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I.

Éves szakmai programok megvalósítása

1.1. Asztalitenisz
Fiú szakág
2004. február 26-tól kezdődően 1x2 hetes, 3x2 napos, 1x3 napos és 1x4 napos
összetartást szerveztek az ifjúsági és a serdülő válogatottak számára, illetve 1x2
napos összetartást a Reménységek keretnek.
Az összetartások és az edzőtáborok a BVSC-ben, Tiszaújvárosban és
Kiskunfélegyházán voltak.
Ez összesen 27 nap közös munkát jelentett, ami biztosította a folyamatos képzés
lehetőségét. A nagyon zsúfolt versenynaptári programokat figyelembe véve a
tervezett és elvégzett edzés mennyisége optimálisnak értékelhető.
A sportolók az edzőtáborokban és az összetartásokon mindösszesen 313 napot
teljesítettek.
Az edzőtáborok és összetartások napi programjában 6-7 óra szakedzés illetve 1-1,5
óra fizikai képességfejlesztés szerepelt. (07.00-07.15 reggeli futás, 09.00-12.00
szakedzés és erőnléti edzés, 14.30-18.00 adogatás, szakedzés, erőnléti edzés,
20.30-21.30 szakedzés)
Hiányzás ritkán adódott. Az év folyamán betegség, sérülés miatt csupán néhány nap
távolmaradás volt a közös munkából.

Leány szakág
1x2 napos, 3x3 napos, és 1x8 napos összetartást szerveztek az ifjúsági és a serdülő
válogatottak számára, illetve 1x5 napos összetartást a Reménységek keretnek. Az
összetartások és az edzőtáborok a Statisztika és a KSI edzőtermében, illetve
Mohácson és Tiszaújvárosban voltak.
Mivel ennek a korosztálynak gyakorlatilag nincs szabad hétvégéje, ezért sokszor
hétköznapokra esett az összetartások időpontja. A keret tagjai nagyon keveset
hiányoztak, többnyire iskolai vizsgák, betegségek illetve nemzetközi versenyen való
részvétel miatt.
Az összetartások többnyire bennlakásos rendszerben, (napi két technikai edzés+
fizikai képességfejlesztő edzés) délelőtti és délutáni edzésekkel zajlottak.
Ebben az évben sikerült a koreai ifjúsági válogatottal 2 napot közösen edzeni a
szlovén ifjúsági nemzetközi bajnokság előtt. A közös felkészülés nagyon hasznosnak
bizonyult, a jövőben is minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy ázsiai játékosok
ellen minél többet gyakorolhassanak legjobbjaink.
A 2004-es évtől bármelyik klub pályázhatott az asztalitenisz szövetségnél, Héraklész
tábor megszervezésére.
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Asztalitenisz sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori
napok száma a 2004. évben
fő
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
7
5
3
2
1

1

1

3

5

7

1

19

20

21

1

22

23

25

29

nap

A fejezetben található edzőtábori napok számadatai nem tartalmazzák a közös
edzések, összetartások időtartamait. Az edzőtábori foglalkoztatások mellett több
sportág egész évben, állandó időrend szerint szervezte a közös keretedzéseket (pl.
birkózás, torna, vívás – heti 2 alkalom, atlétika, sportlövészet – szakáganként,
röplabda, judo – regionálisan). Az úszó keret tagjai gyakorlatilag egész évben a
program által finanszírozott rendszerben készülnek, melynek mértéke sokszorosan
meghaladja az edzőtábori napokat.

