 
cooking, especially American pancakes.

Fajta Péter Velcz Zsombor

2002. 05. 23., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2002. 11. 16., Budapest

181/64 M/H (CM)  /  S/W (KG) 182/64

egyéni, páros/singles, doubles VERSENYSZÁM  /  EVENT egyéni, páros/singles, doubles

Győri AC ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Match Point Tenisz Klub

Pelva Gábor/Mák Tibor NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Papp Sándor

Korosztályos magyar bajnoki 2. (2017, U16)/
Hungarian Youth Championship-2.  (2017, U16)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

Korosztályos magyar bajnok (2016, U14)/
Hungarian Youth Champion (2016, U14)

Drahota-Szabó Dorka Jánosi Luca

2002. 01. 31., Szentes SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2002. 06. 20., Budapest

175/62 M/H (CM)  /  S/W (KG) 169/53

egyéni, páros/singles, doubles VERSENYSZÁM  /  EVENT egyéni, páros/singles, doubles

Szentesi Tenisz Klub/ Győri AC ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Győri AC

Zsiga László/Hajnal István NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH)

Koltai Károly, Horváth Henrik/ 
Mák Tibor, Szatmáry Adrián

Tennis Europe verseny (2017, U16, páros)/Tennis 
Europe Competition-1. (2017, U16, doubles)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

Korosztályos magyar bajnok (2016, L14)/
Hungarian Youth Champion (2016, L14)

TENISZ/TENNISTENISZ/TENNIS
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Édesanyja úszó volt, édesapja birkózott. Testvére, Balázs 
versenyszerűen asztaliteniszezik, megyebajnok. A tornát 
3 évesen kezdte, a hazai versenyeken rendre dobogós. 
Edzőtáborban járt Amerikában egy házaspárnál, amely-
nek az egyik tagja Péntek Tünde, békéscsabai válogatott 
tornász. Nagyon megtetszett neki az ország és a kultúra, 
ezért tervei között szerepel, hogy később amerikai egye-
temen tanul tovább.

A család lételeme a sport. Édesapja futballozott és jég-
korongozott, testvérei közül a 21 éves Fanni verseny-
szerűen szertornázott, most a Testnevelési Egyetem 
hallgatója. Bátyja 4 éve Németországban jégkorongozik 
és tanul. Húga 4 éve cselgáncsozik. Nagyon szeret raj-
zolni, kedvenc tantárgya a biológia, későbbiekben orvosi 
pályára szeretne lépni. Példaképe Hosszú Katinka.

Her mother was a swimmer, her father was a wrestler. 
Her brother, Balázs is playing table tennis and he is county 
champion. She started gymnastics at the age of 3 and she 
usually finishes in the top 3 at Hungarian Championships. 
Once she has been in a training camp by a couple in the 
USA and met international gymnast Tünde Péntek from 
Békéscsaba. She fell in love with country and the culture 
and plans to study in the USA in the future.

Sport was born with her. Her father has played football 
and ice hockey, her 21 years old sister Fanni was a 
gymnast and now she is studying at the University of 
Physical Education.  Her brother is playing ice hockey and 
learning in Germany for four years. Her younger sister is 
a judoka for four years. She likes drawing, her favourite 
subject is biology. She wants to become a doctor. Her role 
model is Katinka Hosszú.

TORNA/GYMNASTICS

Fehér Nóra Péter Sára

2002. 01. 22., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2002. 07. 06., Budapest

164/57 M/H (CM)  /  S/W (KG) 167/52

egyéni összetett/individual all-round VERSENYSZÁM  /  EVENT egyéni összetett/individual all-round

KSI/Győri AC ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Postás SE/KSI

Fajkusz Csaba/Draskóczy Imre NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH)

Muzsnayné Bellák Erzsébet, Szentiványi 
Péter, Gondos-Arató Orsolya/Kelemen Márta

ORV-3. (2016, felemáskorlát)/ 
Olympic Hopes-3. (2016, uneven bars)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

ORV-3. (2016, ugrás)/Olympic Hopes-3. 
(2016, vault); ob-2. (2016, vault)/ 

NCh-2. (2016, vault)

Mészáros Krisztofer,  
ifjúsági Európa-bajnoki 8./ 
youth European Championship-8.

„A gratulációkból, a sok-sok médiaszereplésből érzem, 
hogy ez egy különleges és kiváltságos lehetőség. Mégis  
a versenyre való felkészülést kell az első helyre helyeznem, 
hiszen ezt a rengeteg támogatást, amit ezen keresztül kap 
a sportágam, szeretném jó eredményekkel meghálálni.”

„Due to the congratulations and the many media 
appearances I feel that it is a special and privileged 
opportunity. However, preparation for the race to be the 
first place in my life, because this plenty of support for my 
sport I want to repay with good results.”

A SPORTÁG NAGYKÖVETEI

Berki Krisztián,  
olimpiai és világbajnok/ 
Olympic and world champion

„A nagyköveti felkérést szívügyemnek, egyben meg-
tisztelő feladatnak tekintem. Nagyon érdekes volt tar-
tani Rómában az EYOF-lángot, ugyanolyan felfoghatat-
lan, mint egy ötkarikás aranyérem. Olimpiai bajnokként 
is beleborzongok, hogy Magyarországon lehetünk egy 
olimpiai esemény részesei.” 

„I consider my ambassador’s request as a labour of love 
and a honourable task. It was very interesting to keep the 
EYOF flame in Rome as inconceivable as an Olympic gold 
medal. As an Olympic champion, I am excited that we can 
be part of an Olympic event in Hungary.”

TORNA
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Édesanyja is tornázott, valamint hastáncolt, édesapja 
röplabdázott. Hétévesen kezdte a tornát, korábban 
cselgáncsozott. Győrben szeretne fináléba kerülni 
összetettben. Példaképe Berki Krisztián. Jelenleg a 
Ferencvárosi Sportiskola diákja, később a Testnevelési 
Egyetemen szeretne továbbtanulni. Szereti a háziálla-
tokat és a zenét.

Régen dobolt, a tornát ötévesen kezdte. Győrben ösz-
szetettben és lólengésben is döntős szereplést vár 
magától. Később szeretné Európa-bajnokságon, vi-
lágbajnokságon és olimpián is megmutatni tudását. 
Példaképe Berki Krisztián. Tanulmányait külföldön 
folytatná, jelenleg a Ferencvárosi Sportiskola tanulója. 
Szabadidejében szívesen hallgat zenét. 

His mother was a gymnast and a belly dancer, his father 
was a volleyball player. He has started gymnastics at the 
age of seven and was a judoka before. He would like to 
make it to the final in all-round in Győr. His role model 
is Krisztián Berki. He is the student of the Sports School 
in Ferencváros right now and he would like to study at 
the University of Physical Education. He likes pets and 
listening to music.

He has played the drum earlier and started gymnastics 
at the age of five. He would like to make it to the final 
in Győr in both all-round and pommel horse. He would 
like to participate at a European Championship, World 
Championship and Olympic Games too. His role model is 
Krisztián Berki. He is the student of the Sports School in 
Ferencváros and he would like to study abroad later. In his 
free time he listens to music.

Háromévesen kezdett tornázni, célja, hogy Győrben 
döntős legyen, majd kijusson a tokiói olimpiára. Mindkét 
testvére sportol: húga utánpótlás-válogatott műkor-
csolyázó, nővére judózik. Érettségi után a Testnevelési 
Egyetemen szeretne tanulni. Gyakran vesznek részt 
kínai ünnepi rendezvényeken, ahol testükből formáznak 
kínai jeleket, akrobatikus elemekkel fűszerezve. 

A tornát hétévesen kezdte, tavaly ott volt az ifjúsági 
Európa-bajnokságon 8. helyen végző csapatban. Győr-
ben szeretne döntőbe kerülni talajon és lólengésben, 
összetettben pedig minél előrébb végezni. Példaképe 
Berki Krisztián. A későbbiekben az olimpiai szereplés 
a célja. Három testvére van. A Bercsényi-iskola sport 
tagozatán szeretne továbbtanulni.

She started gymnastics at the age of three. Her goal is to 
make it to the final in Győr then to qualify for the 2020 
Olympic Games. Her younger sister is a figure skater and 
part of the junior national team, her older sister is a judoka. 
She would like to study at the University of Physical 
Education after graduation. They often take part at festive 
events in China where they form Chinese signs with their 
body with acrobatic elements. 

He started gymnastics at the age of seven and he was 
part of the team finishing eighth at the Youth European 
Championship last year. In Győr he would like to make it 
into the final in pommel horse and floor with a good result 
in all-round. His role model is Krisztián Berki. His goal is 
to qualify for the Olympic Games. He has three siblings.  
He would like to study at the Bercsényi Miklós 
Gymnasium’s sport section.

Rengei Balázs Tomcsányi Benedek

2001. 08. 17., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 10. 31., Budapest

164/51 M/H (CM)  /  S/W (KG) 158/49

csapat és egyéni/ 
team and individual all-round VERSENYSZÁM  /  EVENT csapat és egyéni/team and individual 

all-round

KSI/BHSE ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) FTC

Pisák Tamás/Szász Dániel NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Nagy Zoltán

ORV-2. (2016, csapat)/ 
Olympic Hopes-2. (2016, team)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

ifi ob-1. (2016, összetett, lólengés)/Youth 
NCh-1. (2016, all-round, pommel horse) 

Schermann Blanka Mészáros Krisztofer

2003. 06. 26., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 09. 05., Győr

156/39 M/H (CM)  /  S/W (KG) 150/38

egyéni összetett/individual all-round VERSENYSZÁM  /  EVENT csapat és egyéni/ 
team and individual all-round

KSI/MTK ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Bercsényi DSE/Győri AC

Botyánszky Mariann, Draskóczy Imre NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Szűcs Róbert

GymSport Nemzetközi-3. (2016, összetett)/
GymSport International-3. (2016, all-round)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

Budapest Kupa-1. (2016, összetett)/
Budapest Cup-1. (2016, all-round)

TORNA/GYMNASTICS TORNA/GYMNASTICS
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Négyévesen kezdett úszni. A bátyja, Balázs is úszó, ifjú-
sági Európa-bajnok, Tbilisziben 2015-ben a magyar 
EYOF-csapat tagja volt. Szeretne testvére nyomdo-
kaiba lépni, Győrből aranyéremmel térne haza, majd 
az ifjúsági világbajnokságon szeretne döntőbe kerülni.  
Példaképe Kapás Boglárka. Szabadidejében olvas.

Édesapja régen evezett, édesanyja Baján volt futó – 
mindketten kitartóak. Szeretett volna gitározni, de 
nem volt ideje rá. Testvére, Betti is úszik. Édesapjuk 
miatt kezdtek el sportolni, aki elvitte őket az uszodába. 
A későbbiekben egy külföldi egyetemen szeretne to-
vábbtanulni, és spanyol, valamint német nyelvet tanul-
ni. Olimpiai részvételről álmodik.

He started swimming at the age of four. His brother 
Balázs is Youth European Champion swimmer and he 
was member of the Hungarian team at the EYOF in Tbilisi 
two years ago. He would like to follow the footsteps of his 
brother and win a gold medal in Győr then to reach the 
final at the Youth World Championship. His role model is 
Boglárka Kapás. He reads in his free time.

Her father was a rower, her mother was a track and 
field athlete at Baja. Both of her parents are persistent.  
She would have played on the guitar but she had lack 
of time. Her sister Betti is a swimmer too. They started 
swimming on the influence of their father as he took them 
to the swimming pool. She would like to study Spanish and 
German at a foreign university. She dreams of Olympic 
participation.

Berecz Blanka Fábián Fanni

2002. 06. 20., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2002. 10. 30., Szeged

160/48 M/H (CM)  /  S/W (KG) 173/57

200 m pillangó/ 
200 m butterfly VERSENYSZÁM  /  EVENT 200, 400 és 800 m gyors/ 

200, 400 and 800 m freestyle

Kőbánya SC ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Szegedi Úszó Egylet

Krajnyák György/Turi György NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Gellért Gábor

junior Eb-7. (2016)/Junior ECh-7. (2016) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS CECJM-1. (2016)

Varga Bence,  
korosztályos magyar bajnok/ 
age group Hungarian champion

„Nagyon szervezett csapat dolgozik a rendezvényen, 
azért, hogy a sportolók a legjobb körülmények között 
versenyezhessenek. Megtisztelő a csapat tagjaként, 
nagykövetként képviselni sportágamat, népszerűsíteni 
az EYOF-ot.” 

„A very organized team is working on the event so athletes 
can compete in the best conditions. It is an honour to 
represent my sport as a member of the team, as an 
ambassador to promote the EYOF.”

Jakabos Zsuzsanna,  
Európa-bajnok, EYOF-győztes/ 
European champion, EYOF winner

„Természetesen furcsa, hogy aktív versenyzőként már 
ilyen szerepet is kell vállalnom, de örömmel gondolok az 
elmúlt évek tapasztalataira. Szép kihívás, és igyekszem 
élményeimet átadni a fiatalabb generációnak. Mindenhol 
jó, de legjobb otthon, ez a versenyzésre duplán igaz.” 

„Of course it is strange that I already have to take such a 
role as an active athlete, but I think with pleasure about 
the experiences of recent years. It is a great challenge 
and I am trying to pass my experiences to the younger 
generation. Everywhere is good, but the best at home, this 
is twice as true for racing.”

A SPORTÁG NAGYKÖVETEI/AMBASSADORS

ÚSZÁS
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Hétévesen kezdett úszni, később kipróbálta az atlétikát 
és a thai bokszot is. Sikeres volt a tavalyi éve: a buda-
pesti Olimpiai Reménységek Versenyén két arany- és 
két ezüstérmet nyert, a miskolci országos gyermekbaj-
nokságon pedig hét elsőséget gyűjtött. Győrben is sze-
retne érmet nyerni, később pedig az olimpián mutatná 
meg tudását.

Ötévesen kezdett úszni, az utánpótlásban már ideha-
za és nemzetközi versenyen is bizonyított. A tavalyi 
felnőtt országos bajnokságon bronzérmes lett 200 m 
mellen. Győrben szeretne dobogóra állni, majd részt 
venni a tokiói olimpián. Kedvenc tantárgya a történe-
lem. Szeptembertől a budapesti Kölcsey Ferenc Gim-
názium diákja lesz. Példaképe Cseh László.

She started swimming at the age of seven and tried out 
athletics and Thai box later. She was very successful last 
year: she won two gold and two silver medals at the Olympic 
Hopes Competition in Budapest and seven gold medals at 
the children’s national championship in Miskolc. She would 
like to win a medal in Győr then to become an Olympian.

She started swimming at the age of five and made a name for 
herself among youth and adults too. She won bronze medal 
in 200 m breaststroke at the national championship last year. 
She would like to win a medal in Győr then to participate at 
the 2020 Olympic Games. Her favourite subject is History. 
From September she will be the student of the Kölcsey Ferenc 
High School in Budapest. Her role model is László Cseh.

Szülei az iskolában atletizáltak. Nyolcévesen kezdte az 
úszást, Győrben szeretne dobogóra állni. A későbbiek-
ben szeretne Európa-bajnokságon és világbajnokságon 
is úszni. Kedvenc tantárgyai az irodalom, a matematika 
és a történelem. Továbbtanulni a sporttal kapcsolatban 
szeretne. Példaképei Kenderesi Tamás és Michael Phelps.

