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XXXII. Nyári Olimpiai Játékok 

Tokió, 2020. július 24. - augusztus 9. 

SPORTÁGI ELŐREJELZÉSEK 

Készült: 2019. július 19. 

 

Egy esztendővel a tokiói olimpia előtt még rengeteg a kérdőjel a Magyar Csapat összetételét 

illetően. A legtöbb sportágban már zajlanak a kvalifikációs versenyek, vannak biztosan kijutó 

versenyzőink, és egyes sportágakban már az is eldőlt, hogy nem lesz magyar résztvevő 

Tokióban. A Magyar Olimpiai Bizottság az összes bizonytalansági tényezőt figyelembe véve 

arra vállalkozik, hogy egy évvel a nyitóünnepséget megelőzően az összes olimpiai sportág 

vonatkozásában megbecsüli a magyar sportolók létszámát, és prognózist készít az 

éremszerzési és pontszerző esélyeket illetően. Fontosnak tartjuk, hogy a rendelkezésre álló 

tényekből kiindulva reális kép szülessen a kilátásokról. 

Az anyag összeállításánál figyelembe vettük az olimpiai kvalifikációs szabályokat, az eddigi 

kvalifikációs versenyek eredményeit, az aktuális olimpiai-, és világranglistákat, valamint 

versenyzőink korábbi eredményeit 2019. július 18-ig bezárólag. A munka során áttekintettük 

a szövetségi szakmai és felkészülési programokat, és sportági konzultációkat is folytattunk a 

témakörben. Az így kialakított módszertan alapján az alábbi előrejelzéseket tesszük: 

 

 

ASZTALITENISZ 

 

Szövetségi előrejelzés 

A sportág 3 fő kvalifikációját tartja reálisnak (2 női, 1 férfi versenyző). 

 

MOB előrejelzés 

A kvalifikációs rendszer ranglistapontok megszerzésén alapszik, így folyamatos versenyzést 

igényel hosszabb időszakon keresztül. A csapatban megszerzett kvóta egyéni indulási 

lehetőséget is biztosít. Elsősorban női versenyzőinknek és a vegyes párosnak van kijutási 

esélye, a férfi szakágban bármilyen kvóta megszerzése kisebb csoda lenne. A MOB 3-4 fő 

kvalifikációjával számol, pontszerző helyre nem számít. 
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Név szerinti kvalifikációs és eredmény prognózis 

 

Női egyes: Póta Georgina kvalifikációra esélyes 

2015-ben EB női páros ezüstérem, 2018-ban EB-n női páros bronzérem, Európa-bajnok 2008-

ban. 

 

Női egyes: Madarász Dóra kvalifikációra esélyes 

2019-es VB-n a legjobb 32 közé jutott. 

 

Vegyes páros: a Szudi Ádám-Pergel Szandra páros kvalifikációra esélyes 

2019-ben a VB-n a legjobb 16 közé jutottak. 

 

 

ATLÉTIKA 

 

Szövetségi előrejelzés 

Az IOC és IAAF 2019. március közepén véglegesítette az olimpiai kvalifikációs szabályokat. A 

kvalifikáció egy teljesen új, hibrid rendszer szerint történik az újonnan bevezetett 

világranglista és a különböző kvalifikációs szinteken alapulva, amelyek 12-18 (pálya és utcai 

versenyek) hónap eredményeit veszik figyelembe, így akár a 2019. évi Európa Játékokon 

elérteket is. Összesen 13-15 fő részvétele reális. Versenyszámok szerinti kvalifikációs esélyek: 

férfi: 110m gát (1fő), 50km gyaloglás (2), diszkoszvetés (2-3), kalapácsvetés (1-2) 

női: 100m gát (2), 20km gyaloglás (1), 3000m akadály (1), kalapácsvetés (1), hétpróba (1), 

súlylökés (1) 

 

MOB előrejelzés 

A sportág Rióban 19 fővel vett részt, melyből 11 fő utcai versenyszámokban (maraton és 

gyaloglás) indult. A MOB 13-15 fő részvételét tartja reálisnak Tokióban, mert a kijutási 

kritériumok megváltoztak. Ennek egyik oka a fent említett új kvalifikációs rendszer 

alkalmazása. Ebben újdonság az utcai futó- és gyaloglószámokra, valamint egyes pálya 

versenyszámokra meghatározott induló versenyzői létszám csökkentése.  
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Ezzel együtt az atlétikai csapat létszáma ennél magasabb is lehet, néhány rutinosabb és fiatal 

versenyző sikeres versenyzése esetén. Kvalifikációra némi esélyt látunk még a következő 

sportolóknál: 

Koroknai Tibor 400m gátfutás, Gyurkó Fanni és Erdei Zsófia maraton futás, Tóth Norbert 

gerelyhajítás. A női 400 méteres gátfutásban az utóbbi időben fiatal atlétáinktól bíztató 

eredmények születtek, így az ő részvételük is elképzelhető. 

A MOB egy éremszerzéssel és egy pontszerző hellyel számol. 

 

Név szerinti kvalifikációs és eredmény prognózis 

 

Férfi 110m gátfutás: Baji Balázs döntős, 4-8. helyezése reális, amennyiben sikerül kvalifikálnia. 

2016. EB 2. hely, 2017. VB 3. hely, 2018. EB 8. hely  

Baji Balázs súlyos sérülése jelentősen csökkenti a kvalifikáció esélyét. 

 

Férfi 50 km gyaloglás: Helebrandt Máté 7-8. hely és Venyercsány Bence kvalifikáció. 

Helebrandt Máté 2017. VB 6. hely, 2018. EB érmes pozícióból feladta sérülés miatt. 

 

Férfi diszkoszvetés: Kővágó Zoltántól, Szikszai Róberttől és Huszák Jánostól (aki a riói 

olimpiáról 11 centiméterrel maradt le) kvalifikációt várunk, döntőbe jutásuk nem kizárt, de 

kellemes meglepetés lenne. 

Férfi kalapácsvetés: Halász Bence 1-8. helyezése reális. 

2017. U23 EB 1. hely, 2017. VB 11. hely, 2018. EB 3. hely. 

Pars Krisztián eltiltását követően 2019 júniusában bekapcsolódott a kvalifikációs folyamatba. 

Sajnos térdsérülése hátráltatja az edzésben és a versenyzésben, de kvalifikációra esélyes. 

 

Női 100m gátfutás: Kozák Luca és Kerekes Gréta kvalifikációra esélyes. 

Kozák Luca 2017. U23 EB 3. hely, 2018. EB 12. hely  

Kerekes Gréta 2018. EB 20. hely 

 

Női 20km gyaloglás: Madarász Viktória kvalifikáció. 

2017. VB 12. hely 
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Női 3000m akadályfutás: Gyürkés Viktória kvalifikáció. 

2018. EB 13. hely 

 

Női kalapácsvetés: Gyurátz Réka döntős, 9-12. hely. 

2017. VB 16. hely, 2018. EB 9. hely 

 

Női hétpróba: Krizsán Xénia 9-12. hely. 

2017. VB 9. hely, 2018. EB 7. hely 

 

Női súlylökés: Márton Anita 1-3. helyezés. 

2016. Olimpia 3. hely, 2017. VB 2. hely, 2018. Fedett VB 1. hely, 2019. Fedett EB 3. hely 

 

 

BASEBALL / SOFTBALL 

 

Szövetségi előrejelzés 

A sportág nem számol olimpiai kvótaszerzéssel. 

 

MOB előrejelzés 

A magyar csapat nem tartozik az európai élvonalhoz. A MOB sem vár kijutást a magyar 

válogatottaktól. A magyar csapatok nem vesznek részt az olimpiai kvalifikációs tornákon. 

 

 

BIRKÓZÁS 

 

Szövetségi előrejelzés 

A sportág 3 éremnél többet nem nyer, de a nulla sem kizárható. Minimálisan három 

pontszerző helyet vállalnak, és 6-25 pont megszerzésével terveznek. Kötöttfogásban 

maximum 15 ponttal és 2 éremmel, szabadfogásban maximum 4 ponttal, a női szakágban 

maximum 6 ponttal és egy éremmel számolnak. 
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MOB előrejelzés  

A jelenlegi olimpiai kvalifikációs rendszer eltér az előző olimpiákétól. Az eddigi 4 kvalifikációs 

verseny számát háromra csökkentették. Kevesebb magyar kvalifikáció várható, mint Rióban. 

Némiképp javítja a kvalifikációs esélyeket, hogy 2020 márciusában Magyarországon lesz az 

európai kvalifikációs verseny. A súlycsoportok súlyhatárai megváltoztak, ez további plusz 

feladatot ró a válogatott birkózókra, így fontos a megfelelő új súlycsoport kiválasztása is. A 

MOB 5-7 fő kvalifikációját látja reálisnak. Két pontszerző helyet várunk a kötöttfogástól, a 

szabadfogástól sikeres kvalifikáció esetén sem várható pontszerző hely, a női szakágban pedig 

kis esélyt látunk a pontszerzésre. A kvóta nem névre szól, ezért sikeres kvalifikáció esetén 

azokban a súlycsoportokban, ahol felbukkantak ígéretes fiatalok, változhatnak a személyek. 

 

Név szerinti kvalifikációs és eredmény prognózis 

 

Kötöttfogás 77kg: Lőrincz Tamás pontszerzésre esélyes. 

2018. EB 3. hely, 2019. VB 2. hely 

 

Kötöttfogás 87kg: Lőrincz Viktor pontszerzésre esélyes. 

2017. EB 1. hely (85kg-ban, amely nem olimpiai súlycsoport) 

 

Kötöttfogás 97 kg: Kiss Balázs kvalifikációra esélyes. 

2017. VB 3. hely, 2018. VB 5. hely 

 

Kötöttfogás 130 kg: Lám Bálint kvalifikációra esélyes. 

2017. EB 2. hely 

 

Kötöttfogás: Korpási Bálint. Még nem tudjuk melyik súlycsoportban indul. 

2018. VB 2. hely (72kg-ban, amely nem olimpiai súlycsoport)  

 

Szabadfogás 86 kg: Veréb István kvalifikációjára kis esély van. 

2019. EB 3. hely (92kg-ban, amely nem olimpiai súlycsoport) 
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Szabadfogás 125 kg: Ligeti Dániel: kis esély van a kvalifikációjára. 

2014. EB 3. hely 

 

Szabadfogás: 3-5 sportoló honosítása folyamatban van, akik kedvező döntések esetében 

indulhatnak a kvótákért, de a bizonytalansági tényezők miatt ebben az anyagban nem 

számolunk kijutásukkal. 

 

Női 57 kg: Barka Emese kvalifikál, de pontszerzésére kis esélyt látunk. 

2018. VB 3. hely, 2019. EB 1. hely 

 

Női 62 kg: Sastin Mariann: kis esély van a kvalifikációjára. 

2019. EB 3. hely 

 

Női 76 kg: Németh Zsanett kvalifikációra esélyes. 

2019. EB 3. hely 

 

 

EVEZÉS 

Szövetségi előrejelzés 

A sportág 3-7 fő kvalifikációját tartja reálisnak 2-4 versenyszámban. 