1.2. Atlétika
A 2003-2004. évi felkészülési és versenyidényben a sportág 62 szakági programot
és 4 központi felmérést tervezett. A szakági közös programokon kívül egyes
versenyzők a legjobbak közül további edzőtáborozási lehetőséget is kaptak a nyár
folyamán.
A 66 programból két edzőtábor és egy központi felmérés kivételével valamennyi
megvalósult. Az edzőtáborokat az iskolai kötelezettségek miatt (túl sok versenyző
hiányzott volna), a májusi utolsó központi felmérést pedig a Népstadion más irányú
leterheltsége ill. utolsó pillanatban adott értesítése miatt kellett törölni.
Változatlanul szakági bontásban, 9 szakági keret dolgozik (sprint, távfutás, ugrás,
gerelyhajítás, súly-diszkosz, kalapácsvetés, hétpróba, tízpróba, gyaloglás). A
szakágak önállóan, a szakmai igényeknek megfelelően építik fel az éves felkészülési
programot. Ezek a programok közös edzések, szakági edzőtáborok és felmérések
formájában valósulnak meg.
2004-ben 4 központi felmérést tervezve kísérletet tettek egy egységes, központi
felmérési rendszer megvalósítására, mely nem bizonyult eredményesnek. Az érintett
kollégák rendkívül kompromisszum készek voltak ugyan, mégis a sportág
szerteágazó szakági igényeit nehéz volt összeegyeztetni és a kiválasztott felmérési
számok sem reprezentálták az egyes szakágak speciális igényeit. Ezért a jövőben a
szakágak a saját rendszerükben végzik a felméréseket.
Az edzőtáborok a szakágvezetők egybehangzó véleménye szerint nagyon
hasznosak, még több kellene, de sajnos az iskolai kötelezettségek ezt nem teszik
lehetővé. A közös edzések hatásfokát negatívan befolyásolta, hogy az amúgy is
nagyon leterhelt gyerekeknek (iskola, edzés, versenyzés) a gyakori közös edzésekre
való utazás túlzottan nagy igénybevételt és az iskolából sok hiányzást jelent. Ezért a
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jövőben megpróbálják az edzőtáborok számát növelni és az iskolai hiányzásokat ily
módon hasznosabban eltölteni.
A közös programokon a versenyzők megjelenése, részvétele szakáganként változó.
A szakágak többségében a tervezetthez képest 90-100%-os, a sprint és ugró
szakágban, melyek a legnagyobb létszámmal rendelkeznek és a legheterogénebb
összetételűek, a részvétel csupán 70-75 %-os. Ráadásul olyan edzők is bojkottálták
a programot, akiknek versenyzői eredményesek lehetnének, képességeik alapján a
nemzetközi szintre juthatnának.
Atlétika sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori napok száma a 2004. évben
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1.3. Birkózás
A sportágban két fő részre osztották a feladatokat.
A heti egy alkalommal tartott közös edzések célja az állapotfelmérés,
kapcsolattartás, az edzőtáborok célja az összetartás illetve a korosztályos
világversenyeken való eredményes szereplés megalapozása.
Az edzéseket döntően a budapestiek és a „Mr. Tus” Birkózó Sportiskola tagjai
látogatták, a vidékiek havi 1-2 alkalommal tudtak csak részt venni.
Az összetartásokon az időszak edzésanyagának megfelelően a téli időszakban
(2003. december 20-23. illetve december 27-30. között Dunavarsányban) főleg az
alapozásnak megfelelő fizikai képességeket fejlesztő edzéseket tartottak.
A tavaszi versenyidőszak edzőtáborai (2004. február 20-22. Budapest, április 02-04.
Budapest, április 08-10. Hévíz) már a taktikai és technikai elemek begyakorlásával
teltek. A nyári időszakban az év fő versenyeire (Ifjúsági-Junior Európa- bajnokság)
koncentráltak. Ennek megfelelően korosztályonként és szakáganként öthetes