Nagyon szeret a kutyáival foglalkozni, szereti az álla-
tokat, állatorvos szeretne lenni. Kedvenc tantárgya a 
biológia. Édesapja korábban úszott, bátyja, Marcell is 
úszó. A családdal sokat kirándulnak, szeretik a termé-
szetet. Négyévesen kezdte a tornát, később néhány 
évig művészi tornára is járt. Győrben éremről, a későb-
biekben olimpiáról álmodik.

Her parents were athletes in school. She started swimming 
at the age of eight and she would like to make it to the 
podium in Győr. She would like to swim at the European 
and World Championship too. Her favourite subjects are 
Literature, Maths and History. She would like study sports. 
Her role models are Tamás Kenderesi and Michael Phelps.

She likes to take care of her dogs as she loves pets and 
would like to become a veterinarian. Her favourite subject is 
Biology. Her father was swimming and her brother Marcell 
is also swimming. They like nature and go hiking a lot.  
She started swimming at the age of four and she did 
artistic gymnastics for a few years. She is dreaming of a 
medal in Győr and Olympic participation.

Muzsnay Zsófia Nagy Réka

2003. 02. 17., Salgótarján SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2003. 04. 26., Hatvan

173/64 M/H (CM)  /  S/W (KG) 168/56

50 és 100 m gyors/ 
50 and 100 m freestyle VERSENYSZÁM  /  EVENT

200 és 800 m gyors; 200 és 400 m 
vegyes/200 and 800 m freestyle; 200 

and 400 m individual medley

Gagarin DSE/ Egri Úszó Klub ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) BVSC-Zugló

Kovács Dénes/Kovács Ottó NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Nagy Péter

4x CECJM-1. (2016) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

rövid pályás ob-1. (2016)/ 
short course NCh-1. (2016)

Hatházi Dóra Matula Fanni

2003. 12. 16., Nyíregyháza SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2002. 03. 18., Ózd

162/48 M/H (CM)  /  S/W (KG) 179/63

100 m pillangó/100 m butterfly VERSENYSZÁM  /  EVENT 100 m hát/100 m backstroke

Nyíregyházi Sportcentrum ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Fiedler Ottó SE/Egri Úszó Klub

Gyula Sándor NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH)

Nagy-Mengyi Péter, Schifter Tamás / 
Kovács Ottó

ORV-1. (2016)/Olympic Hopes-1. (2016) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

Diákolimpia-1. (2016)/ 
Olympiad-1. (2016)
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Ötévesen kezdett úszni, Győrben szeretne dobogós 
helyen végezni, majd az előttünk álló két olimpián kép-
viselné a magyar színeket. Miskolcon él, nagyon szereti 
a várost és környékét. Szívesen tölt időt a legjobb ba-
rátaival és a családjával. Kikapcsolódásként lovagolni 
és olvasni szokott. Érdekli a gyógyszerészet.

Nagyapja sprinter volt, 16 éves korától ifjúsági labda-
rúgó-válogatott. Édesapja versenyszerűen cselgán-
csozott. Kilencévesen kezdte az úszást. Többszörös 
korosztályos magyar bajnok váltóban, a serdülő orszá-
gos bajnokságon ezüstérmes lett 50 és 100 m mellen 
is. Győrben szeretne dobogóra állni, majd kijutni a to-
kiói olimpiára.

She started swimming at the age of five. She would like 
to win a medal in Győr and to participate at the next two 
Olympic Games. She lives in Miskolc and loves the city 
and it’s region. She spends a lot of time with her friends  
and family. She used to ride a horse and read in her free 
time. She is interested in pharmacy.

His grandfather was an athlete but became a youth 
Hungarian international footballer at the age of sixteen. 
His father was a professional judoka. He started 
swimming at the age of nine. He is multiple age group 
national champion in relay and he won silver medal on 50 
and 100 m breaststroke. He would like to win a medal in 
Győr then to qualify for the 2020 Olympic Games.

Szülei úsznak, futnak és bicikliznek is. Két testvére van, 
mindketten úszók. Ötévesen kezdte a sportot. Tavaly 
szeptemberben igazolt Győrbe, emiatt és az iskola miatt 
költözött a család ide. Nagyon szereti a várost. Az EYOF-
on szeretné megjavítani egyéni csúcsát, majd helytállni 
a felnőtt mezőnyben is. Az Egyesült Államokban szeret-
ne továbbtanulni.

Van egy nővére és egy bátyja, akik szintén úsznak. 
Édesanyja a Ferencváros úszója volt, édesapja pedig 
több klubban vízilabdázott. A családja számára nagyon 
fontos a sport, így neki is. Négyévesen kezdett úszni, 
később négy évig atletizált is mellette. Tavaly a felnőtt 
országos bajnokságon 6. lett 200 háton. Győrben sze-
retne dobogóra állni.

Her parents are swimming, running and riding a bicycle. 
She has two siblings who are swimmers too. She started 
swimming at the age of five. She signed for Győr last 
September and that’s why the family moved to Győr.  
She loves the city. She would like to break her personal 
record at the EYOF then to become a good swimmer 
among adults. She would like to study in the USA.

She has a sister and a brother who are also swimmers.  
Her mother was the swimmer of Ferencváros, her father 
played waterpolo for mutliple clubs. Sport is very important 
for her family so for her too. She started swimming at the 
age of four and did athletics for four years. She finished 6th 
on 200 m backstroke at last year’s national championship. 
She would like to win a medal in Győr.

Vécsei Réka Böhm Sebestyén

2002. 06. 29., Miskolc SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 02. 23., Budapest

174/50 M/H (CM)  /  S/W (KG) 176/68

100 és 200 m mell/ 
100 and 200 m breaststroke VERSENYSZÁM  /  EVENT 100 és 200 m mell/ 

100 and 200 m breaststroke

MVSI ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Budafóka SE

Sajgó László NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Horváth Tamás

2x CECJM-1. (2016) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

korosztályos német bajnok (2016)/ 
Age Group German Champion (2016)

Pózvai Kiara Szabó-Feltóthy Eszter

2002. 04. 02., Keszthely SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2002. 01. 04., Budapest

178/61 M/H (CM)  /  S/W (KG) 162/45

50 és 100 m gyors/ 
50 and 100 m freestyle VERSENYSZÁM  /  EVENT 200 m hát/ 

200 m backstroke

Sopron/Győri ÚSE ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) TFSE/Vasas

Szabó Zoltán/Petrov Iván, Sebestyén 
Balázs

NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Szájer Péter/Egressy János

3x ob-1. (2016)/3x NCh-1. (2016) LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS ob-1. (2016)/NCh-1. (2016)
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Édesanyja tíz évig kézilabdázott a Ferencvárosban, je-
lenleg triatlonozik. Két lánytestvére szintén triatlonozik, 
ahogy az édesapja is. Hatévesen kezdett úszni, de máris 
rendkívül sikeres. A korosztályos országos bajnoksá-
gon több dobogós helyezése van, ahogy a Diákolim-
pián is. Kedvenc tantárgyai a történelem és az angol.  
Az Egyesült Államokban szeretne továbbtanulni.

Van egy féltestvére, aki szintén a BUK-nál úszik.  
Hétévesen kezdett el úszni, az országos gyermek- és 
serdülő bajnokságon is nyert már érmeket. Ráadásul 
nemcsak a medencés számokban, hanem a nyílt vízi 
szakágban is sikeres. Példaképe Rasovszky Kristóf. 
Szabadidejében szeret kerékpározni, motorozni, ol-
vasni és zenét hallgatni.

His mother was playing handball for ten years for 
Ferencváros and is a triatlonist nowadays. His two sisters 
and father are also triatlonists. He started swimming at 
the age of six but he is already successful. He claimed 
more medals at age group national championships and 
Olympiad. His favourite subjects are History and English.  
He would like to study in the USA.

He has a half-brother who is also a swimmer of BUK.  
He started swimming at the age of seven and already won 
medals at children’s and age group national championship. 
Moreover he is successful in open water swimming too.  
His role model is Kristóf Rasovszky. He likes riding a bike and 
a motorcycle, reading and listening to music in his free time.

Édesanyja igazolt labdarúgó volt Bács-Kiskun megyé-
ben, de úszóversenyeken is részt vesz. Két testvére 
van, nyolcéves húga országos tanulmányi versenye-
ken és néptáncban is sikeres. Négyévesen kezdte  
az úszást, két évvel később már versenyekre járt.  
Triatlonban és duatlonban is kipróbálta magát, sőt, or-
szágos bajnok is lett. Példaképe Cseh László.

Két nővére van, akik közül a nagyobbik edzőként dol-
gozik. Ő is szeretne személyi edzőként dolgozni, ha 
úszókarrierje nem úgy alakul, ahogy tervezi. Győrben 
a legjobb időt szeretné úszni, majd később részt ven-
ne egy olimpián. Szabadidejében szeret kosárlabdázni 
és videojátékozni. Példaképe Cseh László. Angolul és 
olaszul beszél, utóbbival komolyabb tervei is vannak a 
későbbiekben.

His mother was a professional football player at Bács-
Kiskun county but she competes in swimming contests too. 
He has two siblings. His eight-year-old sister is successful 
at both study competitions and folk-dancing. He started 
swimming at the age of four and raced two years later.  
He tried out triatlon and duatlon and won national title.  
His role model is László Cseh.

He has two sisters, the older one is working as a coach.  
He also would like to become a personal coach if his career 
won’t work out as he plans. He would like to swim the 
best time in Győr then to qualify for the Olympic Games.  
He likes playing basketball and video games in his free 
time. His role model is László Cseh.

Mándli Benedek Mátrai Roland

2001. 04. 24., Budapest SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 07. 30., Veszprém

190/75 M/H (CM)  /  S/W (KG) 180/70

200 m gyors és pillangó/ 
200 m freestyle and butterfly VERSENYSZÁM  /  EVENT 50 és 100 m gyors/ 

50 and 100 m freestyle

FTC ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Balaton Úszó Klub

Pécsi Annamária, Formaggini László NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Szokolai László

3x ORV-2. (2016)/ 
3x Olympic Hopes-2. (2016)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS ISM Berlin-2. (2017)

Galyassy Szilárd Lakner Dávid

2002. 12. 04., Baja SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2001. 02. 28., Budapest

185/70 M/H (CM)  /  S/W (KG) 172/67

200, 400 és 1500 m gyors/ 
200, 400 and 1500 m freestyle VERSENYSZÁM  /  EVENT 100 m pillangó/ 

100 m butterfly

Budafóka SE ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Darnyi Tamás SC

Novotny Attila, Magyarovits Zoltán/
Horváth Tamás

NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Horváth Péter/Pintér Vanda

14x korosztályos bajnok/ 
14x age group national champion

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS OSB-2. (2017)
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ÚSZÁS/SWIMMING

Édesanyja és édesapja is versenyszerűen úszott.  
Hétévesen kezdte a sportot, és próbál édesapja, Béla 
nyomdokaiba lépni, aki Európa-bajnoki ezüstérmes és 
világkupagyőztes. Chicagóban versenyez, idén korosz-
tályos bajnok lett 200 m pillangón. Idehaza egri színek-
ben versenyez. Az EYOF-on döntőbe szeretne kerülni, 
később pedig olimpikonná válna.

Édesanyja úszott, édesapja kajakozott. Két testvére 
van, egy bátyja és egy húga. Mind a hárman hatévesen 
kezdtek el úszni. Tizenkét korosztályos csúcsot tart.  
Az iskolában dobolt is, de abba kellett hagynia.  
Nagyon szereti a Tankcsapdát, ha teheti, az összes 
koncertjükre elmegy. Sokszor az edzéseken a számai-
kat szokta magában dúdolgatni.

Both his mother and father was professional swimmer. He 
started swimming at the age of seven and he tries to follow 
the footsteps of his father Béla who was 2nd at the European 
Championship and World Cup winner. He races in Chicago and 
won age group national title on 200 m butterfly in the USA 
this year. His club is Eger in Hungary. He would like to make it 
to the final at the EYOF then to become an Olympian.

His mother was a swimmer, his father was a canoeist.  
He has an older brother and a younger sister. They all 
started swimming at the age of six. He holds 12 national 
age group records. He was playing the drum in school  
but he had to stop that. He likes Tankcsapda and goes for 
all of their concerts if he can. He used to sing their songs 
during trainings.

Szabados Bence Zombori Gábor

2001. 09. 29., Ventura (USA) SZÜL. IDŐ, HELY 
DATE (Y/M/D), PLACE OF BIRTH 2002. 10. 08., Szolnok

185/72 M/H (CM)  /  S/W (KG) 185/67

50 és 100 m gyors/ 
50 and 100 m freestyle VERSENYSZÁM  /  EVENT

100 és 200 m hát; 200 és 400 m 
vegyes/100 and 200 m backstroke;  

200 and 400 m medley

Egri Úszó Klub/CWAC ANYAEGYESÜLET (FIRST CLUB) 
KLUB (CURRENT CLUB) Budafóka SE

Kovács Ottó NEVELŐEDZŐ (FIRST COACH)
EDZŐ (CURRENT COACH) Horváth Tamás

serdülő ob-1. (2017)/ 
Age Group NCh-1. (2017)

LEGJOBB EREDMÉNYEI 
BEST RESULTS

9x korosztályos ob-1. (2016)/ 
9x Age Group NCh-1. (2016)
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Lengyák György
atlétika, sportági vezető/athletics, team leader

Sportolóként hármasugrásban és távolugrásban jeleskedett, kiemel-
kedő eredményt ugyanakkor nem sikerült elérnie. Jelenleg a Magyar 
Atlétikai Szövetség utánpótlásért felelős szakreferense. Tanítványai 
közül Móricz Bálint Európa-bajnoki hatodik helyezett, Bajnok Eszter 
pedig világbajnoki negyedik.

He has been a track and field athlete (triple jump and long jump), but he 
didn’t have any outstanding result. He works as technical officer responsible 
for youth at the Hungarian Athletics Federation. He has coached Bálint 
Móricz who has been 6th at the European Championship and Eszter Bajnok 
who has been 4th at the World Championship.

Jakab Ágnes
atlétika, edző/athletics, coach

Maratoni futóként rendkívül sikeres volt. Országos bajnoki címmel 
büszkélkedhet, a Las Vegas-i maratonin második (2000) és harmadik 
(1999) helye is volt, Palermóban pedig győzni tudott (2001). Atlétika 
szakedző, jelenleg a Csepel DAC alkalmazásában áll és 10–17 éves 
gyerekekkel foglalkozik.

She has been a very successful marathon runner. She won national title, she 
finished second (2000) and third (1999) at the Las Vegas Marathon and 
won in Palermo (2001). She became athletics coach, she works for Csepel 
DAC with children aged between 10 and 17.

Kámán Bálint
atlétika, technikai vezető/ 
athletics, technical manager

Atlétaként a 4x400-as felnőtt váltóval magyar bajnok, korosztályos 
válogatott 400 méter gáton. A TF-en és ösztöndíjjal Finnországban 
sportmenedzsmentet tanult, középfokú atlétaedzői képesítést is szer-
zett. Sportági utánpótlás-vezető 2013 óta. Szereti a kosárlabdát, hob-
bija minden, ami cipő.

Hungarian champion as a member of the 4x400 metres relay team, former 
member of the Hungarian youth team in 400 metres hurdles. Studied sports 
management at the University of Physical Education (TE) and in Finland, he 
is qualified as a track-and-field coach. Youth sports manager since 2013. He 
loves basketball and all things related to shoes.

Németh László
atlétika, edző/athletics, coach

Dobóatlétaként 19-szeres válogatott, legjobb eredményeit diszkosz-
vetőként érte el. Már sportpályafutása mellett dolgozott segédedző-
ként, technikai vezetőként a Haladásban édesapja, Németh Pál mellett. 
A Dobó SE-nek megalakulása óta edzője. A TF-en szerzett sportedzői 
képesítést. Tanítványai között van az ifjúsági vb-győztes Gyurátz Réka 
és a junior Eb-aranyérmes Halász Bence.