 

 

MOB előrejelzés 

A MOB legfeljebb 2 egység (3-4 fő) kvalifikációjára lát esélyt az alábbiakban felsorolt 

egységekből. Több variáció kipróbálása után végül a Juhász-Simon kettes (2-) újra egy egységet 

alkot, míg Pétervári-Molnár Bendegúz ismét az egypárevezősben (1x) folytatja, és készül az 

olimpiai kvalifikációra. További kvalifikációs esélye lehet még az idei nemzetközi eredményeik 

és javuló teljesítményük alapján egy férfi és egy női U23-as kettőpár evezős egységnek (Ács 

Kristóf és Bácskai Máté, valamint Gadányi Zoltána és Preil Vivien). Ők elsősorban a július végi 

U23-as VB-re készülnek, majd a szövetség az ott elért eredmények alapján dönt a felnőtt 

világbajnokságon történő indulásukról. Kvalifikációs versenyeken részt vesz még a női kettes 

is (Polivka Dóra és Krémer Eszter).  
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A tokiói kvalifikáció idei fő eseménye az augusztus végén Linzben megrendezésre kerülő 

felnőtt világbajnokság. 2020 tavaszán lesz még pótkvalifikációs esemény, ahol az egységek 

bizonyíthatnak. Sikeres kvalifikáció esetén a riói eredmények, azaz a B-döntőbe jutás 

megismétlése lehet elvárható, amely 7-12. helyezéseket jelentene. 

 

Név szerinti kvalifikációs és eredmény prognózis 

Férfi kettes (2-): Simon Béla és Juhász Adrián: esély van a kvalifikációra 

Férfi egypár (1x): Péterváry-Molnár Bendegúz: esély van a kvalifikációra 

Férfi kettőpár (2x): Ács Kristóf és Bácskai Máté: esély van a kvalifikációra 

Női kettőpár (2x): Gadányi Zoltána és Preil Vivien: esély van a kvalifikációra 

Női kettes (2-): Polivka Dóra és Krémer Eszter: esély van a kvalifikációra 

 

 

GOLF 

 

Szövetségi előrejelzés 

A szövetség a 2020. évi nyári olimpián egy versenyző részvételét tervezi, míg az olimpiai 

pontszerzésre nem lát lehetőséget. 

 

MOB Előrejelzés 

Férfi versenyzőnek nincs esélye kvalifikációra. Megítélésünk szerint Rózsa Csillának van 

minimális esélye kivívni az olimpiai részvételt. Csilla 2019-ben a legmagasabb 

versenysorozatban (LPGA) indulhatott, ami magyar versenyzőnek még sohasem sikerült. 

Amennyiben itt több alkalommal lehetőséghez jut, vagy az alacsonyabban jegyzett 

versenysorozatban többször is jó eredményt ér el, akkor olyan világranglista helyre kerülhet, 

ami olimpiai részvételt jelenthet. A biztató 2019-es idénykezdet ellenére minimális esélyt 

látunk a kvalifikációra. A MOB nem számít olimpiai kvótára a sportágban. 
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GÖRDESZKA 

 

Szövetségi előrejelzés  

2018-as vigói jó világkupa-szereplése alapján 2 versenyző kijutására van kicsi esély, ők Petrányi 

Lajos és Szalontai Balázs. Utóbbi nagy reménység, de sajnos egy komoly térdsérülés után a 

rehabilitációját végzi jelenleg. 

 

MOB előrejelzés 

A sportág először veszt részt olimpián. A magyar versenyzők egyelőre még nem tartoznak a 

közvetlen világelitbe. A MOB nem számít olimpiai kvótára a sportágban. 

 

 

GYEPLABDA 

 

Szövetségi előrejelzés 

A férfi csapat esetében az olimpiai kvalifikációs versenyen a második körbe jutás a cél, a 

kvótaszerzésre nincs esély. A női csapat kvalifikációjára szintén nincs esély. 

 

MOB előrejelzés 

A sportág fejlődését megnehezíti, hogy Magyarországon nincs műfüves nagypálya, csak a 

külföldi tornák alkalmával van lehetőségük normál méretű gyeplabdapályára lépni. 

Nemzetközi szinten a válogatottjaink alsóbb osztályokban versenyeznek. A MOB nem számít 

olimpiai kvótára a sportágban. 

 

 

HULLÁMSZÖRF 

 

Szövetségi előrejelzés 

A sportág 1 fő kvalifikációját tervezi. 
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MOB előrejelzés 

A sportág, azon belül a short-board versenyszám 2016-ban, a riói olimpia után került be a 

tokiói olimpia programjába. Ebben a kategóriában magyar versenyző 2017-ig nem indult 

nemzetközi versenyen. Tekintettel a sportág jelenlegi helyzetére – beleértve az olimpiai 

versenyszám sportolói bázisát, a hazai edzéslehetőségek korlátozottságát, az olimpiára 

készülő sportoló nemzetközi eredményeit (2018. évi VB 94. hely) – még sokévi fejlődésre van 

szükség ahhoz, hogy olimpiai kvótához jusson a sportág. A MOB nem számít olimpiai kvótára. 

 

 

ÍJÁSZAT 

 

Szövetségi előrejelzés 

A sportág egyéniben 1 fő, csapatban 3 fő kvótaszerzését tűzte ki célul. Az eredményességet 

illetően 1 pont megszerzésére lát esélyt. 

 

MOB Előrejelzés 

Egyetlen, nemzetközileg is jegyzett versenyzőnk, Banda Árpád kijutására látunk minimális 

esélyt. A kvalifikációs rendszer először a csapat versenyszámokat tölti fel versenyzőkkel, ezt 

követően pályázhatnak a maradék helyekre a csak egyéni számban érdekelt országok 

versenyzői – ilyen Magyarország is  a kvalifikációs folyamat során. Jelenleg Banda Árpád a 92. 

helyen áll a világranglistán. A MOB egy kvóta megszerzésére lát kis esélyt. 

 

JUDO 

 

Szövetségi előrejelzés 

A sportág 5-6 fő kijutását tervezi. Az eredményeket tekintve egy éremmel és 5-9 ponttal 

számolnak. 

 

MOB előrejelzés 

Jelenleg 5-6 fő részvétele várható jó eséllyel az olimpián. A kvalifikációs ranglista alapján biztos 

kijutó jelenleg Tóth Krisztián, Csernoviczki Éva, Pupp Réka, Karakas Hedvig, Ungvári Attila és 

Ungvári Miklós kontinentális kvótával.  
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Az olimpiai kvalifikációs világranglistán kvalifikációs helyezéshez közeli versenyző még Gercsák 

Szabina (-70kg), és Salánki Evelin (-78kg). Előbbi gerincműtéten esett át 2019. február elején, 

rehabilitációja után edzésmunkáját megkezdte. Az augusztusi világbajnokságot biztosan ki kell 

hagynia, amely a sportoló olimpiai kvalifikációját tovább nehezíti. A MOB egy érem 

megszerzésére, és további egy pontszerző helyezésre lát esélyt. 

 

Név szerinti kvalifikációs és eredmény prognózis 

 

Csernoviczki Éva (-48kg): kvalifikációra esélyes 

2018. EB 2. hely, jelenleg 13. helyen áll az olimpiai kvalifikációs ranglistán. 

 

Pupp Réka (-52kg): kvalifikációra esélyes 

2018. U23-as EB 2. hely, jelenleg 25. helyen áll az olimpiai kvalifikációs ranglistán. 

 

Karakas Hedvig (-57kg): pontszerzésre esélyes 

Jelenleg az olimpiai kvalifikációs világranglistán a 9. helyet foglalja el, és folyamatosan javít a 

helyezésén. 

 

Ungvári Miklós (-73kg): kvalifikációra kis esélye van. 

Jelenleg 30. helyen áll az olimpiai kvalifikációs ranglistán, amely kontinentális kvótát jelent 

pillanatnyilag.  

 

Ungvári Attila (-81kg): kvalifikációra esélyes.  

2019. EB 3. hely (egyben Európa Játékokon bronzérmes), jelenleg 22. helyen áll az olimpiai 

kvalifikációs ranglistán. 

 

Tóth Krisztián (-90kg): éremesélyes  

Jelenleg az olimpiai kvalifikációs világranglistán a 3. helyet foglalja el.  

2014. VB 2. hely, 2016. EB 2. hely 

 

További kvalifikációra kis esélye lehet még Gercsák Szabinának és Salánki Evelinnek, de az ő 

esetükben pontszerzésre nem számítunk. 
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KAJAK-KENU 

 

Szövetségi előrejelzés 

Az elmúlt évek VB eredményei alapján három szakágtól egyértelműen várható kvótaszerzés, 

míg a férfi kenu szakágnál jelenleg nagyon bizonytalan, hogy lesz-e olyan egység, amely 

sikeresen futhat neki a kvótának.  

A női kajak szakágnál nagy az esélye a maximális kvótaszám megszerzésének, ami 6 kvótát 

jelent és ez esetben mind egyes, mind pedig páros hajóban két egységet is ki tudunk állítani 

az olimpián. A férfi kajak szakág esetében a legfontosabb a négyes kvóta megszerzése, 

emellett jelenleg a K1 1000 méteren lehet esélyünk. A K1 200 méterrel jelenleg úgy 

számolunk, hogy Molnár Péter készülne fel felépülése után a 2020-as pótkvalifikációs 

versenyre, ahol van két kontinentális és egy úgynevezett szuperkvóta hely. K2 1000 méteren 

jelenleg nem látható olyan egység, amely kvótára esélyes. Női kenu szakágban egyértelműen 

meghatározó a Balla Virág-Devecseriné Takács Kincső páros, akik elég erősek a 

kvótaszerzéshez. Ebben a szakágban gyakorlatilag a harmadik kvótára nincs is szükség, hiszen 

az olimpiai időrend alapján a páros mindkét tagja rajthoz tud állni C1 200 méteren. Férfi 

kenuban sajnos az elmúlt évi VB-n sem a C1 sem a C2 egység nem ért be kvótát érő helyen, 

ennek ellenére a csapat komolyan készül, hogy a legjobbak megküzdjenek a kvótáért. Kvóták 

száma: 13-15 (női kajak: 6, férfi kajak: 5, női kenu: 2, férfi kenu: 0-2). Érmek száma: 4 (ebből 

1-2 arany érem), pontszerző helyek: 4, olimpiai pontok száma: 26-32. 

Szlalom szakágban kizárólag a tavalyi évben honosított Schmid Juliának van jelenleg minimális 

esélye, hogy női kenuban kvótát szerezzen. Kvóták száma: 0-1 (női kajak: 0, férfi kajak: 0, női 

kenu: 0-1, férfi kenu: 0. Érmek száma: 0, pontszerző helyek: 0, olimpiai pontok száma: 0. 

 

MOB előrejelzés 

A sprint szakágtól felemás eredmények várhatóak. Míg női kajakban majd’ minden 

versenyszámban reális az éremszerzés, férfi kenuban a kvótaszerzés is veszélyben van. A 

kajakos versenyszámokban nemenként 6-6 kvóta szerezhető, a kenus számokban nemenként 

3-3, vagyis összesen 18. A szövetségi előrejelzéshez hasonlóan 13-16 kvóta megszerzése 

várható. Biztosnak tűnik a női kajak 6 kvótája, 5 kvóta a férfi kajakosoktól, illetve 2 kvóta a női 

kenusoktól. A férfi kajakosoknak van némi esélye a 6. kvóta megszerzésére is, illetve a férfi 

kenusoknak is 2 kvótára. 
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Jelentős változás a sportág életében, hogy az egyes és páros versenyszámokban Tokióban 

indulhat először nemzetenként két egység. A magyar kajak-kenu csapat eredményeinek 

számottevő javulása nem várható ettől, hiszen az aranyérmek megszerzését prioritásként 

kezelve az erős „B” egységek erejét inkább a csapathajós versenyszámokra tartalékolhatják 

majd. 