edzőtáborokat tartottak (június 01-30., június 14-július 12., június 28-július 24., július
05-augusztus 04.). A felkészítés főbb szempontjai a meglévő technikák
tökéletesítése, a fizikai és kondícionális állapot növelése, a mentális és taktikai szint
megerősítése, illetve csúcsra emelése voltak.
Összességében – a korábbi évek folyamatos munkájának köszönhetően – a 2004.
évben tartott edzőtáborokban az elvégzett munka intenzitása emelkedő színvonalat
mutatott. A táborok helyszínei (Tata, Dunavarsány, Hévíz, Kunszentmiklós,
Budapest) minden igényt kielégítettek.
A sportágban kialakított új szabályok, melyek 2005-től lépnek érvénybe, taktikai
illetve technikai elemek begyakorlását teszik szükségessé, ezért a hátralévő időszak
edzőtáboraiban e területek elemzésére, gyakorlására helyezik a hangsúlyt, mely
záloga lehet a következő év sikereinek.
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Az edzőtáborokban résztvevő versenyzők a tervezetthez képest megfelelő számban,
nagy lelkesedéssel végezték a munkát. A teljes keret öt százaléka nem vett részt a
munkában, de őket is csak sérüléseik akadályozták a részvételben.
Birkózás sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori napok száma a 2004. évben
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1.4. Evezés
A felkészülési munka során kiemelt hangsúlyt fektettek, fektetnek az egységes
felkészülési metodika, valamint az egységes evezőstechnika elfogadtatására,
elfogadására. Az edzőtáborok alatt a versenyzők fizikai terhelése mellett figyelmet
fordítottak általános sportági ismereteik gyarapítására is, amit tesztlapok kitöltésével,
kiértékelésével, valamint az evezés nagy öregjeivel (idén tavasszal Pap Kornélia és
Zsitnik Béla) folytatott kötetlen beszélgetések során bővítettek.
Az edzőtáborozások során a sportolók a napi 2 edzést – alapozó időszakban
gyakran a napi 3 edzést – nagy lelkesedéssel és elszántsággal hajtották végre.
A tervezett programokon, valamint az edzőtáborokban a részvétel majdnem teljes
volt, csak kis létszámban és indokolt esetben (Iskolai elfoglaltság, betegség)
maradtak távol néhányan. Az iskolák vezetői – a személyes kapcsolatfelvételnek
köszönhetően – nem akadályozták a sportolókat a versenyeken, edzőtáborokban
való részvételben. A korosztályos nemzetközi versenyeken (ORV+ECEC, Ifi VB) a
válogatottak szinte teljes létszámát – a női serdülő váltottevezős versenyszámokat
kivéve – a programban résztvevők alkották.
A kerettagok foglalkoztatása, képzése az egész éves felkészülést tekintve
természetesen döntően a klubokban, szakosztályokban folyik, az utánpótlás korúak
2004. évi felkészülési programja, valamint az evezősök „Hosszútávú utánpótlásfejlesztési programja” szerint.
Örvendetes, hogy 2004-ben a legjobb kerettagok téli sífutó táborban is edzhettek,
ezzel változatosabbá, és főleg hatékonyabbá téve a téli alapozó felkészülésüket.
Az edzőtáborokat követően, az ott végzett felmérők eredményeiről, a versenyzőket
érintő észrevételeinkről, legrövidebb úton (e-mail-en, telefonon, vagy személyesen)
tájékoztatták a klubedzőket.
Az edzőtáborok idején sok problémát okoz a motorcsónakok „begyűjtése” (ekkora
létszámnál min. 4 motor szükséges), és ezek is általában korszerűtlen, nagy
fogyasztású, megbízhatatlan motorok.
A serdülők versenyein sokszor az eredményeket nem csak a felkészülési, fizikai,
alkati, különbségek befolyásolják, mivel az ellenfelek szinte minden egysége
nemzetközileg limitált „A” kategóriás hajókban áll rajthoz, csapataink pedig egy-két
11