19-time Hungarian international as a thrower; his most excellent results 
came in discus. While competing, he began working as an assistant coach 
and technical manager with his father, Pál Németh, in the Haladás sports 
club. He has been trainer at Dobó SE since its foundation. He graduated as 
a sports coach from TF. His disciples include youth world champion Réka 
Gyurátz and junior European champion Bence Halász.
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A MAGYARORSZÁGI UTÁNPÓTLÁSSPORT 

ELKÖTELEZETT TÁMOGATÓJA A DECATHLON

Perényi Gabriella
atlétika, edző/athletics, coach

Rövidtávfutóként ifjúsági válogatottságig jutott. A Testnevelési Egye-
temen 1984-ben diplomázott testnevelő tanárként, majd megsze-
rezte szakedzői képesítését is a Semmelweis Egyetemen. Jelenleg a 
Debreceni Sportcentrum edzőjeként dolgozik, a serdülő és az ifjúsági 
korosztály felkészítéséért felelős. Több versenyzője ifjúsági válogatott 
kerettag.

She has been youth Hungarian international middle-distance runner. She 
earned her PE teacher degree at the University of Physical Education in 
1984 then her athletics coach degree at Semmelweis University. She works 
as coach of Debreceni Sportcentrum and responsible for youth and children 
athletes. More of her disciples are youth Hungarian internationals.

Tigyi József
atlétika, edző/athletics, coach

Magasugró volt, főiskolai bajnoki címig jutott. Visszavonulása után is 
maradt az atlétika mellett, tanári diplomát szerzett és edzőnek állt. 
A miskolci MVSI serdülő, ifi és junior atlétáival foglalkozik. Több tanítvá-
nya felnőtt válogatott lett. Szabadidejében szívesen teniszezik.

He has been college champion high jumper. He stayed in the field of athletics 
after retiring, he graduated as PE teacher and coach. He works with child, 
youth and junior athletes of Miskolci VSI. More of his disciples became 
Hungarian international. He plays tennis in his free time.
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Bíró Norbert
judo, edző/judo, coach

Sportolói pályafutásának csúcsaként azt tartja számon, amikor 2004-
ben bronzérmet akasztottak a nyakába az athéni paralimpián. Jelenleg 
ifjúsági férfi keretedző. Megannyi sportoló sikeréből vette ki a részét, 
amelyek közül kiemelkedik Burányi Flóra ifjúsági világbajnoki címe, va-
lamint Vincze Gábor bronzérme a felnőtt Európa-bajnokságon.

His greatest result as an athlete is the Paralympic bronze medal he won 
in Athens back in 2004. He is currently coaching the youth boys’ national 
team. Throughout the years, he helped many athletes achieving their best, 
such as the youth World title of Flóra Buránya and the bronze medal of 
Gábor Vincze at the senior European Championship.

Hüttner Csaba
kajak-kenu, edző/canoe, coach

A Honvéd és a Csepel kenusa volt, a négyes tagjaként négyszeres vi-
lág- és egyszeres Európa-bajnok. Háromszor is tartalékként vett részt 
az olimpián. A TE-n szakedzőként diplomázott. 2008-tól egy éven át az 
MTK szakosztályvezetője volt. 2009-től az utánpótlás-válogatottnál 
dolgozott, előbb szövetségi kapitányként, majd a poszt megszűnése 
után vezetőedzőként. 2016 decembere óta felnőtt szövetségi kapi-
tány. Tanítványai a korosztályos világ- és Európa-bajnokságon több 
tucat érmet nyertek.

He was a canoeist of Honvéd and Csepel, four-time world champion and 
European champion as a member of the quadruple team. He was an 
Olympic reserve three times. He obtained his trainer’s degree from TE. From 
2008, he was the department manager of MTK for one year. Since 2009, 
he has worked with the youth national team, initially as a national team 
manager and, since 2013, when his former position was abolished, as a 
head coach. Since December 2016 he is the senior national team manager. 
His disciples have won dozens of medals at Youth World and European 
Championships.

Hatos Zsuzsanna
judo, edző/judo, coach

Sportolóként junior Európa-bajnokságot nyert 2001-ben, ahogyan egy 
évvel később a bukaresti világkupán sem talált legyőzőre. A 2020-as 
tokiói olimpiát nagyon várja már csak azért is, mert fél évet Japánban 
töltött szakmai úton, de Kubában is megfordult a judónak köszönhe-
tően. Jelenleg az ifi lányok szövetségi kapitánya, amellett, hogy elévül-
hetetlen érdemei voltak Palej Tibor ifi világbajnokságon elért hetedik 
helyében is 2011-ben.

As an athlete, she became junior European Champion in 2001, and won 
gold one year later at the World Cup in Bucharest too. She cannot wait for 
the 2020 Tokyo Olympics, since she spent six months in Japan, as well as in 
Cuba thanks to judo. She currently serves as head coach of the youth girls’ 
national team. She played a great role in helping Tibor Palej finish seventh 
at the youth World Championship in 2011.

Kőbán Rita
kajak-kenu, edző/canoe, coach

Versenyzőként rendkívül sikeres volt. Kétszeres olimpiai bajnok (né-
gyesben és egyesben is nyert), de van ezüstje és bronza is az ötka-
rikás játékokról. Huszonöt világbajnoki éremmel büszkélkedhet, közte 
9 arannyal. A 2000-as poznani Európa-bajnokságon háromszor állha-
tott a dobogó legfelső fokára. Visszavonulása után szakedzői diplomát 
szerzett a TE-n, 2013 májusa óta az MTK edzője. Tanítványai közül 
többen korosztályos Eb-érmeket nyertek.

She has been a hugely successful canoeist. She has been two-time Olympic 
champion (K–4 and K–1), Olympic silver and bronze medalist. She collected 
25 medals at World Championships including nine gold. She won three gold 
medals at the European Championship in Poznan in 2000. She obtained 
her trainer’s degree at TE after retiring, she works for MTK since May 2013. 
Her disciples have won many medals at Youth European Championships.
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A Magyar Olimpiai Csapat 
hivatalos sportkréme
OFFICIAL SPORTSCREAM OF THE HUNGARIAN OLYMPIC TEAM

INTENZÍV GYORS HATÁS
BEMELEGÍTÉSRE • REGENERÁLÁSRA • LAZÍTÁSRA

RICHTOFITSPORT.HURichtofit Rapid Active Sportgél 125ml • Kozmetikum • Forgalmazó: Pharmafit Sport Kft.  
1024 Budapest, Ady E. u. 19. A dokumentum utolsó módosításának dátuma: 2017.06.02.

Fábián Ferenc
kerékpár, edző/cycling, coach

Sportolóként az atlétikát választotta, megyei szinten ért el eredmé-
nyeket. Jelenleg a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület alkal-
mazásában áll, az U15-ös és az U17-es versenyzők felkészítéséért 
felelős. Jelentős szakmai sikerének tartja, hogy több korosztályos vá-
logatott versenyzőjét nemzetközi eredmények eléréséhez segítette. 
Hobbija a vadászat.

He has been an athlete and had successes in his county. He works as coach 
of the U15 and U17 age groups at Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros 
Egyesület. He considers a huge success that his youth Hungarian 
international disciples achieving good results. His hobby is hunting.

Nagy II Zoltán
kerékpár, edző/cycling, coach

Országúti kerékpáros volt, ifjúsági és felnőtt hosszútávú magyar baj-
nok lett. Visszavonulása után tanári diplomát szerzett, jelenleg a Deb-
receni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesületnél dolgozik, 
az U13-19-es korú fiúk és lányok felkészítéséért felelős. Elején tart 
pályafutásának, ennek ellenére több magyar bajnoki címet nyertek 
versenyzői. Amikor teheti, kerékpározik.

He has been youth and senior long-distance national champion road cyclist. 
He obtained his teacher’s degree after retiring, he works as coach of U13-19 
age groups of boys and girls at Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős 
Ifjúsági Egyesület. He is at the beginning of his coaching career but his 
disciples have won mutliple national titles. He is riding his bike when he can.

Schneider Gábor
kerékpár, edző/cycling, coach

Atletizált 15 éves koráig, majd kerékpározott 13 évig. 1986-ban ifjú-
sági magyar bajnoki bronzérmet nyert egyéniben és csapatban egya-
ránt. 1992-ben cyclo-cross magyar bajnok lett, két évvel később részt 
vett a világbajnokságon. A Gemenci Nagydíjon 10. lett összetettben 
1995-ben. Jelenleg Szekszárdon dolgozik az U15-ös és U17-es kor-
osztályokkal. Ifjúsági versenyzői 2003-ban minden országúti magyar 
bajnokságot megnyertek.

He has been an athlete until the age of fifteen then a cyclist for 13 years. He 
won bronze medal at the youth national championship in singles and team 
event in 1986. He became cyclo-cross national champion and took part at 
the World Championship two years later. He finished 10th overall at the 
Race of Gemenc in 1995. He works as coach of U15 and U17 age groups at 
Szekszárd. His youth cyclists have won each road national championships.
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Bohus Beáta
kézilabda, vezető edző/handball, team leader

Békéscsabán kezdett kézilabdázni, karrierje a Dunaferrnél teljesedett 
ki. Bajnokok Ligáját és EHF-kupát is nyert a klubbal, valamint ötszö-
rös magyar bajnoknak mondhatja magát. A válogatottal világbajnoki 
ezüstérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes lett. Visszavonulása után 
szakedzői diplomát szerzett. Jelenleg a NEKA U17-es csapatának 
edzője. Büszke rá, hogy több tanítványa felnőtt válogatott lett, illetve 
bemutatkozott az NB I-ben.

She started handball at Békéscsaba but fulfilled her career at Dunaferr. 
She won EHF Champions League and EHF Cup with the club and five 
national titles too. She won silver medal at both the World and European 
Championship with Hungary. She obtained trainer’s degree after retiring. 
She works as U17 coach of NEKA. She is proud of her disciples who made it 
to the senior national team and the Hungarian first division.

Cseh Ferenc
kézilabda, masszőr/handball, masseur

Játékosként az NB I/B-ben, azaz a honi másodosztályban kézilabdá-
zott. Visszavonulása után gyógymasszőri képesítést szerzett. Jelenleg 
a Várpalotai Bányász Sport Klub alkalmazásában áll, és minden kor-
osztályt – beleértve a felnőtteket is – ellát. Szabadidejében sem tud 
elszakadni a kézilabdától, ez a hobbija is.

He has been a handball player in the Hungarian second division (NB I/B).  
He became a medical masseur after retiring. He works for Várpalotai 
Bányász SK and is responsible for every age groups. He plays handball in 
his free time too.

dr. Woth Péter
kézilabda, edző/handball, coach

Játékosként ötödik hellyel büszkélkedhet az NB I-ben, valamint tagja 
volt a főiskolai válogatottnak. Visszavonulása után jogi és szakedzői 
diplomát is szerzett. Jelenleg a Nemzeti Kézilabda Akadémia edzője, 
az U17-es korosztályért felelős. Legnagyobb szakmai sikerének tart-
ja, hogy a harmadik helyen végeztek az NB I/B-ben. Szabadidejében is 
sportol: kosárlabdázik, futballozik vagy éppen kézilabdázik.

His biggest success as a player was a fifth place in the Hungarian first 
division and he was member of the college national team. He took degrees 
in law and coaching after retiring. He works as U17 coach of National 
Handball Academy. He considers finishing third in the Hungarian NB I/B as 
his biggest success. He plays basketball, football or handball in his free time.

Vágó Attila
kézilabda, vezető edző/handball, team leader

A Tisza Volán utánpótlásában nevelkedett, majd a Szegedi KKSE szí-
neiben játszott az NB I/B-ben. Visszavonulása után megszerezte az 
európai szövetség (EHF) mesteredzői diplomáját. Korábban négy évig 
a Nemzeti Kézilabda Akadémián dolgozott, júliustól a Veszprém alkal-
mazásában áll. Fontos számára a családja, hamarosan kisfia születik.

He came through the youth teams of Tisza Volán then played for Szegedi 
KKSE at the Hungarian NB I/B. He obtained EHF’s trainer’s degree after 
retiring. He worked at the National Handball Academy for four years but 
works in Veszprém since July. Family is important for him, his son is soon 
to be born.
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danubiushotels.com

Kikapcsolódás és rekreáció a Danubius wellness- és gyógyszállodáiban. 
Termál- és élményfürdők, szaunák, fitness termek, kényeztető wellness 
kezelések Budapesten, Hévízen, Bükfürdőn és Sárváron.

Relaxation and recreation in the medical wellness hotels of Danubius. 
Thermal and adventure baths, saunas, fitness rooms, pampering treatments 
in Budapest, Hévíz, Bükfürdő and Sárvár.
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Bartha Dénes
kézilabda, edző/handball, coach

Atlétaként ifjúsági válogatottságig jutott, kézilabdázóként NB II-es játé-
kos lett, valamint tagja volt a régióválogatottnak is. Visszavonulása után 
tanári és edzői diplomát is szerzett. Jelenleg a magyar serdülő váloga-
tottnál dolgozik. Nagy sikerének tartja az ifjúsági Európa-bajnokságon 
aratott győzelmet, valamint a junior világbajnoki negyedik helyet.

He has been youth international athlete then became a handball player in 
Hungarian NB II and he also was member of the region’s national team.  
He obtained his trainer’s and teacher’s degree after retiring. He works as 
coach of the Hungarian children national team. He considers the gold medal 
at the Youth European Championship and the 4th place at the Youth World 
Championship as huge successes.

Bendó Csaba
kézilabda, masszőr/handball, masseur

Játékosként hosszú és eredményes pályafutást jegyez, a 107-szeres 
válogatott világbajnoki 4. és Európa-bajnoki 7. Jelenleg az NB I-es Bu-
dakalász masszőre, valamint a férfi ifjúsági válogatott mellett is dolgo-
zik. A nemrég véget ért szezonban játékosként is segítette a Budaka-
lászt. Szabadidejében horgászik.

He had a long and successful career as a player: he played at the national 
team 170 times, he has been 4th at the World Championship and 7th at the 
European Championship with Hungary. He works as masseur of Budakalász 
and youth Hungarian national team. He also played for Budakalász in the 
recently finished season. He likes fishing in his free time.
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Mészárosné Kovács Andrea
kosárlabda, vezető edző/basketball, team leader

Sportolóként magyar bajnok lett a Sopronnal 1993-ban, valamint tagja 
volt a válogatottnak is. Visszavonulása után Cegléden dolgozott edzőként, 
jelenleg a Szegedi Kosárlabda Egylet alkalmazásában áll. Legnagyobb 
szakmai sikerének az U17-es válogatott világbajnoki bronzérmét tartja.

She has been Hungarian champion with Sopron in 1993 as a player and 
member of the national team. She worked as a coach at Cegléd after retiring 
but now she works for Szegedi KE. She considers the World Championship 
bronze medal with the U17 national team as her biggest achievement.

Sándor Ádám 
kosárlabda, edző és masszőr/ 
basketball, coach and masseur

Aktív pályafutása során kosárlabdázott és vívott (kard). Visszavonulása 
után gépészmérnök és rendszerszervező diplomákat szerzett. Jelenleg a 
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club technikai vezetője, az U16-os lányok 
edzője. Büszke rá, hogy tagja volt a 2014-es U17-es világbajnokságon 
bronzérmet nyert válogatott stábjának.