A MOB a 12 versenyszámból négy érem megszerzésére, és további négy pontszerző helyezésre 

lát esélyt. 

 

Szlalom szakágban még sosem volt magyar induló az olimpiák történetében. A két honosított 

sportolónak van némi esélye a kvótaszerzésére női kenuban, illetve férfi kajakban, de ennél 

több nem várható. Egy kvóta is sikernek lenne mondható. 

 

Versenyszámok szerinti és névszerinti kvalifikációs és eredmény prognózis 

 

Női kajakban a 4 versenyszám megegyezik a riói programmal. A 2018-as világbajnokságon az 

olimpiához hasonlóan mindhárom 500 méteres számban magyar aranyérem született. 

Elképzelhető, hogy a szakág megszerzi mind a 6 kvótáját, de végeredményben nem fogja 

felhasználni mindet. 

 

 

WK1-500m 

Kozák Danuta indulása várható, címvédése reális célkitűzés. 

 

WK2-500m 

A magyar párosnak minden esélye megvan a címvédésre. A 2018-as vébén Kozák Danuta 

Kárász Annával tudott győzni. Ismerve a hazai női kajak-mezőnyt, a legjobb páros összetétele 

bármikor változhat. Csipes Tamarát, Medveczky Erikát és Bodonyi Dórát számos fiatalabb 

versenyző igyekszik utolérni. 

 

 

 

 



13 
 

WK4-500m 

Papírforma szerint magyar győzelem várható. A négy éve veretlen magyar négyes összetétele 

– a pároshoz hasonlóan – csak a 2020-as versenyszezonban lesz végleges, Kozák Danuta helye 

nem tűnik megkérdőjelezhetőnek. Mellette Kárász Anna, Csipes Tamara, Medveczky Erika és 

Bodonyi Dóra küzd a beülőjéért, illetve a riói győztes egységben ülő Szabó Gabriella és 

Fazekas-Zur Krisztina sem adta még fel, hogy Tokióban ismételjenek, bár az ő kijutásuk jelenleg 

nem tűnik valószínűnek. 

 

WK1-200m 

A női szakág „lyukas” versenyszáma. A 2018-as világbajnokságon induló Lucz Dóra B-

döntőzött. Teljesen bizonytalan, hogy ki lesz a magyar induló 2020-ban. Kozák Danuta néhány 

év kihagyás után ismét próbálkozik a távval, de korai ezt a kísérletet megítélni. 

 

Férfi kajakban a 2016-os program két elemében változott. A K2-200m nincs már programon, 

illetve a négyes távja 1000 méterről 500 méterre változott. 

 

MK1-1000m 

Kopasz Bálint indulása és pontszerzése várható. A Rióban 10. helyen végzett, akkor 19 éves 

versenyző a 2018-as vébén 4. lett. 

 

MK2-1000m 

Jelenleg nem látszik, hogy melyik lenne az az egység, amely magabiztosan indulhatna a 

kvótáért. Mivel a férfi kajak szakág legjobbjainak nagy része a négyesre koncentrál, az a 

kérdés, hogy jelenleg a másodvonalban lévő versenyzők fel tudnak-e nőni a feladathoz 

legkésőbb a 2020 tavaszi pótkvalifikációig. 

 

MK4-500m 

Mivel ebben a versenyszámban a 6-ból 4 kvóta megnyerhető, a meghatározó erő jelentős 

része ide koncentrálódik. Tótka Sándor helye biztosnak tűnik az egységben. Mellette Kuli 

István, Nádas Bence, Birkás Balázs, és a 2019-es esztendőt szívműtét miatt kihagyó Molnár 

Péter van versenyben a beülőkért. A négyes érmes helyezésére minden esély megvan, a 2018-

as világbajnokságon bronzérmet szereztünk. 
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MK1-200m 

Ez a versenyszám is „áldozatul eshet” a négyesre való koncentrálásnak. Mivel ugyanaz a 

versenyző nem szerezhet kvótát mindkét egységben, és a négyes 500 méterre csökkent távja 

már reálisan teljesíthető a kétszázas spintereknek is, így a kvalifikáció azon fog múlni, hogy ki 

ül a négyesben. Birkás Balázs 2018-ban 4. helyen végzett a világbajnokságon. 

 

A női kenu új szakág az olimpia programján, két versenyszámban fognak rajthoz állni Tokióban. 

Két versenyzőnk emelkedik ki a hazai mezőnyből, akik kvótaszerzése elvárt. A fiatal szakág 

mezőnyében évről évre dinamikusabb a változás, mint a régóta az olimpián szereplő 

szakágakban, így az előrejelzés bizonytalansága fokozott. 

 

WC1-200m 

Kérdéses, hogy Lakatos Zsanett, vagy esetleg valamelyik fiatal fel tud-e gyorsulni annyira, hogy 

kvótát érő helyen végezzen. Nem lenne meglepetés, ha a kvóta elveszne, de az 

eredményességet nem befolyásolná ez, hiszen a párosban kvalifikált versenyzők elindulhatnak 

ebben a számban is az olimpián. Pontszerző hely elérése nem irreális. 

 

WC2-500m 

A 2018-ban világbajnoki ezüstérmes, Balla Virág-Takács Kincső egység a kajak-kenu sportág 

titkos favoritjai. Pontszerző helyük biztosnak tűnik, de érmes helyezésükre is nagy az esély. 

 

A férfi kenu lejtmenete nem ért véget a riói olimpián. Azóta a C1-200m lekerült a programról, 

de a maradék két versenyszámban sem tudunk ütőképes egységet felmutatni, így a 

kvótaszerzés is bizonytalan. 

 

MC1-1000m 

Nem látni jelenleg olyan versenyzőt, akinek a kvótaszerzésében bízni lehetne. 
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MC2-1000m 

A szakág magyarjainak egyedüli esélye, hogy összesen 13 egység szerez kvótát az olimpiára, 

ami elég sok a viszonylag beszűkült kenu-világban, ahol a kontinentális kvóták kiosztása is 

gondot fog okozni. 

 

Szlalomban minden ország 1-1 kvótát szerezhet versenyszámonként. A női kenus 

kvótaszerzéshez Schmid Juliát a 2019. szeptember végi világbajnokságon legfeljebb Japán+10 

nemzet versenyzői előzhetik meg (feltételezve, hogy minden ország felhasználja a kvótáját), 

vagy a 2020. májusi pótkvalifikációs versenyen (Európa-bajnokság) kell a még kvóta nélküli 

nemzetek között az első helyen végeznie. A következő országok sportolói lesznek a legfőbb 

ellenfelei a kvótáért való küzdelemben: Andorra, Kanada, Kína, Egyesült Államok, Szlovénia, 

Írország, Hollandia, Ukrajna, Olaszország, Oroszország. Julia sem 2017-ben, sem 2018-ban 

nem indult a világbajnokságon. 

Férfi kajakban Potocny Marcelt a világbajnokságon legfeljebb Japán+17 nemzet versenyzői 

előzhetik meg (feltételezve, hogy minden ország felhasználja a kvótáját), vagy a 2020. májusi 

pótkvalifikációs versenyen (Európa-bajnokság) kell a még kvóta nélküli nemzetek között az 

első helyen végeznie. Marcel 2016-ban a vébén és a pótkvalifikáción egyaránt egy helyezéssel, 

századmásodpercekkel maradt le a kvótáról. Versenyszámában azóta 21-ről 24-re nőtt a 

kvóták száma, ám 2017-ben és 2018-ban mutatott formája alapján inkább az vetíthető előre, 

hogy ismét lemarad az olimpiáról. 2018-ban elért 58. helyével a 26. volt az országok sorában. 

 

 

KARATE 

 

Szövetségi előrejelzés 

A sportág legfeljebb 3 fő kvalifikációját látja reálisnak. 

 

MOB előrejelzés 

Új olimpiai sportágról van szó, a karate először került fel az olimpia programjára kumite és 

kata szakágakkal. Az olimpián a küzdő (kumite) szakágban 3-3 férfi és női súlycsoportban 

rendezik meg a versenyeket, szemben a WKF versenyekkel, ahol 5-5 súlycsoport van. 
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Az aktuális versenyeredményeket és világranglista helyezéseket figyelembe véve két férfi 

kumite szakági versenyző részvétele tűnik reálisnak, Tadissi Martial és Hárspataki Gábor 

személyében. Mindkét versenyző rendelkezik olyan nemzetközi eredményekkel, amelyek 

alapján akár nyolc közé várhatjuk őket az olimpián is. Kata szakágban nem számítunk kijutásra. 

 

Név szerinti kvalifikációs és eredmény prognózis 

 

Tadissi Martial (-67 kg): kvalifikációt várunk tőle.  

2016-ban VB-n ezüstérmes. 2019-ben EB-n és az Európa Játékokon bronzérmes volt. Jelenleg 

az olimpiai kvalifikációs világranglistán a 18. helyet foglalja el.  

 

Hárspataki Gábor (-75 kg): pontszerzésre esélyes. 

2017-ben EB-n bronzérmes, 2018-ban EB-n ezüstérmes volt, és a 2019-es Európa Játékokon 

bronzéremet szerzett. Jelenleg az olimpiai kvalifikációs világranglistán a 8. helyet foglalja el.  

 

 

KERÉKPÁR 

 

Szövetségi előrejelzés 

A kvalifikációs esélyek latolgatása a következők szerint alakult a sportág szakmai programja 

szerint. Mountain bike szakágban 1 férfi és 1 női kvóta, pálya szakágban 1-2 férfi kvóta, 

országúti szakágban 1-3 férfi kvóta, BMX szakágban 1-2 férfi kvóta a célkitűzésük. 

 

MOB előrejelzés 

A MOB összesen 2-3 kvóta megszerzésével számol, elsősorban mountain bike-ban, és 

országúti kerékpárban.  

A kvalifikációs szabályok szerint az összes szakágnál az egyéni világranglista helyezéseken 

alapuló nemzeti világranglista helyezés a legmeghatározóbb biztos kvótaszerzési lehetőség. 

Minél több versenyző rendelkezik jó világranglista helyezéssel, annál előrébb kerül a nemzet 

is az adott szakági világranglistán. Minél több versenyző gyűjti a pontokat, annál nagyobb 

esélye van a szakágnak kijutni az olimpiára. 
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Mountain bike (XCO): a jelenlegi világranglista helyezések alapján 1-1 fő kvalifikációja várható 

(Benkó Barbara és Parti András).  

 

Pálya kerékpár: 2 férfi versenyzőnek van minimális esélye kvótát szerezni az aktuális 

világranglista helyeket figyelembe véve. A szakág a nemzeti ranglistán rosszul áll, ezért kicsi az 

esély a kijutásra. Szalontay Sándor sprintben 16., Lovassy Krisztián omnium versenyszámban 

21. helyen áll. 