kivételtől eltekintve korszerűtlen – négyesek esetében pl. ~ 10-15 kg-al nehezebb –
klubhajókkal versenyeznek. A sportág törekvése ezzel kapcsolatban az, hogy a
jövőben, a programban résztvevő versenyzők felkészülése egy több éves,
folyamatos eszközbeszerzés eredményeképpen, a Héraklész program saját
eszközállományára épüljön.
Evezés sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori napok
száma 2004. évben
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1.5. Jégkorong
A sportág 2004. augusztus hónaptól kapott lehetőséget arra, hogy két korosztályos
válogatott csapat felkészülését a Héraklész Program támogassa. A program
segítségével a korosztályos válogatottak az eddigieknél szakszerűbb és tervezettebb
körülmények között készülhetnek.
A felkészülés során edzőtáborok, felkészülési tornák és fizikai felmérések
szerepeltek a programban. A tervezett edzőtáborokat és felkészülési tornákat –
kevés kivétellel – a tervezett helyszíneken és időben bonyolították le.
Jégkorong sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori napok száma
a 2004. évben
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1.6. Judo
Minden korosztálynál és mind a két nemnél heti két közös edzést írtak elő a
sportolóknak. A 100 km-t is meghaladó távolságról jövő vidéki versenyzőknek csak
egy alkalommal kell a közös edzésre felutazni, a második kötelező edzést valamelyik
kijelölt edzésközpontban kell a sportolóknak elvégezni. (Győr, Debrecen,
Kecskemét)
A keretedzések egész év folyamán „működtek”, de az évi kb. 2x2 hét szabadságot a
versenyzők és az őket felkészítő edzőkollégák is megkapják.
Az iskolai szünetekben (őszi, téli, tavaszi, nyári) 4-6 vagy 10 napos edzőtáborozást
szerveztek a programban résztvevő tanulóknak és a többi kerettagnak is.
Korosztályonként – felkészítő programhoz igazodva – évente 5-7 hétvégi
összetartást is a programba iktattak (péntek délutántól – vasárnap délig).
A közös programokról csak igazolással lehet távol maradni (sérülés, iskolai vizsgák,
stb.), a sportolók 90-95%-ban részt vesznek a kötelező „penzumokon”.
Judo sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori napok száma a 2004.
évben
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1.7. Kajak-kenu
Az eredmények tükrében elmondható, hogy eredményes munkát végzett a
programban résztvevő 102 versenyző, valamint edzőik.
A felkészülés struktúrájának kialakításakor továbbra is elsősorban a szakágak
alapján történő csapatok kialakítására helyezték a hangsúlyt. Ezzel a szisztémával
szinte átmenet nélkül biztosíthatóak a zökkenőmentes korcsoportváltások, mivel a
szakágakon belüli versenyzők és edzők az edzőtáborokban eltöltött idő alatt közösen
dolgoznak, megismerik egymást.
A felkészülési időszak a novemberi közös felméréssel indult, ahol Cooper-futásban,
valamint 150 és 300 méteres úszásban mérhette fel magát mindenki. Ez a program
is, mint bármely más Héraklészes megmozdulás nyitott volt, azokon szakosztályi
vagy saját költségen mindenki részt vehetett. Az edzőtáboroztatásnál fontos
szempont volt, hogy a téli szárazföldi, valamint a tavaszi vízi alapozó táborokban a
Héraklész „A” és „B” keretek teljes létszámban részt vegyenek. A téli alapozás vége
felé februárban immár hagyományosan Győrben került megrendezésre a Héraklész
Fizikai Felmérő Verseny, ahol Cooper-futás, nyújtón 30”-ig húzódzkodás,
bordásfalon 1’-ig lábemelés, valamint 30/40 kg-mal fekvenyomás szerepelt a
programban.
Vízre szállás után az elmúlt évi eredményeik alapján a legjobbak (20 fő) március
elején, szövetségi költségen, melegvízi edzőtáborozáson vehettek részt, amit már
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idehaza követtek a tavaszi vízi alapozó edzőtáborok, melyek végén hagyományosan
vízi felmérőket szerveztek 10 km-es távon Dunavarsányban és Győrben. A
következő állomások a válogató versenyek előtti formába hozó, majd a
világversenyeken induló keretek kialakulása után a beállító edzőtáborok voltak. Az
alapelv továbbra is az volt, hogy a felkészülés korai időszakaiban minél szélesebb
körben jussanak a gyerekek felkészülési lehetőséghez, a nemzetközi versenyek
előtti időszakokban pedig az induló csapat kapjon minél hosszabb ideig lehetőséget
az együtt készülésre. Azok a versenyzők, akik eljutottak a fő nemzetközi
versenyekig, több mint 60 napot tölthettek közös felkészüléssel NUPI, illetve
szövetségi finanszírozással.
Újdonság volt az idei esztendőben az EORV előtti beállító edzőtábor Szegeden, a
verseny helyszínén, ami jól szolgálta a formába hozást, valamint a csapathajók
összeállítását. Sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint a 17 aranyérem és a
pontverseny megnyerése, ami 2003-ban nem sikerült.
Férfi kajak szakág
A szakág felkészülését Tóth László, Matyus Zsolt, valamint Csathó Józsefné
irányították, jól működő munkamegosztásban.
Míg Tóth László és Matyus Zsolt elsősorban az ifjúsági és a serdülő korosztály
felkészítését végezte, Csathó Józsefné a serdülők és a kölyök válogatott munkáját
irányította. A Héraklész-program utánpótlását jelentő kölyök csoport mindhárom