Swimming and sabre fencing were his sports as a professional athlete. He 
graduated as a mechanical engineer and system analyst after retiring. He 
works as tecnhical director of BEAC, coach of U16 girl team. He is proud of 
being part of the U17 World Championship bronze medalist team’s staff 
in 2014.

Szentendrei Áron
kosárlabda, edző/basketball, coach

Utánpótlásban kosárlabdázott, felnőttként nincs kiemelkedő eredmé-
nye. Visszavonulása után szakedzői diplomát szerzett, jelenleg a Pécsi 
VSK-nál dolgozik a kadett, ifjúsági és felnőtt csapatnál is tagja az edzői 
stábnak. Hozzájárult a PVSK két bajnoki címéhez, az U16-os lányválo-
gatott EYOF-bronzérméhez is.

He has been youth basketball player but doesn’t have any outstanding 
senior result. He obtained trainer’s degree after retiring and works at Pécsi 
VSK as coach of the cadet, youth and senior team. He contributed to PVSK’s 
two national titles and to the bronze medal of the U16 girl EYOF team.

Váradi Attila
kosárlabda, vezető edző/basketball, team leader

Utánpótlás korában kézilabdázott, majd kosárlabdára váltott és a honi 
másodosztályban pattogtatta a labdát. Amatőr szinten a triatlont is ki-
próbálta. Megszerezte az edzői diplomát, jelenleg Szombathelyen dol-
gozik az U16-os és U20-as csapattal, valamint az U16-os válogatottal. 
Szabadidejében szeret horgászni.

He has been a handball player as a child then became a basketball player 
in the Hungarian second division. He tried out triathlon as an amateur. He 
obtained trainer’s degree and works as U16 and U20 coach of Szombathely 
and as U16 coach of Hungarian national team. He likes fishing in his free time.
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Peresztegi Nagy Ákos
kosárlabda, edző/basketball, coach

Tíz évig kosárlabdázott, székesfehérvári színekben 1989-ben utánpót-
lás-bajnok lett, ő volt a csapat kapitánya. Később kézilabdára váltott, 
bajnok lett a másodosztályban, majd játszott az élvonalban is. Időköz-
ben megszerezte edzői képesítését, jelenleg a Dávid Kornél Kosárlabda 
Akadémia trénere. Az U16-os, U18-as és U20-as fiúcsapatokkal dol-
gozik. Hat játékosa lett felnőtt válogatott.

He has played basketball for ten years and became youth champion in 
1989 with Székesfehérvár and he was captain of that team. He turned 
for handball later and became champion in the second division and 
made his debut in the first league. He obtained trainer’s degree and 
works at Dávid Kornél Basketball Academy. He is the coach of the U16, 
U18 and U20 teams. Six of his players became Hungarian international.

Tanai Zoltán 
kosárlabda, edző/basketball, coach

Játékosként idehaza mindent megnyert, amit lehetett, hiszen magyar baj-
nok és Magyar Kupa-győztes lett. Jelenleg az Egis-Körmendnél dolgozik, 
a felnőtt és az U20-as csapat edzőjeként. Legnagyobb szakmai sikerének 
azt tartja, hogy a Körmenddel megnyerték a Magyar Kupa 2015–2016-os 
kiírását. Szabadidejében szívesen motorozik és crossfitezik.

He became Hungarian champion and Hungarian Cup winner as a player.  
He works at Egis-Körmend as coach of the senior and U20 team. He considers 
winning the Hungarian Cup (2015–2016) as his biggest success. He likes 
riding his bike and CrossFit in his free time.

More about our products and courses at www.k-active.com

Minden, amire a sportban és a 
gyógyításban szüksége lehet!gyógyításban szüksége lehet!

K-Active Hungary Kft. • 8200 Veszprèm, Szarvas u. 6. • kactive@upcmail.hu • +36-30-9575-499
Magyar Olimpiai Bizottság Partnere. A Magyar Csapat hivatalos kineziológiai tape szállítója
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Csizmadia Szabolcs
röplabda, vezető edző/volleyball, team leader

Tizenöt évig röplabdázott, korosztályos országos bajnok lett. Vissza-
vonulása után megszerezte edzői képesítését, jelenleg a Kecskeméti 
Sportiskolánál dolgozik a gyermek- és serdülő csapatokkal, valamint 
kilenc éve a válogatott mellett is. Szabadidejében szeret kerékpározni.

He has played volleyball for 15 years and became youth national champion. 
He obtained trainer’s degree after retiring and works at Kecskeméti Sportiskola 
as coach of children and age group teams and works for the national team for 
nine years. He likes riding his bike in his free time.

Szabados István
röplabda, technikai vezető/ 
volleyball, technical manager

Játékosként a Dabas színeiben érte el legjobb eredményét, negyedik 
helyen zártak az NB I-ben. Aktív pályafutása után testnevelő tanári és 
szakedzői diplomát szerzett. Edzőként a serdülő és ifjúsági korosztállyal 
dolgozik Gödöllőn, de mint utánpótlás szakmai igazgató rálátása van a 
teljes utánpótlásra.

His best result came as a player of Dabas when they finished fourth in the 
Hungarian first division. He graduated as a PE teacher and coach after retiring. 
He is the coach of the children and youth teams in Gödöllő but he has a clear 
view for children as technical director of youth.

Töviskés Ákos
röplabda, masszőr/volleyball, masseur

Harcművészeteket gyakorolt korábban, valamint TRX-ezett, futott és jó-
gázott. A Magyar Röplabda Szövetség gyúrója. Amikor búcsúzásnál meg-
ölelik a sportolók, akkor tudja, hogy jól végezte a dolgát. Szabadidejében 
jógázik és tai chizik.

He has been doing martial arts and TRX, running and doing yoga. He is 
masseur of the Hungarian Volleyball Federation. He knows he has done his 
job well when athletes give him a hug before saying goodbye. He is doing 
yoga and tai chi in his free time.

Tomanóczy Tibor
röplabda, vezető edző/volleyball, team leader

Játékosként a magyar röplabda meghatározó alakja volt: ötszörös magyar 
bajnok, hétszeres Magyar Kupa-győztes, 152-szeres válogatott, négyszer 
választották meg az Év játékosának. Jelenleg a Dunaferrnél a felnőtt, ifjú-
sági és junior korosztályokkal is foglalkozik. Legnagyobb edzői sikereinek a 
MEVZA megnyerését és az ifjúsági Eb-n elért 10. helyet tartja.

He has been an outstanding volleyball player: five-time national champion, 
seven-time Hungarian Cup winner, 152 times Hungarian international and 
he was chosen Player of the Year on four occasions. He works as coach 
of Dunaferr’s senior, youth and junior team. He considers winning MEVZA 
and the 10th place at the Youth European Championship as his biggest 
successes.
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Demeter András
röplabda, edző/volleyball, coach

Játékosként országos junior bajnok volt, Angliában második lett a baj-
nokságban és a kupában is, valamint egyetemi bajnok. A hazai élvonal-
ban 8. volt a legjobb eredménye. A PTE-PEAC-nál dolgozik és az U19-
es férfi válogatottnál, ahol másodedző. Szabadidejében zenét hallgat, 
filmet néz, kerékpározik és strandröplabdázik.

He has been junior national champion in Hungary, silver medalist in the 
English national championship and cup, University champion. An 8th place 
is his best in the Hungarian senior league. He works at PTE-PEAC and the 
U19 national team where he is assistant coach. He listens to music, watches 
movies, rides his bike and plays beach volleyball in his free time.

Németh Tamás
tenisz, edző/tennis, coach

Sportolóként a labdarúgásnak hódolt, játszott többek között a BVSC és 
a Dunakeszi utánpótláscsapatában is. Felnőttként viszont már a tenisz 
lett az első számú sportága, jelenleg a magyar U10-től az U18-ig min-
den korosztályos válogatottal foglalkozik. Büszke rá, hogy több fiatal 
játékost készített fel ITF- és Tennis Europe-tornákra.

He has been a footballer and played for BVSC and Dunakeszi as a child. Tennis 
became his life as an adult. He works with U10-18 Hungarian national teams. 
He is proud to prepare players for ITF and Tennis Europe competitions.

Balázs István
röplabda, masszőr/tennis, masseur

Amatőr úszóként háromszor átúszta a Balatont. Jelenleg a Kazincbarcika 
gyúrója, valamint az U13-as válogatottnál is dolgozik. Büszke rá, hogy ott 
volt a csapattal a 2016-os MEVZA-győzelem során. Szabadidejében szí-
vesen horgászik, úszik és fut.

He swam through Balaton three times as an amateur swimmer. He works 
at Kazincbarcika and the U13 national team as a masseur. He was there 
with the MEVZA winning team in 2016 and he is proud of it. He likes fishing, 
swimming and running in his free time.

dr. Zsiga László
tenisz, edző/tennis, coach

Ifjúsági és felnőtt válogatott teniszező volt, többszörös magyar bajnok. 
Később edzői képesítést szerzett, valamint a Német Teniszszövetség 
edzői tanfolyamát is sikerrel vette. Jelenleg a magyar U12-es és U14-es 
válogatottakkal foglalkozik. Fia, Zsiga Máté Európa-bajnok, a junior világ-
ranglistán elfoglalt legmagasabb pozíciója a hetedik volt. Szabadidejében 
olvas, valamint szeret várakkal és kastélyokkal foglalkozni.

He has been youth and senior international, multiple Hungarian champion 
tennis player. He graduated as a coach and passed the coaching course 
of the German Tennis Federation too. He works as coach of the U12 and 
U14 national teams. His son, Máté Zsiga is European Champion and he has 
been seventh in the junior world rankings. He reads in his free time and likes 
fortresses and castles.
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Botyánszky Marianna
torna, edző/gymnastics, coach

Tornászként utánpótlás-válogatottságig és csapatbajnoki címig vitte. 
Visszavonulása után a Testnevelési Egyetemen diplomázott. Jelenleg 
az MTK-nál és a korosztályos válogatottaknál dolgozik. Felbecsülhe-
tetlennek tartja a kötődést a gyerekekkel. Az igazi sikernek azt tartja, 
hogy a sportolók pályafutásuk után is visszatérnek meglátogatni.

She has been youth international gymnast and became Hungarian champion 
in the team event. She graduated from University of Physical Education 
after retiring. She works for MTK and Hungarian youth national teams. She 
considers convergence with children invaluable. She believes really success is 
when athletes go back to see her after they retired.

Nagy Zoltán
torna, edző/gymnastics, coach

Válogatott tornász volt, magyar bajnok. Pályafutása befejezése után 
testnevelő tanári és szakedzői diplomát szerzett. Jelenleg az FTC edző-
je. Büszke rá, hogy tanítványai tagjai a korosztályos válogatottaknak és 
nemzetközi szinten is szép eredményeket érnek el. Tomcsányi Bene-
dek tagja az EYOF-csapatnak is.

He has been Hungarian international and champion gymnast. He graduated 
as a PE teacher and coach after retiring. He works for FTC as a coach. He is 
proud of his disciples who are member of youth national teams and achieve 
big international results. Benedek Tomcsányi is member of the EYOF team.

Draskóczy Imre
torna, edző/gymnastics, coach

A női tornászválogatott szövetségi kapitánya a Testnevelési Egyetemen 
diplomázott testnevelő tanárként és torna szakedzőként. Egy évig dolgo-
zott korábban brazil szövetségi kapitányként is. A Postás SE szakosztály-
vezetője és a PPKE oktatója is.

The head coach of the Hungarian women national team graduated as a PE 
teacher and coach at the University of Physical Education. He worked as 
head coach of the Brazilian national team for a year. Head of gymnastics 
section at Postás SE and PE teacher at PPKE.

Szűcs Róbert
torna, edző/gymnastics, coach

Tornászként 1990-ben magyar bajnok lett a Budapest Honvéd csapatával. 
Visszavonulása után testnevelő tanári és edzői diplomát szerzett. Jelenleg 
a Győri AC alkalmazásában áll. Büszke rá, hogy tornászai tagjai az ifjúsági 
válogatottnak és nemzetközi szinten is szép eredményeket érnek el. Sza-
badidejében horgászik.

He has been Hungarian champion gymnast of Budapest Honvéd in 1990 
in the team event. He graduated as a PE teacher and coach after retiring. 
He works for Győri AC. He is proud of his disciples who are member of the 
youth national team and achieve great international results. He likes fishing 
in his free time.
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BÍRÓK/REFEREES Eleki Zoltán (judo)
Praksch Péter, Tőzsér Dénes (kosárlabda/basketball)
Szabó Péter, Halász Tibor (röplabda/volleyball)
Bordán Csaba, Gondos-Arató Orsolya (torna/gymnastics).

Formaggini László
úszás, edző/swiming, coach

A Ferencvárosban úszott tizennégy évig, többszörös ifjúsági és felnőtt 
magyar bajnok. Sikeres pályafutása után a Testnevelési Egyetemen 
megszerezte edzői képesítését. Büszke rá, hogy versenyzői közül töb-
ben országos bajnoki címet nyertek, paraversenyzői pedig két olimpi-
ára is kijutottak. 

He has been a swimmer of Ferencváros for fourteen years and won multiple 
youth and senior national titles. He graduated as a coach from University 
of Physical Education after retiring. He is proud of his disciples who have 
won more national titles and his para-swimmers who qualified for two 
Paralympics.

Horváth Tamás
úszás, edző/swiming, coach

A magyar úszósportnak nemcsak a múltja és a jelene, hanem a jövője 
is fényesnek ígérkezik, amiből ő is igyekszik kivenni a részét. Tanítvá-
nyai egyre gyakrabban mutatják meg magukat nemzetközi színtéren. 
A Budafóka SE vezetőedzője 2005 óta, testnevelő tanárként munkája 
mellett az oktatást sem hanyagolja.

He really supports the future of the already very successful Hungarian 
swimming as his athletes keep on shining more and more on the international 
stage too. He is the head coach of Budafóka SE since 2005 and also works 
as a PE teacher.

Gyula Sándor
úszás, edző/swiming, coach

Atlétaként 100, 200 és 400 méteren is versenyzett. Biológia szakos tanári 
és úszó szakedzői diplomát szerzett visszavonulása után. Jelenleg a Nyír-
egyházi Sportcentrum edzője. Legnagyobb szakmai sikerének Ormos Edit 
100 pillangón aratott IBV-győzelmét tartja. Szabadidejében szeret sütni, 
kajakozni és túrázni.

He has been a sprinter and competed in 100, 200 and 400 metres.  
He obtained his Biology teacher and trainer’s degree after retiring. He works 
as coach of Nyíregyházi Sportcentrum. He considers the IBV victory of Edit 
Ormos in 100 m butterfly as his biggest success. He likes cooking, canoeing 
and hiking in his free time.

Lakatos Roland 
úszás, masszőr/swimming, masseur

A BVSC-Zugló masszőre a Semmelweis Egyetemen szerzett edzői diplo-
mát. A klubjánál minden korosztálynál dolgozik, és mindenhol csapatban 
végzik a munkájukat. Nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy egy országos 
és nemzetközi szinten is sikeres klubnál dolgozhat. A munkája egyben a 
hobbija is.