 

Országúti kerékpár: a jelenlegi világranglista helyezések alapján 1 férfi versenyző érhet el 

kvalifikációt, de a hazai szövetség ennél optimistább az idei év alakulását tekintve. Indoklásuk 

szerint 3 férfi versenyző (Peák Barnabás, Valter Attila, Dina Márton) 2018-as nemzetközi 

szerepelése okot adhat a reménykedésre, és az ő idei szezonjuk meghatározó lesz a 

kvalifikációt tekintve. A hazai rendezésű UCI versenyek komolyan segíthetik a kvalifikáció 

kedvező alakulását. Az értékes világranglista pontokat adó versenyeket 2019 nyarán rendezik 

meg hazánkban. Összesen öt ilyen versenyt rendeznek Magyarországon, köztük a 

legrangosabb a Tour de Hongrie. 

BMX cross és freestyle szakágak: nem látunk esélyt a kvalifikációra a világranglista helyezések 

alapján, mert jelenleg az UCI olimpiai ranglistáján egyik szakágban sem jegyzik 

Magyarországot. 

 

 

KÉZILABDA 

 

Szövetségi előrejelzés 

A szakmai tervek alapján mind a női, mind a férfi csapat célja a tokiói olimpián való részvétel. 

 

MOB előrejelzés: 

A MOB a női csapat kvalifikációjával számol, a pontszerző helyre kevés az esély. 

Kézilabdában egy, kettő, vagy három lépcsőben lehet kvótát szerezni.  
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Férfi csapatunk az első lépcsőt jelentő VB-n már túl van, ahol nem sikerült a második lépcsőt 

jelentő kvalifikációs tornára jogosító helyezést automatikusan elérnie. Ha Egyiptom megnyeri 

az Afrika-bajnokságot, Brazília a Pánamerikai bajnokságot, illetve, ha a német-francia-horvát-

spanyol-dán-norvég-svéd csapat valamelyike Európa-bajnok lesz, akkor a magyar csapat 

kijuthat a kvalifikációs tornára a VB helyezésével is, amely 2020 tavaszán lesz. Az EB-ről 

történő kijutás esélye a kvalifikációs tornára minimális, ismerve a csoportbeosztást. 

Női csapatunk számára a 2018-as EB után (ahol a bajnok Franciaország kapott kvótát) az első 

igazán fontos kvalifikációs esemény 2019 decemberében a VB lesz, ahol – a férfi csapathoz 

hasonlóan – megszerezhető a szintén 2020. tavaszi kvalifikációs tornán való indulási jog (ill. a 

világbajnok azonnal kvalifikál). A VB-n a magyar csapat kedvező csoportba, és biztató 

középdöntős ágra került, amely javítja kvalifikációs tornára történő kijutás esélyeit.  

 

 

KOSÁRLABDA 

 

Szövetségi előrejelzés: 

A szövetség a 3x3-as női szakág olimpiára történő kijutásával számol. A többi szakágban nem 

várható olimpiai kvalifikáció.  

 

MOB előrejelzés: 

A 3x3-as kosárlabda a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése alapján 2017. június 9-én vált 

olimpiai versenyszámmá. A 3x3-as olimpiai versenyt 8-8 női, illetve férfi csapat részvételével 

rendezik.  

A női 3x3-as csapat már biztosította helyét a 2020 májusában megrendezésre kerülő olimpiai 

kvalifikációs tornára, mivel a 2019. június végén VB-ezüstöt szerzett a csapat Hollandiában. A 

jövő májusi kvalifikációs tornán nagyon erős lesz a mezőny, de az elmúlt években látott 

folyamatosan tapasztalható kiugró eredmények alapján számolunk a csapat kijutásával az 

olimpiára. 

A férfi 3x3-as csapatnak nagyon kicsi a kvótaszerzésre az esélye.  

Az 5x5-ös férfi kosárlabda csapatunk már biztosan nem olimpiai résztvevő.  

A női 5x5-ös csapatunk sem juthat már ki az olimpiára, de csak egy hajszálon múlott a 2019. 

nyári belgrádi EB-n az olimpiai kvalifikációs tornán való részvétel.  
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LABDARÚGÁS 

 

Szövetségi előrejelzés 

A szövetség nem számol olimpiai részvétellel. 

 

MOB előrejelzés 

Az olimpiát 16 férfi, és 12 női csapattal rendezik meg, melyből a férfiaknál Európát 4, a nőknél 

3 csapat képviseli.  

Férfi csapat: az olimpiai eseményen egy speciális korosztályos megkötés alapján a férfiaknál 

1997. január 1. után született játékosok vehetnek részt, és ennél csapatonként csak három fő 

lehet idősebb. A kvalifikációs eseményre, a férfi U21-es EB-re nem jutott ki a magyar csapat 

2018-ban.  

Női csapat: a nőknél nincs korosztályi megkötés. A 2019-es felnőtt VB-n a három legjobb 

európai csapat szerez kvalifikációt Tokióra. A női VB-n 24 csapat vesz részt, ebből 9 európai. 

Mivel a női labdarúgó csapatunk nem jutott ki a 2019-es VB-re, ezért biztosan elmondható, 

hogy a sportág nem lesz ott a tokiói olimpián. 

 

 

LOVAGLÁS 

 

Szövetség előrejelzés 

Díjugratásban és díjlovaglásban a csapatkvóta megszerzése a cél. Lovastusában egyéni 

kvótaszerzés a legmagasabb célkitűzés. Egyik szakágban sem várható pontszerző helyezés. 

 

MOB előrejelzés 

Továbbra sem tartozunk az európai élvonalba, amely egyben a világszínvonalat is jelenti. 

Ennek a sportszakmain kívül anyagi okai is vannak. Egyéniben lovastusában vagyunk 

legközelebb a kijutáshoz. Éppen a közelmúltban sikerült az, ami már több, mint egy évtizede 

nem: 3 lovasnak (Tuska Péter, Egyed László Tóth Imre) van esélye a kvóta megszerzésére az 

EB-re, és így csapatban is résztvevők lehetünk az Európa-bajnokságon. Az EB-n esély lehet az 

olimpiai kvótaszerzésre. 
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A díjugrató szakágban a 2019. június végi budapesti ***-os CIO versenyen eldőlt, hogy nincs 

magyar csapatnak kvótaszerzésre esélye.  

Díjlovaglásban a csapatkvóta megszerzése nem látszik reális célnak. Jelenleg egyetlen 

lovasunk van, a Hollandiában készülő Yom Tov Jázmin, aki rendelkezik megfelelő tudással és 

lóval ahhoz, hogy egyáltalán részt vegyen a kvalifikációs folyamatban.  

A MOB nem számít olimpiai kvótára a sportágban. 

 

 

MŰUGRÁS 

 

Szövetségi előrejelzés 

A jelenlegi eredményesség és a nemzetközi mezőny színvonalát tekintve olimpiai kvalifikációt 

szerezni borzasztóan nehéz, egyetlen esélynek a 2020-as tokiói kvalifikációs világkupa tűnik. 

Egy versenyző, Bóta Botond rendelkezik olyan anyagerősségű ugrásokkal, amelyekkel 

kvalifikációt szerezhet, de ezt tétversenyeken realizálni szükséges. A 2019-es szövetségi 

előrejelzésben megjelenik az idei világbajnokág is, ahol nem látnak esélyt az olimpiai 

kvótaszerzésre. 

 

MOB előrejelzés 

Jelenleg nincs olyan egyéni versenyző vagy páros, akik reális eséllyel indulnának kvalifikációs 

versenyeken. A MOB nem számít olimpiai kvótára a sportágban. 

 

 

ÖKÖLVÍVÁS 

 

Szövetségi előrejelzés 

A sportág 1-2 férfi és 1 női ökölvívó kvótaszerzését tervezte. Az olimpiai eredményességet 

illetően pedig 3 olimpiai pontot prognosztizáltak. 
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MOB előrejelzés 

Jelenleg csak a magyar férfiaktól várható kvótaszerzés. A riói indulók közül Harcsa Zoltán most 

is az élvonalban bokszol és továbbra is ő számít a legjobb magyar ökölvívónak a nemzetközi 

porondon. Tőle várható kvótaszerzés, ezzel ez már a harmadik olimpiája lehet. Talán még fiatal 

versenyzőink - Bernáth Attila (49 kg-ban ifjúsági Európa-bajnok volt, olimpiai súlycsoportja 

52kg), Virbán Martin, Csóka Nándor, Szaka István (52 kg), Hámori Ádám (91 kg) - közül is 

kijuthat valaki, ugyanis az alsó, ill. felső súlycsoportokban kisebb a konkurencia. A szövetségi 

tervekben említett 1-2 férfi kvóta megszerzése nehezen elérhető cél. A nők mezőnyében 

jelenleg nincs nemzetközileg jegyzett versenyző, aki esélyes lehet a kvóta megszerzésére.  

A nemzetközi szövetség státusza (IOC felfüggesztette az AIBA tagságát és megvonta tőle az 

olimpiai ökölvívó torna rendezését) miatt nehéz a tervezés és a felkészülés. Sajnos, a 

kvalifikációs folyamat, a szabályok és súlycsoportok is csak 2019 júniusában váltak ismertté, 

miszerint 2020. január és május között lesznek a kvalifikációs versenyek. Január és április 

között bonyolítják le a kontinentális kvalifikációs tornákat, és májusban kerül megrendezésre 

egy végső világ kvalifikációs esemény Tokióban. 

A MOB egy kvóta megszerzésére számít, pontszerzés nem várható. 

 

 

ÖTTUSA 

 

Szövetségi előrejelzés 

A tokiói olimpia tervezett részvételi, és eredményességi célkitűzései: tervezett kvalifikált 

versenyzők száma mindkét nem esetén 2-2 fő, aranyérmek száma 0-1, összes érem száma: 1-

2, olimpiai pontok száma 8 pont. 

 

MOB Előrejelzés 

Az előző olimpiákon mindig maximális létszámban, 2-2 férfi-női versenyzővel volt jelen a 

sportág. 
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Marosi Ádám a 2012. évi olimpia óta hullámzóan versenyez, többször sérülés hátráltatta. 

Jelenleg sem áll előkelő helyen a világranglistán, bár 2018-ban második volt az Európa-

bajnokságon, de a londoni olimpia óta a világbajnoki és világkupa szereplései sem a vártnak 

megfelelően alakultak. 

Kasza Róbert a 2017. évi világbajnokságon és Európa-bajnokságon is második helyezést ért el, 

de azóta szinte folyamatosan sérüléssel bajlódik, így kvalifikációja igen bizonytalan. 

Demeter Bence több műtéten esett át az elmúlt évben, így felkészülése nem zökkenőmentes, 

ami a kvalifikációját veszélyezteti. Felnőtt egyéni jó eredménye Európa-bajnokságon, vagy 

világbajnokságon még várat magára. 

 

Kovács Sarolta 2016-ban a világbajnokságon első, a 2017. évi Európa-bajnokságon második, 

és 2018-ban, szintén az Európa-bajnokságon harmadik lett, ami reményt ad a kvótaszerzésre. 

Földházi Zsófia a 2017. évi világbajnokságon második volt, de azóta makacs sérüléssel bajlódik. 

Amennyiben hamarosan sikerül a teljes felépülés és teljes értékű versenyzőként részt tud 

venni a kvalifikáló versenyeken, akkor esélyes az olimpiai indulásra.  