szakága egy közös tavaszi edzőtáboron vett részt. Itt a munkát nem elsősorban a
teljesítmény centrikusság és versengés, hanem az éves munkához tartozó képzési
elemek játékos formában történő szakszerű elsajátítása, valamint a versenyzők
közösséggé formálása jellemezte.
Női kajak szakág
Edzőik Simon Miklós és Mórocz István, a programban résztvevő versenyzők
folyamatos foglalkoztatására, folyamatos szem előtt tartására törekedtek. A
felkészülés során tudatosan, szinte minden hónapra szerveztek 1-1 összetartó
tábort, ezáltal sikerült megvalósítani a folyamatos együtt dolgozást, figyelemmel
lehetett kísérni a sportolók állapotát, illetve önmaguk is olyan ingereket kaptak, ami
segíthette a fizikai és mentális fejlődésüket.
A táborok célja volt az általános és sportág-specifikus fizikai felmérések elvégzése,
az év fő versenyeire a fizikailag és pszichikailag alkalmas versenyzők 16 – 20 fős
keretének megtalálása, valamint a csapathajók kialakítása.
Az eredmények ismeretében nyugodtan elmondható, hogy a leírt célkitűzéseket
szinte maradéktalanul sikerült teljesíteni, ugyanakkor a „beválás” és az
eredményesség terén is sikerült előre lépnie a szakágnak 2003-hoz képest.
Kenu szakág
Szabados Krisztián és Hubik András edzők vezetésével a szakágban a serdülő és
ifjúsági keret külön táborokban készült. A fiatalabbaknál elsősorban a téli és tavaszi
alapozásra tették a hangsúlyt, ezután pedig a szakosztályokban készültek a hazai
versenyekre. Az ifjúsági világversenyekre aspiráló kenusok edzőtáborait
hangsúlyozottan, az ifjúsági válogató versenyek előtti felkészülési ciklusra állították
be, melynek hasznosságát az Ifjúsági EB-n elért eredmények igazolják. Az
edzőtáborokban adódott lehetőség arra, hogy az ország legjobb ifjúsági kenusai a
közös felkészülés során megismerjék egymás munkáját, technikáját, felkészülését,
ami feltétlenül elősegíti a fejlődésüket.
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Kajak-kenu sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori napok száma a 2004. évben
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1.8. Kézilabda
A korábbi évekhez hasonlóan most is sikerült az éves edzésprogramot teljesíteni.
Kivételt néhány, a bajnoki rendszer okozta eltérés jelentett. Ez azonban nem
befolyásolta jelentősen a szakmai munkát.
Az edzőtáborok helyszíne tekintetében már nem ilyen jó a helyzet. A központi,
budapesti, állandó helyszín nagyon hiányzik. A sportág országos elhelyezkedése
okán a lakóhelytől távoli edzőtáborozási helyszín sok fölösleges utazást, költséget,
iskolai mulasztást jelent.
Az edzésszámok a különböző korcsoportokban eltérően alakultak, igazodva a
versenynaptárhoz, figyelembe véve a Világ- és Európa-bajnoki eseményeket.
A játékosok tervezett és tényleges részvétele között időnként voltak eltérések.
Igazolatlan távolmaradások miatt alkalmanként a kerettagság felfüggesztésével is élt
a sportág. Az előforduló hiányzások okai legritkább esetben a játékos rovására
írhatók. Sajnos előfordul, hogy mérkőzést írnak ki az edzésnapra. Egy edzőbizottsági
értekezleten a jelenlévő edzők ellenérzésüket nyilvánították ki a bajnokság előtti
táborozások miatt. (A bajnokság alatt pedig a mérkőzések fontosságát hangsúlyozva
tartják vissza sportolóikat a válogatott foglalkozásoktól.)
Eltérő képet mutatnak az egyes keretek személyi változásai. A magasabb
korcsoportban foglalkoztatott játékosok köre csaknem állandó. Fiatalabb,
természetesen kevésbé kiforrott játékosok esetében gyakoribb a cserélődés.
Az edzőtáborokban általában napi 3 edzést tartottak, mely módosulhatott a
felkészülési időszaktól függően. (Felkészítési időszakban 4-5, verseny időszakban
az edzőtáborban lebonyolított gyakorló mérkőzések mellett napi két foglalkozás.)
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Kézilabda sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori napok száma 2004. évben
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1.9. Kosárlabda
A magyar kosárlabda sportnak évtizedes hagyománya az egyes korosztályos
utánpótlás válogatott keretek rendszeres foglalkoztatása.
2004-ben megváltozott a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) korosztályos
utánpótlás válogatottakra vonatkozó versenyeztetési rendszere és a kadett kortól
kezdődően minden évjáratnak van Európa Bajnoksága.
Az egyes korosztályos válogatottak felkészítése és versenyeztetése terén komoly
terheket vállalt a sportági szakszövetség, ami kiegészülve a Héraklész
Bajnokprogram forrásaival és szakmai céljaival a mai szakmai és szervezeti
igényeknek megfelelő képzést és versenyeztetést tesz lehetővé a legtehetségesebb
fiatal kosárlabdázók számára.
A korábbi évek tapasztalatai alapján sikerült összehangolni az utánpótlás és felnőtt
bajnoki rendszert, valamint az iskolai elfoglaltságokat a Héraklész programokkal és
negyedévente a programok védett időpontokban kerülnek lebonyolításra.
Kisebb nehézségeket csak az okozott, hogy a leány szakágban több tehetséges
fiatal már a felnőtt korosztályban és nemzetközi kupákban is szerepelt.