The masseur of BVSC-Zugló graduated as a trainer from Semmelweis 
University. He works with each age groups at his club where they work 
together as a team. He considers it a pleasure to work at a club which is 
very successful in Hungary and at international competitions. His work is 
his hobby too.
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Kulcsár Krisztián
küldöttségvezető/Head of Delegation

Csapatban olimpiai ezüstérmes (1992, 2004), háromszoros világ- és kétszeres Európa-
bajnok, Universiadé-győztes párbajtőrvívó. A Magyar Vívószövetség elnökségének tagja 
(2004–12), általános alelnöke (2013–14); az Európai Vívószövetség végrehajtó- és a 
nemzetközi szabályalkotó bizottságának tagja (2008–14). A CIB Bank főosztályvezetője, 
nagyvállalati üzletág-vezetője (1996–2010); a BÁV Bizományi és Kereskedőház és 
Záloghitel Zrt. vezérigazgatója (2010–2014). A Nemzetközi Vívószövetség technikai 
igazgatója (2014–). A budapesti olimpia elkötelezett támogatójaként a Budapesti 
Olimpiáért Mozgalom egyik vezetője (2006-); a „BOM a Magyar Sportért” Alapítvány 
egyik alapítója, alelnöke (2012–). A MOB tagja (2005–), 2017 májusától a Magyar 
Olimpiai Bizottság elnöke.

Olympic silver medallist in the team épée event (1992, 2004), three-time world and two-
time European champion, Universiade winner épée fencer. He has been board member of 
the Hungarian Fencing Federation (2004–12), general vice-president (2013–14); member 
of the European Fencing Federation’s executive and international association committee 
(2008–14). He has been Head of Department and Head of Corporational Industry at CIB Bank 
(1996–2010); CEO of BÁV Zrt. (2010–2014). He is Technical Director of the International 
Fencing Federation (2014–). As a committed supporter of a potential Olympic Games at 
Budapest, he is acting as one of the leaders of Movement for Olympics at Budapest (2006–); 
Co-Founder and vice-president of Foundation for Hungarian Sport (BOM, 2012–). Member 
(2005–) and president (May 2017) of the Hungarian Olympic Committee.

Báthori Zsófia
csapatirodai munkatárs/team office staff

A MOB-ban 2002-től dolgozik marketing, szervezési és kommunikációs területen.  
A Budapesti Gazdasági Főiskolán végzett idegenforgalmi közgazdászként. Az athéni, a 
torinói, a pekingi, a vancouveri, a londoni, a szocsi és a riói olimpián, valamint a tamperei 
és a trabzoni EYOF-on, továbbá a bakui Európa Játékokon segítette a csapatiroda 
munkáját. Korábban az aerobik és a tai-chi vonzotta, ma a pilates és a jóga.

She has worked for the Hungarian Olympic Committee since 2002, in the fields of marketing, 
organization, and communication. A tourism economy graduate of the Budapest Business 
School, she contributed to the operations of the team office at the Olympic Games of Athens, 
Turin, Beijing, Vancouver, London, Sochi and Rio, as well as the EYOF events at Tampere and 
Trabzon and the Baku European Games. She used to do aerobics and tai chi; she is now more 
interested in Pilates and yoga.

Vajda Krisztina
csapatirodai munkatárs/team office staff

Első diplomáját az ELTE földrajz-történelem szakán, az utolsót a Testnevelési Egyetem 
sportmenedzser MSc-képzésén szerezte. A MOB Életút Program koordinátoraként 
(2002–) számtalan olimpikon felsőfokú tanulmányait segítette. Az athéni, a pekingi, 
a londoni és a riói olimpián a helyszínen kísérte végig az eseményeket, a csapatiroda 
munkatársaként a győri EYOF-on debütál. 

She took her first diploma at ELTE specialized in Geography and History, the latest one at the 
University of Physical Education’s Sports Management MSc. She helped the studies of many 
Olympians as the coordinatior of HOC’s Lifeway Program (2002–). She was there at the Olympic 
Games of Athens, Beijing, London and Rio but makes her debut at the team office at Győr.

Borkai Anita 
csapatirodai munkatárs/team office staff

Sportos családba született, általános és középiskolai tanulmányait sporttagozaton 
végezte. Korábban atletizált és kézilabdázott, mindkét sportágban diákolimpiai döntőig 
jutott. Hobbija a társastánc. A MOB munkatársa 2013 óta, dolgozott a Kiemelt Edző 
Programban is. Az Európa Játékok volt az első multisporteseménye. Lánya, Kertész 
Olívia tornászként részt vett a 2013-as utrechti EYOF-on.

Born in a sporty family, she completed her elementary and high school studies specialized 
in sports. She used to practise athletics and play handball, reaching the finals of the Student 
Olympics in both. Her hobby is ballroom dancing. She works at the Hungarian Olympic 
Committee since 2013, she has been associate of the Excellence Programme for Coaches. 
The Baku European Games was her first multisport event. Her daughter Olívia Kertész is a 
gymnast and was member of the Hungarian EYOF team at Utrecht 2013.

Fábián László 
csapatvezető/Chef de Mission 

Olimpiai, világ- és Európa-bajnok öttusázó. A szöuli olimpián az aranyérmes 
öttusacsapat tagja, a párbajtőrvívás csapatversenyében hatodik helyezett, többszörös 
magyar bajnok. Sportpályafutását követően sportmarketinggel, versenyszervezéssel 
foglalkozott, a magyar öttusaéletben több vezető tisztséget is betöltött; 2013-ig 
a Magyar Speciális Olimpia Szövetség társelnöke volt. A Magyar Olimpiai Bajnokok 
Klubjának alelnöke (2004–), a MOB tagja (1996–) és sportigazgatója (2013–), 
megbízott főtitkára (2017–). A bakui I. Európa Játékokon, a riói olimpián és a győri EYOF-
on a Magyar Csapat vezetője.

Olympic, world, and European champion pentathlonist. Finished 6th in the team épée event at 
the Seoul Olympic Games, multiple Hungarian champion. After retirement, he worked in sports 
marketing and events organization, and has held several management positions in Hungarian 
pentathlon. He has been Co-President of the Hungarian Special Olympics Association (until 
2013). He is vice-president of the Hungarian Olympic Champions’ Club (2004–), member 
(1996–), sports director (2013–) and interim General Secretary (2017–) of the Hungarian 
Olympic Committee. He acted as Hungarian Chef de Mission at the Baku European Games, 
the Rio Olympic Games and the EYOF at Győr.
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Dr. Halasi Tamás 
orvos/doctor

A Sportkórház Sportsebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa. A birkózók, majd 
az asztaliteniszezők, közel másfél évtizede pedig a női és férfi tornászválogatott 
keretorvosa. Sydney és London közt valamennyi olimpián részt vett. Tagja volt az I. 
Európa Játékokra utazó magyar csapat egészségügyi team-jének is; a győri EYOF 
csapatorvosa. Egyetemista korában kosárlabdázott, a SOTE „Jó tanuló, jó sportolója”. 

The chief physician is the head of the National Sports Health Institute’s Sports Surgery 
Department. He has worked with wrestlers, table-tennis players and is the team doctor of 
the national men’s and women’s gymnast selection for the past fifteen years. He took part in 
all Olympics between the Sydney and London Games. He was member of the medical team 
at the Baku European Games; team doctor at the EYOF Győr. He used to play basketball at 
university, and won the “Good athlete, good student” award at SOTE, too.

Laszák László 
masszőr/masseur

Több mint egy évtizede a magyar szertorna-válogatott masszőrje. Ott volt a szereknél 
a vb- és Eb-szereplések alkalmával, részt vett a londoni olimpián is, jelen volt Berki 
Krisztián sikereinél. Tagja volt az I. Európa Játékokon részt vett magyar csapatnak 
is, csakúgy, mint a győri EYOF alkalmával. Két fiúgyermeke kosárlabdázik, hobbija a 
horgászat. Korábban amatőr szinten kajak-kenuzott, röplabdázott.

The masseur of the national artistic gymnast team for more than ten years. He has travelled 
with the selection to many World and European Championships and the London Olympics, he 
was there at the Olympic victory of Krisztián Berki. He was member of the medical team at the 
Baku European Games and he will be there in Győr too. While his two sons play basketball, his 
hobby is fishing. Before, he used to do kayaking and played volleyball for pleasure.

Dr. Varga Nóra  
orvos/doctor 

Gyermekgyógyász, sportszakorvos, így szakmai területe a sportolókon kívül a fiatalokra, 
kiskorúakra is kiterjed. A Tatai Olimpiai Központ sportorvosa (2014–), az edzőtáborban az 
ott készülő sportolókat látja el, gyógyítja. Utánpótláskorában úszott és versenytáncolt. 
Húsz esztendeje sportoktató, aerobik és nordic walking tréner. Szabadidejében a két 
mozgásforma aktív gyakorlása mellett szívesen tollaslabdázik és fut is. A győri EYOF 
csapatorvosa.

Pediatrician and sports doctor so she is specialized in youth and children. Sports doctor of the 
Olympic Center at Tata (2014–), she medicates athletes having training camp there. She has 
been swimming and dancing as a teenager. She is an aerobic and nordic walking coach for 20 
years. In addition to these she runs and plays badminton in her free time. She is team doctor 
at the EYOF Győr.

Pál Norbert
masszőr/masseur

Kötöttfogású birkózóként junior és U23-as magyar bajnok, felnőtt válogatott kerettag. 
A londoni olimpia után lett masszőr. Szakmai pályáját a budafoki labdarúgóknál kezdte, 
majd az U20-as női kosárlabda-válogatott mellett és a birkózók női szakágában 
kamatoztatta tudását. A versenyzőket világ- és kontinentális versenyekre is elkísérte. 
Ma szülővárosában, a Fehérvár AV19 SC jégkorongozóit „gyúrja”. Szabadidejét is 
meghatározza a sport: kondicionális edzésre jár, crossfitezik.

He has been junior and U23 national champion and Hungarian international Greco-Roman 
wrestler. He became masseur at the London Olympic Games. He started his career at 
Budafoki MTE then worked with the women U20 basketball national team and women 
national wrestling team. He accompanied athletes for world and European Championships 
too. Nowadays he works for Fehérvár AV19 ice-hockey team. He attends conditional and 
CrossFit trainings in his free time.
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Dragóner Ildikó 
szervezési munkatárs/organizing associate 

A MOB szervezési és marketing főmunkatársa (2012–); előtte a Nemzeti Sportszövetségben 
dolgozott hasonló területen. Tornászként csapatban Európa-bajnoki 6., világbajnoki 9., 
Universiadé-2. lóugrásban. A Világjátékokon három alkalommal erősítette a csapatirodát. 
A 2017-es, wroclawi előkészületekben is közreműködik, csakúgy, mint a győri EYOF-on. 
Részt vett a korábbi ifjúsági és felnőtt olimpiai multisportesemények magyar csapattal 
kapcsolatos szervezési feladataiban is, az itthoni hátteret biztosította.

She works as organizing and marketing chief officer of the HOC (2012–); she had the same role 
at the National Sports Association before. She was 6th at the European Championship, 9th at 
the World Championship and 2nd at the Universiade on pommel horse. She was member of the 
Hungarian team office three times at The World Games. She helps the preparations of the X. 
World Games in Wroclaw and the EYOF Győr. She contributed the Hungarian team’s organizing 
tasks at youth and adult Olympic Games before, she supported the background at home.

Vasvári Ferenc  
sajtófelelős/chief press officer 

Kerékpárversenyző, majd vitorlázó. Testnevelő tanári diplomája mellett sportszervező 
és újságíró képesítést is szerzett. Sporttelevíziós szerkesztés, gyártásvezetés (1997–
2002) után a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet kommunikációja volt a feladata 
(2002–12). Hazai sportesemények és sportszövetségek sajtófelelőse (2006–); lapok, 
magazinok szerkesztő-újságírója (2003–). A MOB kommunikációs főmunkatársaként 
(2012–) vesz részt az olimpiai multisporteseményekhez kapcsolódó sajtófeladatokban, 
a MOB-kiadványok előkészítésében, a szervezet honlapjának szerkesztésében és az 
olimpiai mozgalom népszerűsítésében is. 

He has been a professional cyclist and sailor. In addition to a PE teacher degree he earned 
sports organizer and journalist degrees too. He has been editor and executive producer at sport 
televisions (1997–2002) then became press officer of the National Youth Education Institute 
(2002–12). He has been press officer of Hungarian sports events and associations (2006–); 
editor-journalist of magazines (2003–). His main tasks as Chief Press Officer of the HOC 
(2012–) are the communication of multi-sport events, the editing publications of HOC, editing 
the website of HOC and publicize the Olympic Movement. 

Pignitzky Dorottya  
szervezési munkatárs/organizing associate 

A TF-es testnevelő és gyógytestnevelő-tanári után MBA, majd jogi szakokleveles 
sportszakember diplomát szerzett. Külföldi tanulmányokat folytatott egy kanadai 
egyetemen, finn és svéd sportintézetekben. Több mint egy évtizede dolgozik az állami 
sportirányításban. A Sport XXI. utánpótlás-nevelési, fejlesztési programot 2004–2016 
között irányította. A MOB keretein belül az ORV, EYOF 2017 koordinációs, szakmai és 
szervezési ügyeit is segítette. Részt vett a pekingi és a riói olimpián, a brassói, az utrechti és 
a tbiliszi EYOF-on, a nanjingi ifjúsági olimpián. 2017-től az MDSZ projekt szakmai vezetője, 
valamint a győri EYOF szervezőbizottságának tagja.

After graduation from University of Physical Education as a medical PE teacher she earned MBA 
then legal sportsmanship degree. She studied at a university in Canada and sport institutes in 
Finland and Sweden. She works in Hungarian sports governance for more than a decade. She 
has been Head of the Sport XXI. youth education and development programme between 2004 
and 2016. She helped with coordination, organization and professional tasks for Olympic Hopes 
and EYOF 2017 as a colleague of the HOC. She helped at the Beijing and Rio Olympics, the 
Brasov, Utrecht and Tbilisi EYOFs and the Nanjing Youth Olympics. She works as project manager 
of MDSZ since 2017 and member of the EYOF’s Organizing Committee.

Balássy László  
kommunikációs munkatárs/press officer  

Sportolóként az MTK közép- és hosszútávfutója (1966–80). A Nemzetközi Kajak-Kenu 
Szövetség honlapjának szerkesztője (1998–2001), a Színes Sport napilap egyéni sportok 
rovatának munkatársa (2000–01). A MOB kommunikációs és informatikai munkatársa 
(2001–). Három nyári (2004–12) és egy téli (2006) olimpián a MOB honlapjának helyszíni 
tudósítója. A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (1993–) mellett több magyarországi 
sportrendezvény internetes oldalának szerkesztője. 

He has been distance runner of MTK (1966–1980). He has been editor of the International Canoe 
Federation’s website (1998–2001), associate of Színes Sport daily newspaper’s individual sports 
column (2000–01). He works as media and IT officer of the HOC (2001–). He provided on site 
coverages for the HOC at three Summer Olympic Games (2004–12) and one Winter Games 
(2006). He is editor of the Hungarian Skating Federation’s (1993–) and Hungarian sports events’ 
website. 

Szalmás Péter
fotós/photographer 

Két évtizednél is hosszabb sportfotós pályafutása alatt fényképezett 6 olimpián, 5 
paralimpián. Több mint tíz éve dolgozik a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek, valamint 
fotózott több nyomtatott sajtóorgánumnak is. Ez idáig két fotóalbumot jelentetett meg. 
Magas szintű szakmai munkáját mutatják kitüntetései. Eurosport-díjas, MOB Nívódíjas, 
többször ismerték el az Ezüstgerely- és a Magyar Sajtófotó-díjkiosztón. A MOB fotósaként 
részt vett a nanjingi ifjúsági olimpián, a bakui Európa Játékokon és a riói olimpián is.