Alekszejev Tamara felnőtt egyéni jó eredménye Európa-bajnokságon, vagy világbajnokságon 

még várat magára, de 2019 májusában megrendezett hazai világkupa megnyerésével jelezte, 

hogy vele is lehet számolni a kvalifikáció folyamán. 

Összefoglalva az öttusázók várhatóan négyen (2 nő és 2 férfi) képviselik Magyarországot 

Tokióban. A nemzetközi mezőny ismeretében úgy látjuk, hogy – férfi és női – versenyzőink a 

4-12. hely között végezhetnek Tokióban.  

 

Kvalifikációs és eredmény prognózis 

 

Minden nehézség ellenére a MOB maximális kvótaszerzéssel számol, 2 nő és 2 férfi. A fentiek 

közül bárki is jut ki az olimpiára, ott pontszerző reményekkel indul. A MOB 1 női pontszerző 

hellyel számol. 
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RITMIKUS GIMNASZTIKA 

 

Szövetségi előrejelzés 

A magyar csapat nincs a legjobb 20 között a világranglistán, egyéni összetettben nincs a 

legjobb 40 között magyar versenyző. Pigniczki Fanni 2019-es EB-eredményével még 

megmaradt az esély a kvótaszerzésre a három lépcsős kvalifikációs folyamat során. 

 

MOB előrejelzés  

A MOB nem számít olimpiai kvótára a sportágban. 

 

 

RÖGBI 

 

Szövetségi előrejelzés  

12-12 csapat jut ki az olimpiára. A World Series-ről 4 csapat, Európából 1 csapat, 

pótkvalifikációs tornáról 2 európai csapat juthat még ki az olimpiára. A szövetség nem számít 

kvótaszerzésre. 

 

MOB előrejelzéssel 

A MOB nem számít olimpiai kvótára a sportágban, a véleményünk egyezik a szövetségével. 

2019 júniusában a magyar válogatott olimpiai kvalifikációs versenyeken vett részt, de 

kvalifikációban történő továbbjutás nem sikerült.  

 

 

RÖPLABDA 

 

Szövetségi előrejelzés  

Strandröplabda: a 2020-ban Tokióban megrendezésre kerülő nyári olimpiai játékokra 

nemenként 24-24 ország csapata szerezhet részvételi jogosultságot. A 2020-ig terjedő olimpiai 

ciklusban reálisan sajnos nem tervezhetünk felnőtt EB- vagy VB-részvétellel, így a kvalifikációs 

versenysorozatra történő kijutás is kérdéses. A szövetség kis esélyt lát mindkét csapat 

kvalifikációjára. 
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Teremröplabda: A 2020-ban Tokióban megrendezésre kerülő nyári olimpiai játékokra 

nemenként 12-12 ország csapata szerezhet részvételi jogosultságot. A nőknek van minimális 

esélye a kontinentális selejtezőben való részvételre. 

 

MOB előrejelzés  

Strandröplabda: mindkét nem esetében többfordulós, továbbjutásos rendszerben bonyolítják 

a kvalifikációs kontinentális kupasorozatot. A magyar párosok nincsenek a legjobb száz között 

a ranglistán. A nehéz és összetett kvalifikációs rendszerben nincs esély az olimpiai részvételre. 

Teremröplabda, női csapat: az első világszintű olimpia kvalifikációs torna 2019 augusztusában 

lesz 4x6-os csoportban, amelyen Magyarország nem tud részt venni, mert jelenleg a 

világranglista 35. helyén áll. Ezt követően 2020 januárjában egy kontinentális selejtező torna 

következik 8 csapattal, amelyre az augusztusi világ kvalifikációs torna után a kontinentális 

szövetség értesíti ki a szövetségeket idén szeptemberben. A magyar női csapat jelenleg a 13. 

helyen áll az európai ranglistán. A kontinentális kvalifikációs tornán való részvételre kis esélyt 

látunk. 

Teremröplabda, férfi csapat: jelenleg 65. helyen állnak a világranglistán, így a selejtező 

tornákon sem tudnak részt venni. 

A MOB nem számít olimpiai kvótára a sportágban. 

 

 

SPORTLÖVÉSZET 

 

Szövetségi előrejelzés 

A szövetség elsődleges célkitűzése, hogy a sportág újra érmet hozzon az olimpiáról. Puska 

szakágban 2-3 kvóta, 2-5 pont, 1 érem a célkitűzés, pisztoly szakágban pedig 1-2 kvóta, 1-2 

pont a cél. Korong szakágban most nem látszik realitásnak a kvótaszerzés. Összességében a 

sportág 3-7 pont, 1 érem elérésével számol. 
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MOB előrejelzés 

Tehetséges magyar versenyzők tűntek fel a legutóbbi olimpiászban a férfi puskás szakágban, 

így Sidi Péter és Péni István mellett Pekler Zalán (ifjúsági olimpiai bajnok vegyespárosban) is jó 

eséllyel pályázik a kijutásra. Sidi és/vagy Péni tudása, világversenyeken és világkupákon elért 

korábbi eredményei és világranglista helyezésük (Péni világranglista 3., Sidi 8.) alapján akár 

érmet is szerezhetnek. A női puskásoknál a még mindössze 17 éves Mészáros Eszter már 

szerzett egy kvótát Magyarországnak. Ennek különösebb előzménye nem volt, de azt jelzi, 

hogy a csupán két éve versenyző sportlövő nagy tehetség. Ezzel a puskások terve a kvóták 

számára vonatkozóan már most teljesült. A női pisztolyosoknál Major Veronika világcsúccsal 

szerzett kvótát Magyarországnak (és egyben vezeti a világranglistát is), Sike Renáta pedig 

helyezett volt a 2019-es EB-n, így az ő kvótaszerzésük és az olimpián a döntőbe jutásuk sem 

lenne meglepetés. Az elmúlt időszak eredményeinek tükrében és a már megszerzett három 

kvóták számát figyelembe véve, a szövetség célkitűzéseit a kvótaszerzésre vonatkozóan és az 

eredmények tekintetében is reálisnak, elérhetőnek látjuk. Tudása alapján bármelyik 

kvalifikációt szerzett lövőnk bekerülhet a legjobb 8 közé, de a realitás két-három döntős 

helyezés. A vegyes versenyszám először kerül fel az olimpia műsorára, amelyben az egyéni 

résztvevők közül kerülhetnek ki a párosok. Ennek a versenyszámnak a lebonyolítási formája 

még nem véglegesített.  

A kvótákat versenyeken lehet megszerezni, a világranglista helyezések csak a tájékozódást 

segítik, hogy a versenyzők milyen pozícióból várják a kvalifikáció további eseményeit.  

A MOB 5 fő kvalifikációját várja, egy érmmel, illetve további egy pontszerző hellyel számolunk.  

 

Kvalifikációs és eredmény prognózis 

 

Sidi Péter (puska): pontszerzésre esélyes 10m-en 

Jelenlegi világranglista helyezése 10m-en 8.  

 

Péni István (puska): éremesélyes  

Jelenlegi világranglista helyezése 10m-en 13. és az 50m-es összetettben 3. 

 

Pekler Zalán (puska): kis esélye van kvalifikációra 

Jelenlegi világranglista helyezése 50m-es összetettben 45.  
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Major Veronika (pisztoly): éremesélyes 

Jelenlegi világranglista helyezése 10m-en 4. és 25m-en 3. és világcsúcstartó 

 

Sike Renáta (pisztoly): kis esélye van kvalifikációra 

Jelenlegi világranglista helyezése 10m-en 53. 

 

Csonka Zsófia (pisztoly): kis esélye van a kvalifikációra 

Jelenlegi világranglista helye: 25m-en 41.  

 

Mészáros Eszter (puska 10m): a nemzeti kvótát már megszerezte, pontszerzésre nem esélyes. 

A fiatal versenyzőnek a müncheni kvótaszerzés volt az első jelentős nemzetközi eseménye, 

ezért a világranglista helyezése még nem mérvadó. 10 méteren 20. a világranglistán. 

 

További kvalifikációra csekély esélye lehet még: Zwickl-Veress Kata, Horváth Lea (puska), 

Tátrai Miklós (pisztoly) sportlövőknek, de az ő esetükben pontszerzésre nem számítunk. 

 

 

SPORTMÁSZÁS 

 

Szövetségi előrejelzés 

A sportág 2016-ban, a riói olimpia után került be a tokiói olimpia programjába, egy összetett 

versenyszámmal (bouldering, lead, speed). Nagyon fiatal, új olimpiai sportról van szó, s ez 

nemcsak Magyarországra nézve igaz, hanem világviszonylatban is. A tokiói olimpia túl 

közelinek tűnik ahhoz, hogy a legjobb fiatal magyar versenyzők eljussanak a nemzetközi 

élvonalba. Jelenleg a fő cél a hosszútávú sportágfejlesztés, amelynek eredményeként a 

magyar sportolók legkorábban a 2024-es párizsi kvalifikációért szállhatnak majd versenybe.  

 

MOB előrejelzés 

A MOB nem számít olimpiai kvótára a sportágban, a véleményünk egyezik a szövetségével. 
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SÚLYEMELÉS 

 

Szövetségi előrejelzés 

Ranglista pontok alapján juthat ki a versenyző, a kvalifikáció egyéni, országonként maximum 

4-4 kvótával. A korábbi 8 férfi és 7 női súlycsoport helyett 7-7 súlycsoport került fel az olimpiai 

programra. A szövetség 2-3 fő kvalifikációjával számol (1 férfi és 2 női kvóta). 

 

MOB előrejelzés 

Az aktuális ranglista alapján Nagy Péter 18. helyen, Magát Krisztina 30. helyen, Boros Viktória 

a 35. helyen áll. Maximum 3 kvóta megszerzésére látunk esélyt, de kettő a reális. Nagy Péter 

a 2019-es Batumiban rendezett EB-n a 9. helyet (+109 kg) szerezte meg, a felkészülését 

térdsérülés hátráltatta. A súlyemelők közül Péternek van a legnagyobb esélye kvótát szerezni, 

ehhez 415 kg feletti összetett eredményt kell elérni a kvalifikációs versenyeken. 

Magát Krisztina (+90kg, olimpiai súlycsoportja 87kg) 2018-ban az EB-n első lett szakításban, 

lökésben és összetettben pedig második. 2019-ben a 6. helyet szerezte meg az EB-n az 

összetett versenyszámban. A sikereit nem olimpiai súlycsoportban érte el. Felkészülését 

megnehezítette, hogy térdsérüléssel bajlódott. Ugyanebben a súlycsoportban Boros Viktória 

az EB-n 7. helyezett lett az összetett versenyszámban. Nagyszerű adottságokkal rendelkezik, a 

juniorok között kiemelkedik. Mindkét versenyző azonos súlycsoportban versenyez, amely 

problémát jelenthet a kvalifikáció során. A szövetség szakmai vezetése később fogja eldönteni, 

hogy ki melyik súlycsoportban versenyez tovább.  

A MOB két fő (1 férfi és 1 nő) kvalifikációját várja, pontszerzést nem. 