Kosárlabda sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori napok száma 2004. évben
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1.10. Ökölvívás
A 2004. évben nyolc alkalommal került sor összevont edzőtáborozásra. A
lebonyolított edzőtáborok igazodtak az utánpótlás versenyekhez, kapcsolódtak a
nemzetközi,
korosztályos
kontinentális
bajnokságokhoz,
és
a
hazai
tesztversenyekhez.
A táborok lebonyolítása előre elkészített edzésterv és program alapján történt,
mellérendelve a képzési feladatokhoz. A programokon és ezen belül az edzéseken,
szakmai foglalkozásokon a kerettag sportolók a tervezettnek megfelelően vettek
részt.
A keret két sportbázison tartotta edzőtáborait. Elsődlegesen a Tatai Központi
Táborban, valamint a Nyíregyházi Sportcentrumban.
Ökölvívás sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori napok száma a
2004. évben
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1.11. Öttusa
A 2004-es esztendő az olimpia miatt sok gondot és nehézséget okozott a Héraklész
program megvalósításában. A program edzői kisebb-nagyobb mértékben az
egyesületükben vagy a válogatottban felnőtt versenyzőket is készítettek a
válogatókra, illetve az olimpiára. Így természetesen a nagy közös összetartásokra
alig adódott időpont és lehetőség. A helyzetet tovább nehezítette, hogy a sportág
által kedvelt Tata is ritkán tudott fiatalokat fogadni. Végül egyetlen tábort tudtak a
megtervezett időpontban tartani május 10-21. között.
A fenti nehézségek ellenére a 2004-es esztendő is sikeres volt. A kiemelt
versenyeken arany, ezüst és bronzérmeket is nyertek az utánpótlás korú
versenyzők. A siker annak volt betudható, hogy a konkrét csapatok kialakulása után
csak nekik tartottak közös edzéseket. A lehetőségeket kihasználva Tatán és
Székesfehérváron tudtak lovas, vívó és lövő edzéseket tartani. A költségeket –
utazás, étkezés, szállás – a MÖSZ és a NUPI térítette. Mivel az edzőtáborokat év
közben nem lehetett megszervezni, az őszi szünetben okt. 29.-től – nov. 7.-ig
tartottak egy nagy létszámú összetartást Tatán.
A magyar öttusázók még válogatott szinten is egyesületi felkészítésen vesznek részt,
így természetesen a fiatalok is. A közös edzéseken vagy részt vesz az egyesületi
edző és irányítja a munkát, vagy saját edzőik által megírt programokat végeztetnek
velük a Héraklészes edzők. A közös munkát vívásban és lovaglásban lehet végezni,
de az iskolaadás már szintén egyeztetést és megbeszélést igényel.
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Öttusa sportág kerettagjai által igénybe vett
edzőtábori napok száma a 2004. évben
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1.12. Röplabda
A NUPI által 2003-tól változatlanul hagyott 60 fős sportolói teljes keret nemenként és
korcsoportonként a következők szerint oszlik meg:
2oo4 évben:
85-86-os fiú korosztály
87-88-as fiú korosztály
86-87-es leány korosztály
88-89-es leány korosztály