He has been a photographer for more than two decades and contributed at 6 Olympic Games and 
5 Paralympic Games. He works for the Hungarian Canoe Federation for more than ten years and 
contributed for multiple printed media outlets. He published two photo albums. His work is recognized 
by multiple awards. He received Eurosport Award, HOC’s Award for Excellence and he was recognized 
many times at Ezüstgerely and Hungarian Press Photo Awards. He worked at the Nanjing Youth 
Olympics, the Baku European Games and the Rio Olympics as photographer of the HOC.

Pálizs Attila  
logisztikai munkatárs/logistics associate  

Élsportolóként kenuban aratta sikereit. Pulai Imrével lett válogatott, 1991-ben világbajnoki 
címet nyert Párizsban C-2-ben 500 méteren Szabó Attilával. Egy évvel korábban, 
ugyanebben a versenyszámban bronzérmes lett Zala Györggyel. Az 1992-es barcelonai 
olimpián Kolonics Györggyel az ötödik helyen végzett 1000 méteren;1995-ben befejezte 
aktív pályafutását. A MOB technikai-logisztikai munkatársa (2013–). 

He was a professional canoeist. He became Hungarian international alongside Imre Pulai and 
won World Championship title at Paris in 1991 in the C–2 500 m event with Attila Szabó. 
He won bronze medal at the same event with György Zala a year before. He finished 5th 
with György Kolonics on 1000 m at the Barcelona Olympic Games and retired in 1995. He is 
technical-logistics associate of the Hungarian Olympic Committee (2013–). 
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Dr. Nagy Zsigmond  
az NOC Services vezetője/Head of NOC Services 

Az egykori tízpróbázó testnevelő tanárként, atléta szakedzőként és sporttudományi 
mesterszakon (USA) végzett, szakvizsgázott jogász lett itthon. Az 1998-as budapesti 
atlétikai Eb szervezőbizottságának főmunkatársaként került a MOB-ba. A londoni 
olimpia előtt a szervezőbizottság európai menedzsereként dolgozott a brit fővárosban. 
A Magyar Csapattal 9 olimpián és 4 ifjúsági olimpián vett részt. 1999 óta 15 alkalommal 
volt a magyar EYOF-csapat tagja és vezetője. Évekig az Európai Olimpiai Bizottság 
EYOF-bizottságának tagja; a győri EYOF ötletgazdája, idén az NOC Services vezetője. 
A MOB nemzetközi igazgatója, a SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság elnöke és a 
PPKE jogi karának oktatója.

The former decathlonist graduated from the University of Physical Education as a PE teacher 
and athletics coach, obtained his Masters degree in sports science in the USA and law in 
Hungary. He has been Senior Associate at the European Athletics Championship in Budapest 
(1998) then started working for HOC. He worked in London as the European Manager of the 
Organizing Committee of the XXX. Summer Olympic Games. He assisted the Hungarian Team 
at 9 Olympic Games and 4 Youth Olympics. He has been member and leader of the Hungarian 
EYOF team 15 times since 1999. He has been member of the European Olympic Committees’ 
EYOF Committee; mastermind and Head of NOC Services of the EYOF Győr. He acts as the 
international director of the Hungarian Olympic Committee, President of SPORTJUS Hungarian 
Sports Law Association and teacher at the PPKE’s Law Faculty.

Kovács Kincső   
az NOC Services munkatársa/NOC Services

2017 márciusa óta az NOC Services csapatának tagja. Korábban a Budapest 2024 
olimpiai pályázat munkatársa. Élete egyik meghatározó élményeként részt vett a 
2016-os riói olimpián, ahol a Magyar Ház csapatát erősítette. A Budapesti Műszaki 
Egyetemen tanult kommunikációtechnológiát, alapvetően műszaki-technológiai 
területeken dolgozott. A sporthoz az olimpiai pályázat vonta. Tíz esztendőn keresztül 
versenyszerűen balettozott.

She is member of the NOC Services team since March 2017. She worked for the Budapest 
2024 Olympic bid earlier on. She was working in the House of Hungary at the Olympic Games 
in Rio which was a defining moment of her life. She studied communication technology at the 
Budapest University of Technology and Economics and work in the field of technology. The 
Olympic bid was her intention in the field of sports. She has been ballet dancing for ten years.

Török Barbara 
az NOC Services munkatársa/NOC Services

A legfiatalabb tagja az NOC Services csapatának, 2017 májusában került az EYOF 
szervezőbizottságához. Jelenleg egészségügyi szervező szakon folytat tanulmányokat 
a győri Széchenyi István Egyetemen. A sport mindig is az élete része volt, a kosárlabdát 
14 éve kezdte az elsők között a győri utánpótlásnál. Két évig az élvonalbeli UNI GYŐR női 
kosárlabdacsapatának kerettagja is volt, NB1/B-ben és egyetemi bajnokságban ma is játszik.

The youngest member of the NOC Services team where she started working this May. She is 
studying health organizing at the Széchenyi István University in Győr. She started basketball 
at the age of fourteen in Győr. She played for UNI Győr for two years in the Hungarian first 
division and nowadays she plays in the second division and in the university championship.

Dósa Viktória   
az NOC Services munkatársa/NOC Services

A MOB-ban 2001 óta dolgozik. A nemzetközi igazgatóság főmunkatársa, korábban a 
Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöki asszisztense. Pekingben, Londonban, Szocsiban 
és Rióban erősítette a magyar csapatirodát, csakúgy, mint az ifjúsági olimpiákon; 
Szingapúrban, Innsbruckban, Nanjingban és Lillehammerben is tevékeny részt vállalt a 
kulturális-nevelési programban és a csapatiroda munkájában. Az utrechti, a vorarlberg-
liechtensteini és a tbiliszi EYOF-küldöttség munkatársa volt, most az NOC Services 
csapatának tagja. 

She has worked for the Hungarian Olympic Committee since 2001. She is a senior associate 
of the international directorate, former assistant to the Chair of the International Fair Play 
Committee. She helped operate the Hungarian office at the Olympic Games in Beijing, London, 
Sochi and Rio, in Singapore, Innsbruck, Nanjing and Lillehammer, she played an active part in 
the cultural education programme and the operations of the team office. She was associate 
of the EYOF delegation in Utrecht, Vorarlberg-Liechtenstein and Tbilisi, in Győr she is member 
of the NOC Services team.

Vazsinka Bettina 
az NOC Services munkatársa/NOC Services

2016 júniusától az NOC Services munkatársa. Előtte a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium Protokoll Főosztályán nagykövetségekkel való kapcsolattartással, 
külföldi delegációk magyarországi programjainak a szervezésével foglalkozott. Munkája 
hasonló a győri EYOF szervezőbizottságában is. Az 50 részt vevő országgal, az Európai 
Olimpiai Bizottság EYOF-menedzserével és a győri polgármesteri hivatal munkatársaival 
való kapcsolattartás tartozik a feladatai közé. Hobbija a tenisz és a zumba. 

She is the associate of the NOC Services since June 2016. She has been working at the Protocol 
Department of Ministry of Foreign Affairs and Trade as an ambassodor contact person and she 
organized programmes for foreign delegations. Her work is similar at the Organizing Committee 
of the EYOF. Her task is to contact with the participating countries, the EYOF Manager of the 
European Olympic Committees and the Mayor’s office in Győr. Her hobbies are tennis and zumba.
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Schmitt Pál   
NOB-tag/IOC Member

Vívó, sportdiplomata. A párbajtőrcsapattal kétszeres olimpiai- (1968, 1972) és világbajnok 
(1970, 1971), Univerisadé-győztes (1965). A Népstadion és Intézményei főigazgatója 
(1981-83), az OTSH elnökhelyettese (1983–1986.), a Magyar Olimpiai Akadémia elnöke 
(1985-90). A Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára (1983–89), elnöke (1989–2010), 
tiszteletbeli elnöke (2010–2019). A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja (1983–1989), 
végrehajtó bizottsági tag (1991–99), alelnök (1995–99), a Sport és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke (1995–2013). Az Olimpikonok Világszövetségének vezetője (1999–
2007). Magyarország spanyol, andorrai (1993–1997), svájci és liechtensteini (1998–
2002) nagykövete. Az EU parlamenti képviselője és alelnöke (2004–2010), Magyarország 
köztársasági elnöke (2010–2012). A Nemzet Sportolója (2014–). 

He has been fencer and sport diplomat. Two-time Olympic champion (1968, 1972) and 
World Champion (1970, 1971) in the épée team event, Universiade winner (1965). He 
has been general director of Hungarian National Stadion and Institutions (1981-83), vice-
president of OTSH (1983–1986), president of the Hungarian Olympic Academy (1985-90). 
Secretary General (1983–1989), president (1989-2010) and honorary president (2010-
) of the Hungarian Olympic Committee. Member of the IOC (1983–1989), member of the 
IOC Executive Committee (1991-99), vice-president (1995-99), president of the Sport and 
Environmental Protection Committee (1995-2013). President of the World Olympians 
Association (1999–2007). Former Hungarian ambassador to Spain and Andorra (1993–
1997) and to Switzerland and Liechtenstein (1998-2002). He has been member of parliament 
and vice-president of the European Union (2004–2010). He is Athlete of the Nation (2014-).

Gyurta Dániel    
NOB-tag/IOC Member

Olimpiai, világ- és Európa-bajnok, ma is aktív mellúszó. Az athéni olimpián ezüst-, majd 
Londonban aranyérmet nyert a 200 méteres mellúszás döntőjében. A versenyszám 
háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnoka. Rövid pályán két vb- és hat Eb-
győzelmet számlál. Többszörös világ- és Európa csúcs-tartó. Az Európai Olimpiai 
Bizottság sportolói bizottságának (2013–) és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói 
bizottságának (2016–) tagja. Junior Prima- (2008), nemzetközi és magyar Fair Play-díjas 
(2013). A Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésének és elnökségének tagja (2016–).

He is Olympic, World and European Champion swimmer who mainly competes in breaststroke. 
He has won silver medal at the Athens Olympic Games then gold medal in London in 200 m 
breaststroke. He is three-time World Champion and two-time European Champion of that 
event. He is two-time short course World Champion and six-time European Champion. He is 
multiple World and European record holder. He is member of the Athletes Committee of the 
European Olympic Committee (2013–) and the International Olympic Committee (2016–). 
He received Junior Prima Award (2008), international and Hungarian Fair Play Award (2013). 
Member of the Hungarian Olympic Committee’s General Assembly and Presidency (2016–).

Dr. Aján Tamás  
tiszteletbeli NOB-tag/Honorary IOC Member

Sportvezető, sportdiplomata. A Magyar Súlyemelő Szövetség főtitkára (1968-1983), a 
Nemzetközi Súlyemelő Szövetség alelnöke (1970–1976), majd főtitkára (1976–2000), és – 
2017 májusában újraválasztott – elnöke (2000–). 1969-ben alapítója, ma tiszteletbeli elnöke 
az európai szövetségnek. Az OTSH elnökhelyettese (1983–1989), a Magyar Olimpiai Bizottság 
alelnöke (1986–1989), majd főtitkára (1989–2005), jelenleg az elnökség tagja és tiszteletbeli 
főtitkár. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja (2000–2010), a NOB tiszteletbeli tagja (2010–
). Több nemzetközi sportszervezetben tölt be vezető tisztséget. A Magyar Olimpiai Akadémia 
elnöke (1989–). Kétszer vehetett át NOB-érdemérmet (1995 és 2010).

Sports manager and diplomat; secretary general of the Hungarian Weightlifting Federation 
(1968–1983), Vice-President (1970–1976), Secretary General (1976–2000), and from 
this May re-elected President (2000 to present) of the International Weightlifting Federation. 
In 1969, he founded the European federation, of which he is now the Honorary President. 
Deputy Director of OTSH (1983–1989), Vice-President (1986–1989) and Secretary General 
(1989–2005) of the Hungarian Olympic Committee, where he is still member of the Executive 
Board and Honorary Secretary General. Honorary Member of the IOC. Holds leading positions 
in several international sports organizations. He is President of the Hungarian Olympic 
Academy (1989 to present). He has received two IOC medals of honour (1995 and 2010).



Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál egy magas rangú multisportesemény 14–18 év közötti 
európai sportolók számára. Az eseményt 1990-ben hívta életre Jacques Rogge, az Európai 
Olimpiai Bizottság akkori elnöke annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítson az ifjúsági 
korosztályos versenyzőknek az Olimpiai Játékok eszmeiségének, egyetemlegességének és 
szervezési rendjének megismerésére. Az EYOF versenyeit kétévente rendezik meg. 

Győr városa 2012-ben nyerte el a XIV. Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál rendezési jogát. Győrben, 
az EYOF történetében másodszor 10 sportágban versengenek a fiatalok, a tradicionális EYOF-
sportágak – atlétika, úszás, judo, kerékpár, röplabda, tenisz, kosárlabda, kézilabda, torna – mellett 
kajak-kenuban is rendeznek 200 és 500 m-es futamokat. Több mint 2500 sportoló és 1000 hivatalos 
személy 50 országból vesz részt a 7 napos eseményen. A sporteseményeket 11 sporthelyszínen 
rendezik meg. Győr kiemelt célja, hogy egy feledhetetlen sport- és kulturális élménnyel ajándékozza 
meg az európai fiatal sporttehetségeket, edzőiket, az őket kísérő és a városba országhatáron innen 
és túlról érkező vendégeket mindamellett, hogy a jövő tehetségei betekintést nyerjenek a sokszínű 
magyar kultúrába, és megismerjék sporttársaik nemzeti hagyományait.

Győr – Egy város, ezer élmény

Nincs tengerpartunk, nem csücsülünk síelésre alkalmas hegy tetején, de még csak csikósok 
sem csattogtatják ostoraikat nálunk. Aki először érkezik hozzánk, talán azt gondolja, Győr csak 
egy város a sok közül. Házak, utak, boltok és gyárak. Aztán, ahogy a látogató körbenéz, jár, kel, 
tapasztal – mintha egy ízletes ételbe harapna –, csak ennyit mond: Kérek még!
…és kap!
Mi, akik itt élünk, persze elfogultak vagyunk, mert annyira szeretjük otthonunkat. De azért 
megkérdezzük Tőled is:

Mire vágysz? Engedd, hogy a város kinyíljon számodra is, és ezer élménnyel gazdagítson! 
A gyönyörű, folyóparti helyszínen, az Aranyparton kialakított Fun Zone délutántól estig izgalmas 
és feltöltődést ígérő programokkal vár. Ha az edzések és versenyek között kedvet kapnál a város 
felfedezéséhez, az Olimpiai Falutól nem kell messzire menned, az ezer csodát rejtő történelmi 
belváros egy könnyű sétával elérhető. A Kossuth híd túloldalán, a Dunakapu téren 7 napon 
keresztül vár a nyüzsgő Vásárváros a régió kézműves portékáival, bemutatókkal és fergeteges 
koncertekkel. Vidd haza a Kisalföld jellegzetességeit és tekintsd meg, hogyan készülnek  
a bonyolult csipkék, mázas edények és mintás mézeskalácsok! A Dunakapu tértől már tényleg 
csak pár lépés a város másik főtere, a barokk hangulatú Széchenyi tér, de a Püspökvár tornyának 
megmászása után elénk táruló felemelő látvány is emlékezetes élményt ígér. A versenyeket 
követően vagy egy pihenőnapon a város felfedezése helyett megfáradt lábaid pihentetheted  
a gyógyfürdőnk egyik termálvizes medencéjében is.