 

 

SZINKRONÚSZÁS 

 

Szövetségi előrejelzés 

Párosban reménykednek a kvótaszerzésben, csapatban nem látnak rá esélyt. 
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MOB előrejelzés  

Az orosz szakember által irányított válogatottak előrébb léptek a nemzetközi ranglétrán. Páros 

versenyszámban csekély esélyt látunk a kvalifikációra (Gács Boglárka, Dávid Janka, tartalék 

Hungler Szabina). A 2019-es VB kvalifikációs verseny az olimpiára, de ezen az eseményen nem 

látunk esélyt a kvótaszerzésre. A páros a 2020 márciusában Tokióban megrendezésre kerülő 

kvalifikációs versenyről juthat ki az olimpiára.  

A 2019-es VB-n a 12-es döntőbe jutás óriási eredmény a csapatnak, ennek ellenére náluk sem 

látunk esélyt a kvalifikációra, mert az olimpia mezőnye nyolccsapatos. A MOB nem számít 

olimpiai kvótára a sportágban. 

 

 

SZÖRF 

 

Szövetségi előrejelzés 

A sportág 2 fő kvalifikációjával számol, 1 férfi és 1 női kvótával. 

 

MOB előrejelzés 

Női kvótát Cholnoky Sára szerezhet, ő jelenleg a világranglista 65. helyén áll. Mivel 2018-ban 

nem volt meghatározó eredménye, ezért a 2019-es év kiemelten fontos lesz számára a 

kvalifikációt tekintve. Kondicionális problémák hátráltatják a felkészülését és a 

versenyeztetését, de ebben előrelépés látható.  

A férfiaknál kedvezőbb a helyzet, mert két versenyző is jó esélyekkel vág neki a 2019-es 

felkészülési és kvalifikációs időszaknak. A már hat olimpián részt vett Gádorfalvi Áronnak (83. 

hely) és a fiatal feltörekvő Sánta Bencének (95. hely) lehet kijutási esélye a nemzetközi 

eredmények és a ranglista helyezések alapján. A 2019-es világbajnokságot a Garda-tavon 

rendezik meg 2019. szeptember végén, ahol a cél a kvóta, vagy a kvóták megszerzése.  

A MOB két versenyző kijutását látja reálisnak, 1 férfi és 1 női sportoló személyében. A MOB 

pontszerzéssel nem számol. 
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TAEKWONDO 

 

Szövetségi előrejelzés 

Olimpiára való kijutás 1-2 fővel, de reális esély csak a nőknél van. 

 

MOB előrejelzés 

A kvalifikációt és az olimpiára való kijutást megnehezíti, hogy a 8-8 súlycsoport helyett az 

olimpián 4-4 súlycsoportban versenyeznek a sportolók. A magyar válogatott keretet fiatal 

versenyzők alkotják, mind férfi, mind pedig női vonalon. Jelenleg nincs olyan férfi versenyző, 

aki a nemzetközi mezőnyben közel kerülhet a kvalifikáció lehetőségéhez, erre csak a nőknél 

van esély. A 2019. évi májusi világbajnokságon Magyarország két női versenyzővel képviselte 

magát. A 18 éves Patakfalvy Luca (-53kg) élete első felnőtt világbajnokságán 9. helyezést ért 

el, amely értékes ranglista pontokat jelent számára. Az esélyek latolgatásánál fontos 

megjegyezni, hogy magyar versenyzőnek közvetlenül a világranglistáról – súlycsoportonként 

az első öt – nem lesz esélye kvalifikálni a tokiói olimpiára, erre a 2020. áprilisában 

megrendezendő kontinentális olimpiai kvalifikációs tornán nyílik majd mód. Patakfalvy 

Lucának nem pusztán fiatal korából adódóan lesz nehéz dolga, hanem azért is, mert az ő 

súlycsoportja az egyik legnépesebb kategória. A MOB Patakfalvy Luca (olimpiai súlycsoport -

49kg) kvalifikációjára lát kis esélyt. 

 

 

TENISZ 

 

Szövetségi előrejelzés 

A sportág prognózisa szerint Babos Tímea női párosban ott lehet Tokióban. Babos páros 

partnere a női egyéni és páros világranglista alapján kerülhet ki, aki az első 300 helyezett 

között szerepel. Jelenlegi állás szerint, amennyiben Fucsovics Márton a férfi egyes egyéni 

világranglista helyezését megtartja, vagy tovább javul, akkor reális esélye van a tokiói csapatba 

kerülésre. Amennyiben magyar férfi teniszező is kijut az olimpiára, akkor akár vegyes párosban 

is lehet magyar résztvevője a teniszversenynek. 
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MOB előrejelzés 

A 64 egyéni kvótából 56-ot a 2020. június 8-i világranglista alapján osztanak ki. Fucsovics 

Márton jelenleg 49. helyen áll az ATP világranglistán. Babos Tímea pedig jelenleg 124. az 

egyéni WTA világranglistán. A női páros világranglistán jelenleg a 3. helyen áll, amely biztos 

kvalifikációt jelent, hiszen a páros világranglista első tíz helyezettje honfitárs párt választhat 

magának az egyes, vagy párosrangsor első 300 helyezettjéből (Bodnár Anna, Jani Réka Luca, 

Gálfi Dalma, Stollár Fanny).  

Amennyiben sikerül mindkét nemben az egyéni, vagy a páros kvalifikáció, úgy a vegyes 

párosban is jó eséllyel rajthoz állhatunk az olimpián. 

A MOB 2 női és 1 férfi teniszező kvalifikációjával számol, akik egyéni, páros és vegyes páros 

versenyszámokban indulhatnak el. A MOB pontszerzésre nem lát esélyt.  

 

 

TOLLASLABDA 

 

Szövetségi előrejelzés 

A riói olimpiához képest (1 kvalifikáció női egyesben) 2 helyet céloztak meg, férfi- és női 

egyesben várnak 1-1 kvalifikációs helyet. Férfi egyes: Krausz Gergely lehet versenyben a 

kvalifikációért. Női egyesben Sárosi Laurának és Kőrösi Ágnesnek van esélye kijutni (kettőjük 

közül Sárosi Laura az esélyesebb) 

 

MOB előrejelzés 

Világranglista helyezés alapján lehet kvótát szerezni. 86 férfi és 86 nő vehet részt az egyéni 

versenyszámokban. Jelenleg Krausz Gergely a ranglista 94. helyen áll, Sárosi Laura a 110. 

helyen áll. Kvótát a 2020. április 30-ai világranglista helyezés alapján szerezhetnek. A MOB 

legfeljebb egy tollaslabdázó kijutásával számol, pontszerzésre nincs esély. 
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TORNA 

 

Szövetségi előrejelzés 

2019-ben egyéni Európa-bajnokság, valamint csapat és egyéni világbajnokság lesz. Ezen kívül 

a válogatott a FIG által elismert világkupákon kíván részt venni, melyek egyben fontos 

felkészülési állomásai is az olimpiai kvalifikációs versenysorozatnak. A női csapatnak és férfi 

egyéni versenyzőknek kvótaszerzésére van esélye. Legrosszabb esetben 1 női és 1 férfi 

versenyző kvótaszerzésével számolnak. Legjobb esetben a női csapat és két férfi versenyző 

kijutását várják. 

 

MOB előrejelzés  

A női csapatnak kis esélye van a kijutásra, ez kizárólag a sérülések elkerülése mellett 

lehetséges, azonban a két legjobb tornásznő, Dévay Boglárka és Kovács Zsófia is megsérült az 

elmúlt időszakban. Kovács Zsófia felépülése jól halad, versenyezni is tud már. Dévay Boglárka 

sérülése viszont súlyos, felépülése kétséges. A női csapat stabil tagjai Kovács Zsófia, Fehér 

Nóra és Schermann Bianka. További tornászok, akik esélyesek a csapatba kerülésre Péter Sára, 

Székely Zója és esetleg Makra Noémi. A férfiaknál Berki Krisztián kvalifikációja sikerülhet, ha 

egészséges marad, és Vecsernyés Dávid is kvótát szerezhet. A MOB 2-5 fő kvalifikációját látja 

reálisnak, de pontszerzésre nem számít. 

 

 

TRIATLON 

 

Szövetségi előrejelzés 

Egyéni versenyszámok: A sportág 2-2 fő részvételét várja, hasonlóan a riói játékokhoz. Bicsák 

Bence révén a pontszerzés sem látszik lehetetlennek. A hölgyeknél jól láthatóan Bragmayer 

Zsanett és Kovács Zsófia szerezhet kvótát, a fiúknál Bicsák Bence mellett jelenleg három 

sportoló van versenyben a kvalifikációért. A riói olimpián már biztató eredményeket felmutató 

Faldum Gábor és Tóth Tamás mellett erősen látótérbe került a kiváló úszása miatt mindig 

meglepetésre képes Dévay Márk is. Vegyes váltó: az új versenyszámban, a mix váltóban a 

magyar csapat jó eséllyel az egyéni kvóták segítségével juthat ki.  



32 
 

Pontszerzésre abban az esetben van reális esély, ha mind a négy versenyző tudása maximumát 

tudja hozni és a szerencse is a csapat mellé áll. 

 

MOB előrejelzés 

Egyéni versenyszámok: a 2018-as év, és 2019-ben az első versenyek jól sikerültek, az előjelek 

kedvezőek a kvalifikációt tekintve. Bicsák Bence aktuális teljesítménye bizakodásra ad okot és 

az eredményes szereplést is előrevetíti, akár a legjobb 10 között is végezhet. A jelenlegi 

világranglista helyezéseket tekintve 2 női és 2 férfi versenyző kijutása látszik reálisnak az 55-

55 fős egyéni versenyszámokra. Nők esetében Bragmayer Zsanett, Kovács Zsófia, a férfiak 

Bicsák Bence, valamint Faldum Gábor, Tóth Tamás vagy Dévay Márk közül kerülhetnek ki az 

olimpiai résztvevők. Vegyes váltó: új versenyszám lesz a tokiói programon, ahol szintén 

számítunk magyar részvételre. A magyar csapat jelenleg 15. a világranglistán, így a magyar 

váltó inkább az egyéni indulói kvóták alapján állhat össze. A MOB 2-2 fő kijutását reálisnak 

látja, de a pontszerzésre kicsi az esély. 

 

Kvalifikációs és eredmény prognózis 

Bragmayer Zsanett: esélyes a kvalifikációra 

Kovács Zsófia: esélyes a kvalifikációra 

Bicsák Bence: kvalifikációt várunk tőle, és kis esélyt látunk a pontszerzésre 

Tóth Tamás: esélyes a kvalifikációra 

Faldum Gábor: kis esélye van a kvalifikációra  

Dévay Márk: kis esélye van a kvalifikációra 

 

 

ÚSZÁS 

 

Szövetségi előrejelzés 

A tokiói olimpia tervezett eredményességi célkitűzései: tervezett kvalifikált versenyzők száma 

30-35 fő, aranyérmek száma 1, összes érem száma 4, és az olimpiai pontok száma 25-30 pont. 
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MOB előrejelzés 

Az elmúlt olimpiákon az egyik legnépesebb csapat mindig az úszóké volt. Megítélésünk szerint 

a kvalifikáció nehezebbé válása miatt kevesebb úszó lesz kint Japánban, mint a legutóbbi 

olimpián. Az egyéni versenyszámokon túl néhány váltó is döntőre lehet esélyes. A szövetség 

eredményességi előrejelzésével egyetértünk, 4 éremet és 8 pontszerző helyet várunk a 

nyíltvízi úszással együtt. 