15 fő fiú „A” Kelemen István, 2oo4.okt.megszűnik
15 fő fiú „B” Nagy Péter
15 fő lány „A” JókayZoltán , 2oo4.júl.megszűnt
15 fő lány „B” Fodor Ákos

2005-től:
87-88-as fiú korosztály
89-90-es fiú korosztály
88-89-es leány korosztály
90-91-es leány korosztály

15 fő fiú „B”- Kelemen István
15 fő fiú „C”- Toma Sándor, várható 2004 okt.15-től
15 fő leány „B”- Fodor Ákos
15 fő leány „C”- Németh Lajos, 2004 július 1-től

Az „A” keretek tevékenysége a junior EB döntővel (fiúk), illetve EB selejtezővel
(lányok) befejeződött.
A ”B” keretek változatlanul folytatják a tavaly megkezdett munkát. Idén néhány
nemzetközi és hazai tornán (ORV, MEVZA, Eötvös Kupa) való részvétellel és az őszi
NB I-es bajnokságban való szerepléssel készülnek a jövő évi EB selejtezőre és az
EB-re.
A „C” keretek feladata a kiválasztás a 2005. évre. A kiválasztás alapját a különböző
korosztályos versenyek (OSB, OGYB) és a felmérések adták, amik kiegészültek az
egyesületektől - februári felhívás alapján - megküldött korosztályos listákkal.
Megjegyzendő, hogy míg a női szakosztályok általában éltek a jelentkezés
lehetőségével, a férfi szakosztályok csak igen felületesen tették.
A keretek tagjai a tervezett szakmai programokról örvendetes módon igen keveset
hiányoztak. A nyári időszakban az EB-re készülő idősebb fiú csapatnál gyakorlatilag
nem volt hiányzás, a fiatalabb két korosztálynál a néhány alkalommal történő
távolmaradás oka betegség, vagy sérülés volt.
Az őszi időszakban a havonkénti Héraklész napokon már több a hiányzás. Ennek
egyik oka a játékosok iskolai elfoglaltsága. Ezen kívül a sűrű egyesületi program is
akadályozza a játékosokat a Héraklész program teljesítésében. A szövetség
Versenybizottsága legnagyobb igyekezete ellenére is vannak átfedések a két
program között, és ez okoz a nyári időszaknál nagyobb hiányzást.
A Héraklész programban a szövetség és az egyesületek által biztosított lehetőségek
maximális kihasználásával igyekeztek folyamatossá tenni a játékosok
foglalkoztatását. Az egyesületi versenyidőszakban, tavasszal és ősszel, az
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egyesületekkel történő párhuzamos foglalkoztatás idején, a szövetség
Versenybizottsága Héraklész napokat biztosít. Ez gyakorlatilag havonkénti egy
hosszú hétvégét (péntek-vasárnap) jelent, amikor nincsenek bajnoki fordulók, így a
keretek együttes foglalkozást tarthatnak, minimális iskolai hiányzással. A Héraklész
napokon kívül részben együttes foglakozást jelentett a budapesti leány kerettagok
számára tartott hetenkénti edzés a Horvát Gimnáziumban. Ez megoldódott a fiú „A”
csapatnál Dunaújvárosban is, de nem sikerült a fiú „B” keretnél Kecskeméten.
Az idei edzőtáborozások és Héraklész napok a következő helyszíneken történtek:
Fiú „A” :
Izsák, Dunaújváros, Tiszaújváros, Tata
Fiú „B” :
Kecskemét, Dabas, Debrecen
Leány „A”: Dömsöd
Leány „B”: Budapest (Horvát Gimn.) Tardos, Debrecen
Leány „C”: Dömsöd, Budapest ( Horvát Gimnázium)
A Héraklész csapatok edzésanyaga korosztályonként, csapatonként különböző. A
„B” és a „C” csapatoknál változatlanul és szükségszerűen a meglévő hiányosságok
pótlása a technikai és a fizikai megalapozás az egyik alapvető feladat. Az egyre több
mérkőzés azonban a taktikai feladatok megoldását, a csapatépítést is szükségessé
teszi. Az idősebb korosztályú csapatoknál előtérbe került a versenyeztetés, a
mérkőzésekre, tornákra való közvetlen felkészülés, a tornák, a mérkőzések
tapasztalatainak felhasználása a soron következő eseményekre.
Röplabda sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori napok száma a 2004. évben
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1.13. Sportlövészet
A közös edzések és edzőtáborok helyszínei igen változatosak, mert a sportágban
nem rendezettek a létesítmény-feltételek. Nincs olyan bázis, ahol biztosítani lehet az
edzés-versenylehetőségeket a sportlövészet teljes vertikumában.
A központi felkészülési bázis elkészüléséig (amire a sportág több éve csak
ígéreteket kapott), az ország több pontján kellett készülni. A vidéki helyszíneken
nagy örömmel fogadták a sportolókat, a sportvezetők megtiszteltetésnek vették hogy