Nos, még mindig úgy gondolod, hogy Győr csak egy város? Lehet. De nekünk a világ közepe!  
És ezt bármelyik évszakban szívesen meg is mutatjuk Neked! Gyere hozzánk vissza máskor is, 
és nézd meg a világ legjobb kézilabdacsapatának, a Győri Audi ETO KC-nak az egyik meccsét, a 
Győri Balett vagy a Győri Nemzeti Színház egyik előadását és a Filharmonikus Zenekar fellépését, 
de ha inkább felpörögnél, nyáron biztosan belefutsz egy pezsgő fesztiválba vagy koncertbe is!

EYOF Győr 2017EYOF Győr 2017
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The European Youth Olympic Festival is a high-profile multi-sport event for young athletes from 
all around Europe between the ages of 14 and 18. The event was brought to life in 1990 by 
Jacques Rogge, former President of the European Olympic Committee, with the aim to provide 
the opportunity for young athletes to get to know the Olympic Movement and learn about the 
Olympic values and ideals, as well as its universality. The competitions are held every two years.

The city of Győr won the rights of organizing the XIV. European Youth Olympic Festival in 2012.  
For the second time in the history of EYOF, young athletes are competing in 10 sports in Győr. 
Besides the traditional EYOF sports - athletics, swimming, judo, bicycle, volleyball, tennis, basketball, 
handball and gymnastics, kayak canoe races will be held in 200 and 500 m races. More than 2,500 
athletes and more than 1000 officials from 50 countries participate in the 7-day event. The events 
are organized in 11 sport venues.

Győr wishes to offer an unforgettable sport and cultural experience for young European athletes, 
coaches, family members, those who arrive from abroad and those from across the country. The 
talents of the future will gain insights into the diverse Hungarian culture and get acquainted 
with the traditions of their co-athletes.

Győr – a city of endless experiences 

We haven’t got any seashores, we do not sit on the top of a ski-high mountain, and there are not 
any horsemen clapping their whips here. People, who are in Győr for the first time, might think 
that it is just another city with regular houses, streets, stores, and factories. Then, as you are 
exploring it, like with a delicious dish, you only want more. And you get more! 

We, the people who live here, are biased of course because we love our home so much. 
However, we ask you, as well: What do you wish for? 
Let the city open to you and enrich you with thousands of experiences! 

Charge up on the beach! Fun Zone is open from the afternoon until late evening on the Golden 
Beach (Aranypart) of Győr with exciting programs and relaxing events. If you wish to experience 
the city’s vibe, just a quick walk from the Olympic Village you may experience it downtown.

On the other side of Kossuth Bridge, at Dunakapu Square our 7-days long Fair (Vásárváros) is 
waiting you with the region’s handicrafts, folklore shows and amazing concerts. Take home the 
characteristics of the Little Hungarian Plain and see how laces, glazed dishes and gingerbreads 
are made! Dunakapu Square, is only a few steps away from the other main square of the city, 
Széchenyi, famous for its baroque atmosphere. Climb the tower of Püspökvár and take a look at 
the city- we promise it will be breathtaking!

After races or on a day off, instead of a sightseeing tour, relax your tired feet in the thermal pools of 
our spa. Do you still think Győr is just a city? Maybe it is. But for us, it is the centre of the world, and 
we gladly present it to You in any season. Return soon and check out a game of Győri Audi ETO KC, 
our world-class women’s handball team. Visit one of the many famous performances of the Győr 
Ballet or a concert of the Philharmonic Orchestra, and do not be afraid, if you wish to spin around, 
you will certainly run into a groovy festival or concert somewhere in summer. 

EYOF Győr 2017
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FUN ZONE

A Fun Zone aktív és passzív kikapcsolódási lehetőségeket nyújt a sportolók és az önkéntesek számára 
az Olimpiai Falu I. és az Önkéntes Központ közvetlen szomszédságában. 

A szórakozásról több mint 20-féle játék, animátorok, kézműves foglalkozások, ügyességi vetélkedők, 
pszichológiai beszélgetések, arc- és testfestők gondoskodnak. A feltöltődésre vágyók jógázhatnak, 
babzsákokon, újrahasznosított bútorokon lazíthatnak. Az estéket 20.00 órától kétórás diszkó zárja.

A Fun Zone ad otthont az utolsó napon megrendezendő záróünnepségnek is. 

NYITVATARTÁS:
2017. július 23. 14.00–17.00
2017. július 24–28. 14.00–22.30

SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK:
BOMBASTIC, az önjáró szivacslabdaágyú | Twisterfal | Csocsó | Gombfoci | Rodeó bika | Szumó | 

Snookball | Teqball | Euro Bungee – óriástrambulin | Légkerékpár | Hintayo | Padinta | Bloom 
építőjáték | Logikai játékok | Xbox, Kinect, Sony PlayStation és PlayStation VR | Kézműves asztalok, 
arc- és testfestés | Scitec interaktív játékok | Sportpszichológiai játékok és tesztek | Európai Fair Play 
Díj kiállítása | Ifjúsági Nagykövetek programjai
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36

FUN ZONE

The Fun Zone provides active and passive recreational opportunities for the athletes and the 
volunteers. It is located in the close vicinity of AVL I and only accessible with an accreditation 
card. More than 20 games, animators, arts and crafts specialists, playful contests, face and body 
painters are available to those interested; hammocks, bean-bags, and recycled furniture serve 
those seeking to relax or rest. There is a two-hour disco each night between 20.00 and 22.00. 

The Fun Zone is also the venue for the Closing Ceremony to take place the last day of the EYOF Győr 
2017.

OPENING HOURS OF FUN ZONE: 
23 July 2017 14.00–17.00
24–28 July 2017 14.00–22.30 

ENTERTAINMENT POSSIBILITIES

BOMBASTIC – mobile sponge ball cannon | Twisterwall | Table Football | Button Football | Bull 
Riding | Sumo | Snookball | Teqball | Euro Bungee Trampoline | Electric Air Bicycle | Hintayo | 
Bench Swing | Bloom | Logic Games | Xbox, Kinect, Sony PlayStation and PlayStation VR | Craft 
Activities, Face and Body Painting | Scitec Interactive Games | MindSet – Sports Psychology 
Games | European Fair Play Award Exhibition | Young Ambassadors | Yoga
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Az EYOF Győr 2017 hivatalos  
kabalaállata: Hugoo
A győri vaskakas-legenda nyomán az EYOF Győr 2017 kabalaállata 
Hugoo, a kakas, amely születése óta együtt készül a szervezőkkel 
a nagy eseményre. A vaskakas a város legismertebb legendája, és 
nagy szerepe volt 1598-ban a város töröktől való visszahódításában, 
azóta is minden évben megelevenedik egy rendezvény keretében. 

Hugoo 2014 tavaszán bújt ki a tojásból. A kakaska a Budapesti Utazás Kiállítás győri standján 
látta meg a napvilágot, és indította el a győri EYOF-ot népszerűsítő kampányt. Születésénél 
jelen volt Borkai Zsolt polgármester, valamint Jakabos Zsuzsanna olimpikon úszónk is, aki annak 
idején első komoly nemzetközi sikereit maga is az EYOF-on érte el.

Hugoo az azóta eltelt évek alatt nagy utat járt be, összebarátkozott a magyar fiatalokkal és idősekkel, 
részt vett számos sporteseményen, alapkőletételen, verseny- és szabadidősport-programon. 

Bár Hugoo kövér kiskakasként élte gyermekkorát, lassanként mind a tíz sportágat kipróbálta, és 
ma már erős, sportos, daliás baromfi, aki mozogni hívja, várja emberszabású társait.

The EYOF Győr 2017 Mascot: Hugoo
Following up on the legend of the iron rooster of Győr, the mascot of EYOF Győr 2017 is Hugoo, 
the rooster, who has been preparing for the great event since he was born. The iron rooster is 
the legendary animal of Győr, having played a mythic role in Győr’s recapture from the Ottoman 
conquerors in 1598 and served as one of the recurrent figures of the city’s annual festivals. 

The mascot figure of the European Youth Olympic Festival 2017 hatched at the Travel Exhibition 
in 2014. Zsolt Borkai, the mayor of Győr and Olympic swimmer Zsuzsanna Jakabos, who 
achieved her first significant international result at an earlier edition of EYOF, were both present 
at the unveiling of the Rooster, Hugoo. 

Hugoo has come a long way in this past couple of years, and has made friends with the local 
youth and elderly while taking part in various sporting, leisure, and cultural events.

Although Hugoo was a bit overweight when he hatched, he has spent his whole life trying new 
sports and has succeeded in participating in all ten EYOF sports. He is now a model of strength, 
athleticism and bravery as he encourages his human friends to engage in sporting activities.

HUGOO
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Magyarok az EYOF-on
Dr. Jacques Rogge, a NOB korábbi elnöke 1990-ben kezdeményezte az európai nemzetek 18 
éven aluli fiataljai számára egy olimpiai esemény létrehozását. Az Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztiválon a sport, a kultúra, az oktatás és a fair play is hangsúlyt kap. A kétévente, külön 
téli és nyári sportágaknak meghirdetett EYOF-on találkoznak először a sportolók az olimpia 
eszmeiségével, egyetemességével, értékrendjével, jelképeivel és eseményeivel. A magyarok 
mind a 13 nyári EYOF-on részt vettek, összesen 181 érmet – 62 aranyat, 49 ezüstöt és 70 
bronzot – nyertek. Legsikeresebb sportágunk az úszás 36 arannyal. Győrben házigazda lévén 
maximális létszámú magyar csapat áll rajthoz. A MOB fontosnak tartja a doppingmentes sportot, 
ezúttal is meghirdette a „zéró tolerancia” elvét.

Korábbi EYOF-os sportolóink többek között az atléta Bácskay Zsófia, Halász Bence, Márton 
Anita, Papp Krisztina, Zsivoczy Attila, a judós Baczkó Bernadett, Gercsák Szabina, Karakas 
Hedvig, Mészáros Anett, az úszó Bernek Péter, Biczó Bence, Gyurinovics Fanni, Hosszú Katinka, 
Jakabos Zsuzsanna, Kapás Boglárka, Késely Ajna, Szilágyi Liliána, Verrasztó Evelyn és Dávid.

Hungarians at the EYOF
Back in 1990, the former president of the IOC, Dr. Jacques Roggue initiated the launch of an 
Olympic event for athletes of Europe younger than eighteen. Sports, culture, education and fair 
play are all in focus at the European Youth Olympic Festivals. The EYOF has its summer and 
winter edition and is held every two years: the young athletes first meet the Olympic spirit, 
universality, morals, symbols and events.
Hungarians have taken part in all thirteen editions of summer EYOFs, our team has won 181 
medals altogether – 62 gold, 49 silver and 70 bronze ones. The most successful sport is 
swimming (36 golds).

Some of our former EYOF athletes are Zsófia Bácskay, Bence Halász, Anita Márton, Krisztina 
Papp, Attila Zsivoczky from athletics, Bernadett Baczkó, Szabina Gercsák, Hedvig Karakas, 
Anett Mészáros from judo and swimmers Péter Bernek, Bence Biczó, Fanni Gyurinovics, 
Katinka Hosszú, Zsuzsanna Jakabos, Boglárka Kapás, Ajna Késely, Liliána Szilágyi, Evelyn and 
Dávid Verrasztó.

Magyar érmek a nyári EYOF-okon/Medals by Hungarians at the summer EYOF

Év/Year Város/City Ország/Country Sportágak/
Sports

Érmek/Medals

Össz./ 
Total

1991 Brüsszel/Brussels Belgium 10 0 0 0 0

1993 Valkenswaard Hollandia/Netherlands 9 4 3 3 10

1995 Bath Anglia/England 9 2 3 5 10

1997 Lisszabon/Lisbon Portugália/Portugal 10 2 1 0 3

1999 Esbjerg Dánia/Denmark 11 6 3 2 11

2001 Murcia Spanyolország/Spain 10 4 3 4 11

2003 Párizs/Paris Franciaország/France 9 14 8 8 30

2005 Lignano Olaszország/Italy 11 3 9 10 22

2007 Belgrád/Belgrade Szerbia/Serbia 11 3 7 14 24

2009 Tampere Finnország/Finland 9 2 3 5 10

2011 Trabzon Törökország/Turkey 9 5 3 5 13

2013 Utrecht Hollandia/Netherlands 9 8 3 3 14

2015 Tbiliszi Grúzia/Georgia 9 9 3 11 23

Érmek száma összesen/Total number of medals: 62 49 70 181

Érmek száma sportáganként/Medals by sports

Sportágak/Sports Összesen/Total

Asztalitenisz/Table tennis 2 0 3 5

Atlétika/Athletics 12 13 14 39

Kosárlabda/Basketball 0 0 2 2

Judo 9 6 11 26

Kajak-kenu/Kayak-Canoe 1 2 2 5

Tenisz/Tennis 1 0 0 1

Torna/Gymnastics 1 0 1 2

Úszás/Swimming 36 27 37 100

Összesen/Total 62 49 70 181
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Fellépők: Jegyek kaphatók a www.jegymester.hu oldalon!

Műsorvezetők: Ördög Nóra, Szujó Zoltán
Led-karkötő biztosítja, hogy mindenki aktív részese legyen a látványos show-nak!

Bánhegyi Adrienn Győri Balett Győri Filharmonikus Zenekar Győri Nemzeti Színház
tánckara

Kerekes Band Vaskakas Bábszínház Virtuózok tehetségkutató
fiatal tehetségei The Biebers

www.gyor2017.com

23 July 2017
at 8:30 p.m.
Győr, ETO Park

EYOF OPENING CEREMONY
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Performers
Tickets can be purchased at

www.jegymester.hu

Hosts: Nóra Ördög, Zoltán Szujó
Led bracelets ensure the active participation in the fascinating show.