 

Hosszú Katinka esetében az a kérdés, hogy hány számban teljesíti az olimpiai kvalifikációs 

szintet és abból hány versenyszámban áll majd rajthoz. Valószínűsíthető, hogy a vegyesúszó 

számokban, a hosszabbik hát és pillangó számban láthatjuk. Ezen túl a 100 méteres hát és 

pillangó sem elképzelhetetlen, valamint bizakodunk, hogy a váltó számokban is meghatározó 

tagja lesz az úszócsapatnak. Megítélésünk szerint 1-2 érem, és további 1-2 pontszerző hely 

várható tőle Tokióban.  

 

Kapás Boglárka a 2010. évi ifjúsági olimpián nyert két aranyérmével jelezte tehetségét. A 2015-

ben Kazanyban megrendezett világbajnokságon 1500 méteres, majd a riói olimpián 800 

méteres gyorsúszásban bronzéremet szerzett. 9 Európa-bajnoki érme jelzi, hogy pályafutása 

töretlenül fejlődik és a világ legjobbjai között tartjuk számon. Tokióban akár 4-5 

versenyszámban is rajthoz állhat, köztük a 200 méteres pillangóúszásban, ahol 2018-ban EB 

aranyérmet nyert. Az olimpián pontszerző helyre várjuk, esetleg egy érmet szerezhet. 

 

Késely Ajna a 2018-as év háromszoros ifjúsági olimpiai bajnoka, illetve a felnőtt Európa-

bajnokság három hosszabb gyorsúszó számának érmese. Eredményeit és fejlődését tekintve 

az olimpián pontszerző helyezés várható tőle. Éremszerzéséhez nagy bravúrra lenne szükség, 

de nem kizárt.  
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Szilágyi Liliána hazai viszonylatban jelenleg a 3. A szintes időeredménnyel rendelkezik 200 

méteres pillangóúszásban. Ebben az esetben csak akkor állhat rajthoz az olimpián, ha az előtte 

lévő két versenyző közül az egyik nem vállalja az indulást, vagy javítva eddigi eredményén az 

első két időeredmény egyikével rendelkezik majd a kvalifikáció lezárásakor. Szintén ifjúsági 

olimpiai bajnok, aki az elmúlt években kicsit halványabban teljesített, de a 2019-es éve eddig 

jól sikerült, amire bizonyíték az A szint elérése, amivel a világ legjobb idei eredményei között 

van ezen a távon. Indulása esetén a döntőben a 4-6. hely valamelyikére várjuk. 

 

Jakabos Zsuzsanna a vegyesúszó, valamint a váltó számokban juthat ki a 2020. évi olimpiára. 

Tőle azt várjuk, hogy váltóinkat segítse minél jobb eredmények eléréséhez. 

 

Burián Katalin Mónika 100 és 200 méteres hátúszásban vívhatja ki az indulást a tokiói 

olimpián. Az egyéni számok mellett a vegyes váltóban is számíthatunk rá. A 2019. évi országos 

bajnokságon a 200 méteres hátúszást jó idővel nyerte, ami jelenleg indulást jelentene 

számára. Az itt elért ideje közel 1.5 másodperccel jobb, mint a 2017. évi VB-n elért eredménye, 

de ez még mindig nem biztos, hogy elég lenne a döntőbe jutáshoz, amelyhez várhatóan 

2:08.00 mp-en belüli időre lesz szüksége. Döntőbe kerülése nagy bravúr lenne. 

 

Kurdi Zsófia eredményei főleg junior EB-n váltó számokban értékesek, de 100 méter gyorson 

és mellen is bíztató időkkel rendelkezik. Az olimpián főleg a rövidebb váltószámokban lehet 

esélye az indulásra. 

 

Békési Eszter Dóra a 100 és 200 méter mellúszás 2019-es magyar bajnoka. Az A szint még nincs 

meg, de indulásra esélyes versenyző az olimpiai játékokon. Az olimpián a középdöntőhöz kicsit 

jobb eredményre lenne szüksége, mint amit az OB-n úszott idén március végén. 100 méteren 

kicsit közelebb van a nemzetközi élmezőnyhöz, itt nem elképzelhetetlen a legjobb 16 közé 

jutás.  

 

Sztankovics Anna nagy versenyben van Békési Eszterhez hasonlóan az A szint teljesítéséért. 

Főleg 100 méter mellúszásban van erre esélye, amely számban a 2017. évi világbajnokságon 

is rajthoz állt.  Számára is a középdöntő lehet a cél az egyéni versenyszámban.  
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Verrasztó Evelin indulása az olimpián főleg a gyors váltókban (női és mix) lehetséges. Az egyéni 

számokban kis esély van a kvalifikációjára, a váltókban viszont fontos versenyző lehet.  

 

Balog Gábor főleg az egyéni hátúszó számokban juthat ki Tokióba. Itt is a rövidebb számban 

esélyesebb. Ezen túl a vegyes váltó kezdő embereként és esetleg a 4x100 méteres gyors 

váltóban várható indulása. Egyéni versenyszámban nem várunk pontszerzést tőle. 

 

Barta Márton a 4x100 méteres váltó tagja lehet Tokióban.  

 

Bernek Péternek nagy esélye van két vegyesúszó számban indulni az olimpián. 200 méteren a 

középdöntőre, míg 400 méteren a döntőbe kerülése lehet siker, de nem számítunk tőle 

pontszerző helyezésre.  

 

Bohus Richard a 4x100 méteres férfi váltóval állhat rajthoz Tokióban. 

 

Cseh Lászlónak a 200 méteres vegyesúszásban van nagyobb esélye a kvalifikációra, valamint a 

pillangó úszószámokban. Míg vegyesen a döntő sem elképzelhetetlen az olimpián, addig 

pillangón meg kell küzdenie a hazai „konkurenciával” az indulásért. Indulása esetén itt is 

döntőre esélyes, mint ahogy a vegyesúszó váltóval is. Egy pontszerző helyezés is nagy 

eredmény lenne tőle. 

 

Gyurta Gergely 800 és 1500 méteres gyorsúszásban, esetleg 400 vegyesen szerezhet 

kvalifikációt Tokióra, de a döntőbe jutásra nem esélyes egyik számban sem. 

 

Holoda Péter a 4x100 méteres férfi váltóval állhat rajthoz Tokióban, tekintettel a 2017. évi 

világbajnokságon elért eredményre. 

 

Holló Balázs 400 méter gyorson szerezhet indulási jogot, bár ennek esélye jelenleg nem sok. 

Amennyiben indul az olimpián, nem várható a döntőbe. 

 

Horvát Dávid 200 méteres mellúszásban rendelkezik A szint közeli idővel, így komoly esélye 

van az olimpiára történő kijutásra. Tokióban a középdöntő lehet a cél számára. 
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Kalmár Ákos 1500 méteres gyorsúszásban alig két másodpercre van az A szinthez, így nem 

elérhetetlen a kijutás. Amennyiben részt vesz az olimpián, döntőt úszhat, de ott pontszerzés 

nem várható tőle. 

 

Kenderesi Tamás a 200 méteres pillangóúszásban esélyes az indulásra. Ebben a számban 

négyen is versenyben vannak a kvalifikáció megszerzéséért. Amennyiben indulási jogot szerez, 

akkor éremesélyes lehet. 

 

Kozma Dominik főleg 200 méter gyorsúszásban esélyes akár a döntőbe jutásra is Tokióban. 

Ott viszont a pontszerzés nem reális. Ezen túl a 4x100 méteres gyorsváltóban állhat még 

rajthoz. 

 

Lobanovszkij Maxim 50 méter gyorsúszásban és a 4x100 méteres férfi gyors, vegyesváltóban 

és a „mix” gyors vegyesváltóban lehet induló a tokiói olimpián. Egyéniben a döntőbe jutás is 

nagy eredmény lenne, így pontszerzés itt nem várható. A váltószámok közül a férfi 

gyorsváltóban számolhatunk vele. 

 

Márton Richárd a 4x100 méteres férfi váltóval állhat rajthoz Tokióban. 

 

Milák Kristóf indulása 100 és 200 méteres pillangón, valamint 200 és 400 méter gyorsúszásban 

várható. Mindkét pillangó számban éremesélyes, tekintve a 2017. évi világbajnokság 

eredményeit, a 2018-as ifjúsági olimpia eredményeit, valamint az idei országos bajnokságon 

elért időeredményeit. A gyorsúszó számokban az indulása az olimpiai program függvénye, de 

döntőbe kerülésére nem számítunk egyik esetben sem. 

 

Németh Nándor 100 méteres gyorsúszásban rendelkezik jelenleg A szinttel, de ebben a 

számban még várható másik magyar versenyzőktől is a szint teljesítése. Indulása esetén a 

középdöntőbe jutás lehet a cél. Még a 4x100 méteres férfi váltóval állhat rajthoz Tokióban, 

valamint a „mix” 4x100 gyors- és vegyesváltóban indulhat. 
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Takács Tamás 100 méteres mellúszásban lehet olimpiai résztvevő, bár az A szint teljesítése 

még nincs elérhető közelségben. Indulása esetén pontszerzés nem várható. Emellett a 

vegyesváltókban indulhat, ahol a döntőbe jutás is nagy eredmény lenne.  

 

Telegdy Ádám Tamás 100 és 200 méteres hátúszásban, valamint a vegyesváltókban indulhat 

Tokióban. Minden egyéni számban bravúrra lesz szükség a döntőbe jutáshoz, pontszerzés nem 

várható tőle. 

 

Verrasztó Dávid indulása 400 méteres vegyesúszásban várható, ahol éremesélyesként 

számolunk vele. Erre világbajnoki ezüstérmei, valamint három Európa-bajnoki elsősége adhat 

okot. 

 

Biczó Bence 200 méter pillangón rendelkezik A szinttel, de várhatóan hárman is jobb 

eredménnyel végeznek előtte a kvalifikációban, így indulása nem várható az olimpián. 

 

Váltók esetében a férfi 4x100 méteres gyorsváltót pontszerző helyre, a női 4x200 méteres 

gyorsváltót pedig döntőre várjuk. A többi váltónál a döntőbe jutás is nagy bravúr lenne. 

 

Olasz Anna és Rohács Réka a nyílt vízi versenyben a kvalifikáció megszerzésére esélyesek, de 

a pontszerzés nem elvárható. Egyikük kijutásuk már csak setubali pótkvalifikációs versenyen 

lehetséges 2020 júniusában. 

 

Szintén nyílt vízen Rasovszky Kristóf az olimpián is esélyes pontszerzésre. A 2018. évi Európa-

bajnokságon elért ezüstérme és a 2019-es VB 4. helye olimpiai kvalifikációt ért és előrevetíti a 

jó szereplést is.  

 

 

VITORLÁZÁS 

 

Szövetségi előrejelzés 

3- 4 kvóta megszerzése, két pontszerző és egy dobogós helyezés reális. 
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Berecz Zsombor: Finn hajóosztályban – pontszerző, esetleg dobogós helyezése várható. 

Érdi Mária: Laser Radial hajóosztályban – pontszerző helyezése várható. 

Vadnai Benjamin: Laser hajóosztályban – kvalifikációja várható 

Vadnai Jonatán: Laser hajóosztályban – kvalifikációja várható 

Gyapjas testvérek: 470-es hajóosztályban – kvalifikációjuk várható 

 

MOB előrejelzés 

A 2018. évi világbajnokságon Berecz Zsombor, Érdi Mária és 2019-ben Vadnai Benjamin már 

nemzeti kvótát szerzett a tokiói olimpiára. Rajtuk kívül a szövetség által felsorolt 

versenyzőknek valós esélye van az olimpiai versenyeken történő rajthoz állásra. Vadnai 

Jonatán személyében, a magyar vitorlássport történetében először nyert magyar versenyző 

világkupa versenyt. Mivel a testvérpár ugyanabban a hajóosztályban versenyez, a szabályok 

szerint közülük csak az egyik juthat ki az olimpiára. 2020-ban több versenyen fogják 

összemérni erejüket, amelyek alapján eldől majd, hogy melyikük indul Tokióban. 

A Gyapjas testvérek indulási esélye sem kizárt a 470-es hajóosztályban, bár nekik is nehéz 

feladatot kell ehhez megoldani a kvalifikáció során. 

Berecz Zsombor olimpiai éremszerzési esélye jelentősen megnőtt a 2018. évi világbajnoki cím 

megszerzésével. Hasonló szép eredményben reménykedhet Érdi Mária is, aki a ragyogó 2018. 

évi világbajnoki szereplése mellett 2019-ben második lett a French Olympic Week elnevezésű 

versenyen, ami az egyik legrangosabb esemény a sportág versenyrendszerében. 

A MOB 3 fő kvalifikációjával számol (2 férfi és 1 nő), és egy pontszerző helyezés megszerzése 

reális elvárás lehet. 

 

Kvalifikációs és eredmény prognózis 

Berecz Zsombor (Finn): pontszerzésre esélyes 

Érdi Mária (Laser Radial): pontszerzésre kis esélyt látunk 

Vadnai Benjamin (Laser): kvalifikációt megszerezte, de pontszerzést nem várunk tőle kijutása 

esetén 

Vadnai Jonatán (Laser): kijutásra esélyes (fent leírtak értelmében), de pontszerzést nem 

várunk tőle 

Gyapjas testvérek (470-es): kvalifikációra kis esélyük van 
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VÍVÁS 

 

Szövetségi előrejelzés 

A riói tízfős magyar vívólétszám (melyből egy csapat) megismétlése a minimális célkitűzés. 10-

12 versenyzőnek lehet reális esélye az olimpiai kvalifikációra. Minimum 1, maximum 3 csapat 

kijutására van esély. A sportág hagyományait figyelembe véve 2-3 érem, közte 1 arany lehet 

az elvárás. A 10-12 versenyzőből álló válogatott 10-15 olimpiai pontot szerezhet. 

 

MOB előrejelzés 

Az elmúlt évek egyik sikersportágaként a vívóktól most is több döntős-érmes helyezés várható. 

A kvalifikációs rendszer a csapatban való kvótaszerzést preferálja, mert amelyik ország 

csapatban nem szerez kvalifikációt egy adott fegyvernemben, az csak egy egyéni kvótát 

szerezhet, miközben a csapatban kvalifikált vívók mindhárman automatikusan részvevői 

lesznek az egyéni versenynek is. Így a magyar vívóválogatott – nagyon helyesen - a csapatban 

való ranglista pont szerzésre koncentrál a kvalifikációs folyamatban.  

A FIE-világranglista teljeskörű frissítése a budapesti VB után lesz. Az eredményeket július 18-

ig vettük figyelembe. 

A kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron továbbra is a férfi kardvívás élvonalában versenyez, 

de mellette egyéni VB-t nyert 2017-ben Szatmári András is, aki 2019-ben pedig ezüstérmes 

lett. Vezényletükkel a kardcsapat mindenképpen éremre esélyes a csapatversenyben. 2019-

es EB-n a csapat ezüstérmet szerzett. 

Nagyon jó vívók alkotják a férfi párbajtőr-válogatottat, akik remek csapat és egyéni 

eredményekkel rendelkeznek (csapat VK-arany, csapat VB-elődöntő, egyéni VK-dobogós 

helyezések). A magyar csapat 3 helyére így 6-8 vívó pályázik jó esélyekkel. A nemzetközi 

mezőny is hasonlóan sűrű és kiszámíthatatlan, így a magyar férfi párbajtőrcsapattól már a 

kijutás is nagy eredmény. Ha ez sikerül, akkor az olimpián már bárki bárkit legyőzhet. Ez 

vonatkozik az egyéni versenyre is. Tudása és eddigi eredményei alapján a legjobb 8-ba 

egyéniben, a legjobb 4-be csapatban is bekerülhet magyar párbajtőröző. 2019-ben az EB-n 

bronzérmet szereztek. 

Női kardcsapatunk is szerezhet kvótát, egyéniben pedig van két, a világ élvonalába tartozó 

vívónk, Márton Anna és Pusztai Liza, akik több korosztályban nyertek utánpótlás világversenyt. 
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Ha viszont a csapat nem jut ki, akkor kettőjük közül – a kvalifikációs rendszer alapján - csak egy 

versenyző szerezhet kvótát. A 2019-es EB-n a csapat ezüstérmet szerzett. 

Női párbajtőr csapatunk kvótaszerzési esélyeit nagyban befolyásolja a most szülés előtt álló 

Szász-Kovács Emese versenyzése, formája. Bár ebben a szakágban is sok fiatal, jó vívónk van 

(Nagy Kinga, Muhari Eszter, Kun Anna, Budai Dorina, Büki Lili, Dékány Kinga), akik már 

korosztályos világversenyeken is jól szerepeltek, de az ő tudására szükség lenne a csapat 

sikeréhez. A csapat kvótája azonban még így is nagy meglepetés lenne. Esetleg egyéniben 

szerezhet kvótát valamelyik vívó a fent említettek közül.  

A tőr fegyvernemben esetleg Kreiss Fanni (esetleg Mohamed Aida) szerezhet kvótát az egyéni 

versenyben, de erre elég kicsi az esély. 

A MOB 9-13 vívó kvalifikációjával számol a P kvótákkal együtt, akár három csapatunk is ott 

lehet Tokióban. Egy érmet és három pontszerző helyet várunk az alábbi versenyszámok 

valamilyen variációjában. 

 

Kvalifikációs és eredmény prognózis: 

Női kardcsapat (3 fő +1 tartalék): érem vagy pontszerzésre esélyes.  

Jelenleg a világranglistán a 6. helyen, kijutó helyen állnak. 

 

Férfi kardcsapat (3 fő +1 tartalék): érem vagy pontszerzésre esélyes. 

Jelenleg a világranglistán a 3. helyen, kijutó helyen állnak. 

 

Férfi párbajtőr csapat (3 fő +1 tartalék): pontszerzésre esélyes. 

Jelenleg a világranglistán a 5. helyen, kijutó helyen állnak. 

 

Márton Anna (női kard egyéni): pontszerzésre esélyes. 

Jelenleg a világranglistán a 7. helyen áll. 

 

Pusztai Liza (női kard egyéni): pontszerzésre esélyes. 

Jelenleg a világranglistán a 11. helyen áll. 
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Szilágyi Áron (férfi kard egyéni): érem vagy pontszerzésre esélyes. 

Jelenleg a világranglistán a 5. helyen áll. 

 

Szatmári András (férfi kard egyéni): érem vagy pontszerzésre esélyes. 

Jelenleg a világranglistán a 12. helyen áll. 

 

 

VÍZILABDA 

 

Szövetségi előrejelzés 

Mindkét csapat kijuthat az olimpiára. Ha kijutnak, akkor jó eséllyel pontszerzők is lesznek.  

 

MOB előrejelzés  

12 férfi és 10 női csapat jut ki az olimpiára. A női csapatok számát 8-ról 10-re emelték a riói 

olimpia után. Amennyiben mindkét csapat résztvevője lesz a tokiói olimpiának, akkor a 

szövetség álláspontjával egyetértve pontszerző helyekre várjuk őket, ezen belül az 1-4. 

helyezések elérését reálisnak tartjuk. A férfi csapat magabiztos eredményt nyújtott az elmúlt 

időszakban, 2017-ben VB-ezüstérmet, 2018-ban Világkupát, 2019-ben Európa Kupát nyertek. 

A női csapat kvalifikációja szinte biztosra mondható a megemelt csapatszám miatt. A 

válogatott a közvetlen nemzetközi élvonalban jegyzett, bár érmet nem hoztak az elmúlt 

világversenyekről. A csapat jelenleg is komoly fiatalításon megy keresztül. Mindkét csapatnak 

még három lehetősége van kvalifikációt szerezni (2019-es VB, 2020-as EB és a 2020-as európai 

kvalifikációs torna). 

 

Kvalifikációs és eredmény prognózis 

Női csapat: éremesélyesek 

Férfi csapat: éremesélyesek 
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Asztalitenisz 3 3 3 4 0 0

Atlétika 9 15 13 15 1 1

Baseball/Softball 0 0 0 0 0 0

Birkózás 5 7 5 7 0 2

Evezés 3 7 3 4 0 0

Golf 1 1 0 0 0 0

Gördeszka 1 1 0 0 0 0

Gyeplabda 0 0 0 0 0 0

Hullámlovaglás 1 1 0 0 0 0

Íjászat 1 3 0 1 0 0

Judo 5 6 5 6 1 1

Kajak-kenu szlalom 0 1 0 0 0 0

Kajak-kenu gyorsasági 13 15 13 16 4 4

Karate 1 3 1 2 0 1

Kerékpár - BMX 1 2 0 0 0 0

Kerékpár - mountain bike 2 2 2 2 0 0

Kerékpár - országúti 1 3 0 1 0 0

Kerékpár - pálya 1 2 0 1 0 0

Kézilabda (P kvótával) 30 30 15 15 0 0

Kosárlabda 5x5 0 0 0 0 0 0

Kosárlabda 3x3 0 4 0 4 0 0

Labdarúgás 0 0 0 0 0 0

Lovaglás 0 3 0 0 0 0

Műugrás 0 1 0 0 0 0

Ökölvívás 2 3 0 1 0 0

Öttusa 4 4 4 4 0 1

Ritmikus gimnasztika 0 1 0 0 0 0

Rögbi 0 0 0 0 0 0

Röplabda, Strandröplabda 0 0 0 0 0 0

Sportlövészet 3 5 5 5 1 1

Sportmászás 0 0 0 0 0 0

Súlyemelés 2 3 2 2 0 0

Szinkronúszás 0 2 0 0 0 0

Szörf 2 2 2 2 0 0

Taekwondo 1 2 0 0 0 0

Tenisz 3 3 3 3 0 0

Tollaslabda 2 2 0 1 0 0

Torna 2 7 2 7 0 0

Triatlon 4 4 3 4 0 0

Úszás, nyíltvizi úszás 30 35 30 32 4 8

Vitorlázás 3 5 3 5 0 1

Vívás (P kvótával) 10 12 8 13 1 3

Vízilabda 22 22 22 22 1 1

Összesen 168 222 144 179 13 24
Megjegyzés. Tokió 2020 programján új sportág Rió 2016-hoz képest:

Baseball/Softball,  Gördeszka, Hullámlovaglás, Karate, Sportmászás

Érem
IV-VI. 

helyezés
Min. Max.Sportág Max.Min.

Létszámok Eredmények

Szövetségi 

előrejelzések 

2019.

Esélyek Tokió 

2020 - 2019. 

június

MOB előrejelzés - 

2019. június