Adrienn Bánhegyi Ballet Company of Győr Győr Philharmonic
Orchestra

Dance Company of the
National Theatre of Győr

Kerekes Band Vaskakas Puppet Theatre Young talents of the
Virtuózok talent show The Biebers



JÚLIUS/ JULY 26

Atlétika / Athletics

10:00 B Q kalapácsvetés/hammer A gr.
10:20 G Q súlylökés/shot put AB gr.
10:30 G R1 200m
10:35 G Q rúdugrás/pole vault AB gr.
10:55 B R1 200m
11:20 G R1 400m gát/hurdles
11:30 G Q hármasugrás/triple jump AB gr.
11:30 B Q kalapácsvetés/hammer B gr.
14:40 G Q diszkoszvetés/discus A gr.
15:10 B SF 400m
15:30 G SF 400m
15:45 G Q diszkoszvetés/discus B gr.
15:55 B SF 200m
16:00 B F rúdugrás/pole vault AB gr.
16:10 G F súlylökés/shot put AB gr.
16:15 G SF 200m
16:35 B F távolugrás/long jump
16:45 B F 110m gát/hurdles
17:00 B F gerelyhajítás/javelin throw
17:05 B F 400m
17:20 G F 800m
17:35 G F 3000m
18:05 B F 1500m

Judo
10:00 G F -48kg, -52kg
10:00 B F -60kg, -66kg

 Kajak-kenu / Canoe
9:00 G SF K&C 500m

15:00 G F K&C 500m 

Kézilabda/ Handball

13:30 G A ROU-HUN
14:10 B A DEN-HUN
15:30 G A NOR-NED
16:10 B A CRO-GER
17:30 G B FRA-MNE
18:10 B B ESP-ISL
19:30 G B DEN-RUS
20:10 B B FRA-SLO

Kosárlabda/ Basketball

12:15 G B TUR-ESP
12:15 B B EST-HUN
14:30 G A LTU-HUN
14:30 B A BIH-CRO
16:45 G B ITA-BLR
16:45 B B TUR-LTU
19:00 G A GER-CZE
19:00 B A ITA-FIN

Röplabda/ Volleyball

11:30 B A RUS-CZE
11:40 G B ITA-GER
14:00 B B ITA-FRA
14:10 G A SRB-RUS
16:30 B A POL-HUN
16:40 G B BLR-NED
19:00 B B TUR-BEL
19:10 G A SLO-HUN

Tenisz/ Tennis

9:00 G S3 egyes/singles
9:00 B S3 egyes/singles
9:00 G S2 páros/doubles
9:00 B S2 páros/doubles

Torna/ 
Gymnastics

10:00 G Q egyéni/individual
10:00 G F csapat/team

Úszás/ 
Swimming

9:00 G H 100m mell/breaststroke
9:00 G H 200m hát/backstroke
9:00 B H 200m vegyes/medley
9:00 G H 400m vegyes/medley
9:00 B H 200m mell/breaststroke
9:00 G H 200m vegyes/medley

17:00 G F 100m gyors/freestyle
17:04 G F 200m hát/backstroke
17:09 B F 200m hát/backstroke
17:15 G SF 100m mell/breaststroke
17:40 B F 200m vegyes/medley
17:45 G F 400m gyors/freestyle
17:53 B F 50m gyors/freestyle
17:55 G F 200m vegyes/medley

JÚLIUS / JULY 27

Atlétika/ Athletics

10:00 G Q gerelyhajítás/javelin A gr.
10:10 B Q súlylökés/shot put AB gr.
10:50 G Q magasugrás/high jump AB gr.
10:55 G R1 1500m
11:10 G Q gerelyhajítás/javelin B gr.
11:20 B R1 800m
11:45 G R1 100m gát/hurdles
12:15 B Q hármasugrás/triple jump AB gr.
12:25 B Q diszkoszvetés/discus A gr.
13:30 B Q diszkoszvetés/discus B gr.
15:00 G F diszkoszvetés/discus throw
15:10 G SF 400m gát/hurdles
15:45 B F 400m gát/hurdles
16:05 B F magasugrás/high jump
16:15 G F 200m
16:35 B F 200m
16:40 B F súlylökés/shot put  
16:55 B F kalapácsvetés/hammer throw
17:05 G F 400m
17:25 B F 3000m

Judo
10:00 G F -57kg, -63kg
10:00 B F -73kg, -81kg

Kerékpár/ Cycling
11:00 G F mezőnyverseny/road
16:30 B F mezőnyverseny/road

Tenisz/ Tennis

9:00 G QF egyes/singles
9:00 B QF egyes/singles
9:00 G QF páros/doubles
9:00 B QF páros/doubles

Torna/ Gymnastics
12:00 B F egyéni/individual
16:00 G F egyéni/individual

Úszás/ Swimming

9:00 B H 100m gyors/freestyle
9:00 G H 100m pillangó/butterfly
9:00 B H 400m vegyes/medley
9:00 G H 50m gyors/freestyle
9:00 M H 4x100m gyors/freestyle

17:00 B SF 100m gyors /freestyle
17:07 G F 100m mell/ breaststroke
17:11 G SF 50m gyors/freestyle
17:17 G SF 100m pillangó/butterfly
17:30 B F 400m vegyes/medley
17:38 M F 4x100m gyors/freestyle

JÚLIUS / JULY 24

Atlétika / Athletics

14:00 B Q gerelyhajítás/javelin A gr.
14:40 B Q rúdugrás/pole vault AB gr.
15:10 B Q gerelyhajítás/javelin B gr.
15:35 B R1 400m
16:00 G R1 800m
16:25 B R1 100m
16:35 G Q kalapácsvetés/hammer A gr.
16:55 G R1 100m
17:20 G Q távolugrás/long jump  AB gr.
17:25 B R1 1500m
17:50 B SF 100m
17:55 G Q kalapácsvetés/hammer B gr.
18:05 G SF 100m
18:20 B R1 110m gát/hurdles

Kézilabda/ Handball

13:30 G A NOR-ROU
14:10 B A CRO-DEN
15:30 G A NED-HUN
16:10 B A GER-HUN
17:30 G B DEN-FRA
18:10 B B FRA-ESP
19:30 G B RUS-MNE
20:10 B B SLO-ISL

Kosárlabda/ Basketball

12:15 G A CZE-LTU
12:15 B A FIN-BIH
14:30 G B BLR-TUR
14:30 B B LTU-EST
16:45 G A HUN-GER
16:45 B A CRO-ITA
19:00 G B ESP-ITA
19:00 B B HUN-TUR

Röplabda/ Volleyball

11:30 B A CZE-POL
11:40 G B GER-BLR
14:00 B B FRA-TUR
14:10 G A RUS-SLO
16:30 B A HUN-RUS
16:40 G B NED-ITA
19:00 B B BEL-ITA
19:10 G A HUN-SRB

Tenisz/ Tennis
9:00 G S1 egyes/singles
9:00 B S1 egyes/singles

Úszás/ Swimming

9:00 B H 200m gyors/freestyle
9:00 G H 200m pillangó/butterfly
9:00 B H 100m hát/backstroke
9:00 G H 100m hát/backstroke
9:00 B H 100m mell/breaststroke
9:00 G H 400m vegyes/medley
9:00 B H 100m pillangó/butterfly
9:00 G H 4x100m gyors/freestyle
9:00 B H 4x100m gyors/freestyle

17:00 B F 200m gyors/freestyle
17:05 G F 200m pillangó/butterfly
17:10 B SF 100m hát/backstroke
17:16 G SF 100m hát/backstroke
17:34 B SF 100m mell/breaststroke
17:40 G F 400m vegyes/medley
17:48 B SF 100m pillangó/butterfly
17:54 G F 4x100m gyors/freestyle
18:00 B F 4x100m gyors/freestyle

JÚLIUS / JULY 25

Atlétika / Athletics

15:20 B Q távolugrás/long jump  AB gr.
15:30 B Q magasugrás/high jump AB gr.
15:50 B R1 400m gát/hurdles
16:20 G R1 400m
16:25 G F kalapácsvetés/hammer throw
16:45 G F távolugrás/long jump AB gr.
16:50 B SF 110m gát/hurdles
17:10 B SF 400m
17:30 G SF 800m
17:55 G F 100m
18:05 B F 100m

Judo
12:00 G F -40kg, -44kg
12:00 B F -50kg, -55kg

 Kajak-kenu / Canoe
8:30 G Q1 K&C 500m 1. futam/round

15:00 G Q2 K&C 500m 2. futam/round

Kerékpár/ Cycling
11:00 G F időfutam/time trial
16:00 B F időfutam/time trial

Kézilabda/ Handball

13:30 G A HUN-NOR
14:10 B A HUN-CRO
15:30 G A ROU-NED
16:10 B A DEN-GER
17:30 G B MNE-DEN
18:10 B B ISL-FRA
19:30 G B FRA-RUS
20:10 B B ESP-SLO

 Kosárlabda/ 
Basketball

12:15 G A LTU-GER
12:15 B A BIH-ITA
14:30 G B TUR-ITA
14:30 B B EST-TUR
16:45 G B ESP-BLR
16:45 B B HUN-LTU
19:00 G A HUN-CZE
19:00 B A CRO-FIN

Röplabda/ Volleyball

11:30 B A POL-RUS
11:40 G B BLR-ITA
14:00 B B TUR-ITA
14:10 G A SLO-SRB
16:30 B A CZE-HUN
16:40 G B GER-NED
19:00 B B FRA-BEL
19:10 G A RUS-HUN

Tenisz/ Tennis

9:00 G S2 egyes/singles
9:00 B S2 egyes/singles
9:00 G S1 páros/doubles
9:00 B S1 páros/doubles

Torna/ Gymnastics
10:00 B Q egyéni/individual
10:00 B F csapat/team

Úszás/ Swimming

9:00 B H 400m gyors/freestyle
9:00 G H 100m gyors/freestyle
9:00 B H 50m gyors/freestyle
9:00 M H 4x100m vegyes/medley 
9:00 G H 800m gyors/freestyle 

17:00 B F 400m gyors/freestyle
17:07 G SF 100m gyors/freestyle
17:14 B F 100m hát/backstroke
17:19 B SF 50m gyors/freestyle
17:36 B F 100m mell/breaststroke
17:40 G F 100m hát/backstroke
17:44 B F 100m pillangó/butterfly
17:48 G F 800m gyors/freestyle 
18:00 M F 4x100m vegyes/medley

JÚLIUS / JULY 23
Megnyító / Opening Ceremony 20:30

JÚLIUS /JULY 28

Atlétika/ 
Athletics

14:30 G F rúdugrás/pole vault
14:40 G F 400m gát/hurdles
14:50 B SF 800m
15:20 G SF 100m gát/hurdles
15:50 G F 2000m akadály/steeplechase
15:55 G F hármasugrás/triple jump
16:15 B F diszkoszvetés/discus throw
16:25 B R1 4x100m váltó/relay
17:00 G R1 4x100m váltó/relay

Judo
10:00 G F -70kg, +70kg
10:00 B F -90kg, +90kg

 Kajak-kenu / Canoe
8:30 G Q1 K&C 200m 1. futam/round

15:00 G Q2 K&C 200m 2. futam/round

Kézilabda/ Handball

12:30 G 3A-4B
13:10 B 3A-4B
14:45 G 4A-3B
15:25 B 4A-3B
17:00 G SF 1A-2B
17:40 B SF 1A-2B
19:15 G SF 2A-1B
19:55 B SF 2A-1B

Kosárlabda/ 
Basketball

12:15 G 3A-4B
12:15 B 3A-4B
14:30 G 3B-4A
14:30 B 4A-3B
16:45 G SF 1A-2B
16:45 B SF 1A-2B
19:00 G SF 1B-2A
19:00 B SF 1B-2A

Röplabda/ Volleyball

11:30 B 3A-4B
11:40 G 3A-4B
14:00 B 4A-3B
14:10 G 4A-3B
16:30 B SF 1A-2B
16:40 G SF 1A-2B
19:00 B SF 1B-2A
19:10 G SF 1B-2A

Tenisz/  Tennis

9:00 G SF egyes/singles
9:00 B SF egyes/singles
9:00 G SF páros/doubles
9:00 B SF páros/doubles

Torna/ Gymnastics

14:00 B F talaj/floor
14:00 G F ugrás/vault
14:00 B F lólengés/pommel horse
14:00 G F felemáskorlát/uneven bars
14:00 B F gyűrű/rings

Úszás/ 
Swimming

9:00 B H 200m hát/backstroke
9:00 G H 200m mell/breaststroke
9:00 B H 200m pillangó/butterfly
9:00 G H 200m gyors/freestyle
9:00 B H 4x100m vegyes/medley
9:00 G H 4x100m vegyes/medley
9:00 B H 1500m gyors/freestyle

17:00 B F 100m gyors/freestyle
17:03 G F 200m mell/breaststroke
17:08 B F 200m pillangó/butterfly
17:12 G F 50m gyors/freestyle
17:39 B F 200m hát/backstroke
17:44 G F 100m pillangó/butterfly
17:47 B F 1500m gyors/freestyle
18:07 G F 200m gyors/freestyle
18:24 B F 4x100m vegyes/medley
18:32 G F 4x100m vegyes/medley

JÚLIUS/ JULY 29

Atlétika/ 
Athletics

14:45 B F hármasugrás/triple jump
15:10 G F 100m gát/hurdles
15:25 B F 2000m akadály/steeplechase
15:30 G F magasugrás/high jump
15:55 G F 1500m
16:00 G F gerelyhajítás/javelin throw
16:25 B F 800m
16:50 G F 4x100m
17:20 B F 4x100m

Judo
10:00 G F csapat/team
10:00 B F csapat/team

 Kajak-kenu / Canoe
9:00 G SF K&C 200m 

15:00 G F K&C 200m 

Kézilabda/ 
Handball

9:00 G 7-8. hely/classification round
9:40 B 7-8. hely/classification round

11:15 G 5-6. hely/classification round
11:55 B 5-6. hely/classification round
13:30 G 3-4. hely/classification round
14:15 B 3-4. hely/classification round
15:45 G F
16:30 B F

Kosárlabda/ 
Basketball

11:00 G 7-8. hely/classification round
11:00 B 7-8. hely/classification round
13:15 G 5-6. hely/classification round
13:15 B 5-6. hely/classification round
15:30 G 3-4. hely/classification round
15:30 B 3-4. hely/classification round
17:45 G F
17:45 B F

Röplabda/ 
Volleyball

9:00 B 7-8. hely/classification round
9:10 G 7-8. hely/classification round

11:30 B 5-6. hely/classification round
11:40 G 5-6. hely/classification round
14:00 B 3-4. hely/classification round
14:10 G 3-4. hely/classification round
16:30 B F
16:40 G F

Tenisz/ 
Tennis

10:00 G F páros/doubles bronze match
10:00 G F páros/doubles 
11:30 B F páros/doubles bronze match
11:30 B F páros/doubles 
13:00 G F egyes/singles bronze match
13:00 G F egyes/singles
14:30 B F egyes/singles bronze match
14:30 B F egyes/singles

Torna/ 
Gymnastics

14:00 B F ugrás/vault
14:00 G F gerenda/beam
14:00 B F korlát/parallel bars
14:00 G F talaj/floor
14:00 B F nyújtó/horizontal bar

B: boys/fiúk
G: girls/lányok
M: mixed/vegyes

A gr.: A group/A csoport
B gr.: B group/B csoport
R1: round 1/forduló
S1,S2,S3: round 1,2,3/selejtező
Q: qualifying/selejtező
H: heat/előfutam
QF: quarterfinal/negyeddöntő
SF: semifinal/elődöntő
F: final/döntő

K&C - kajak és kenu/kayak&canoe K1, K2, K4mix, C1, C2mix  



Dunakapú tér

Olim
pia út

Széchenyi tér

SORSZÁM HELYSZÍN SPORTÁG ESEMÉNY

1 Aqua Sportközpont Úszás verseny + edzés

2 Olimpiai Sportpark Atlétika, Tenisz, Judo, Torna verseny + edzés

3 Bercsényi Iskola Kosárlabda fiúk verseny + edzés

4 Kajak-Kenu Aréna Kajak-kenu verseny + edzés

5 Egyetemi Kosárlabda Csarnok Kosárlabda lányok verseny + edzés

6 Egyetemi Csarnok Röplabda verseny + edzés

7 Egyetemi Atlétikai Pálya Atlétika edzés

8 Audi Iskola Röplabda edzés

9 Apáczai Iskola Kosárlabda edzés

10  Mezőnyverseny Rajt és Cél: Városház tér Kerékpár verseny + edzés

11 Audi Aréna Győr Kézilabda verseny + edzés

12 Magvassy Csarnok Kézilabda edzés

Mezőnyverseny Rajt és Cél:
Városház tér
Időfutam Rajt és Cél:
813. sz. főút 1-es főút és Tatai út közti szakasza

EYOF GYŐR 2017 VERSENY- ÉS 
EDZÉSHELYSZÍNEK: KERÉKPÁRUTAK
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EYOF GYŐR 2017 VERSENY- ÉS EDZÉSHELYSZÍNEK

L1 Buszjárat

L1 Buszmegálló

L2 Buszjárat

L2 Buszmegálló

Kerékpár mezőnyverseny rajt / cél

Olimpiai Falu I.

Olimpiai Falu II.

ETO Park Stadion – Nyitóünnepség

Fun Zone – Kísérő rendezvények

Dunakapu tér – Kísérő rendezvények
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