városukba látogatott a Héraklész keret, még a városi TV is tudósította az eseményt
(Komárom, Keszthely, Győr, Pécs).
A puskás és pisztolyos versenyzők a 10-25-50 méteres lőtereken az ország több
pontján megfordultak. Az előző években bevált helyszínek mellett, (Pécs, Komárom)
a versenyzők többször utaztak a tatai központi edzőtáborba, ahol ideális
környezetben a fizikai edzéseket a tábor területén, a szakmai edzéseket a Komáromi
lövész klub lőtérén sikerült megvalósítani.
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A futócél szakágban a 10 méteres SIUS pályán Győr, az 50 méteres számokban
pedig Keszthely adott továbbra is színvonalas felkészülési lehetőséget a
versenyzőknek.
A koronglövők az előző évben megkedvelt Balatonfűzfő és Margitsziget mellett, a
Sarlóspusztán épült új lőtéren is készültek.
Az egész éves folyamatos munkát a kéthavonta tartott edzőtáborokkal, a közbe eső
hónapokban tartott egy-két napos közös edzésekkel valósították meg. A keret tagjai
az ország különböző pontjáról utaztak fegyverekkel a helyszínekre (Zalaegerszeg,
Szolnok, Nyíregyháza, stb.), ami a még gyakoribb közös edzéseket nehezen teszi
lehetővé.
Az ideális edzés mennyiségét és intenzitását, Dr. Hammerl László szövetségi
kapitány által tervezett éves felkészülési tervvel összhangban, a felkészülési
időszakoknak megfelelően tervezték meg.
A keret tagjai a tervezett szakmai programokon nagy létszámban vettek részt.
Szívesen jönnek a versenyzők az edzőtáborba, és örömmel végzik el a kiszabott
feladatokat. Akik hiányoztak, az iskolai elfoglaltságuk miatt mondták le a részvételt. A
keret tagjai között több az érettségiző, felvételiző versenyző, akik az edzőtáborokban
a szakmai munka elvégzése után tanultak a vizsgákra. A fiatalabb tehetséges
versenyzők, a Héraklész Bajnokprogram keretében vehettek részt először
edzőtáborokban, mert az egyesületek többségében az anyagi lehetőségek
korlátozottak, az éves költségvetésükből nem tudnak erőforrásokat átcsoportosítani
a fiatal sportlövők edzőtáborozásaira.
A versenyzők szívesen vesznek részt a programokon, igen jó csapatszellem alakult
ki közöttük. Egyre több edző érzi, hogy milyen nagy segítséget kap a programon
keresztül. Feloldódnak az elszigetelt bázisok, és ha már az utánpótlásnál elkezdődött
a jó csapatszellem kialakulása, az áthúzódhat majd a felnőtt mezőnyre is.
Az edzőtáborok, közös edzések tervszerűen összeállított programjai végrehajtása,
értékelése során egyre többen felismerik az ok -okozati tényezők összefüggéseit és
válik tudatosabbá a sokhelyütt még ösztönös munka.
A módszeresen adagolt edzésterhelésen túl a programokba épített játékos
gyakorlatok, versenygyakorlatok mind közelebb hozzák, és könnyebben
megoldhatóvá teszik - az ezen a téren még nem túl nagy tapasztalatokkal
rendelkező kerettagok számára - a versenyhelyzetek minél jobb megoldását.
A kerettel foglalkozó edzők a lövész-szakmai edzéseken túlmenően hangsúlyt
fektetnek az általános és speciális fizikai képességek fejlesztésére is. A fiatal
sportlövőknél a lövészeredmények javítása mellett az általános testi fejlődés
megalapozása is elengedhetetlen.
Összességében nagyon hasznosnak ítéli a sportág, hogy részese lehet a
programnak. Az utóbbi idők utánpótlás eredményeinek javulását a program adta
lehetőségek nagymértében elősegítették.
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Sportlövészet sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori napok száma a
2004. évben
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1.14. Súlyemelés
A Héraklész programban résztvevő 50 súlyemelő (24 fő A keret, 26 fő B keret)
életkora 14-20 éves korig terjed. Az éves edzőtábori kontingensek (A keret 8 hét, B
keret 4 hét) hozzájárulnak az egész éves folyamatos képzéshez. A keret túlnyomó
többsége tanuló, így az edzőtáborokat leginkább a nyári szünetben lehetett
szervezni. Az edzőtáborok 2004. 05. 31-én kezdődtek és 08. 13-ig tartottak, három
helyszínen. A kiemelkedően legjobb körülményeket biztosító Tatára igyekeztek a
legjobb versenyzőket elvinni.
A kerettagokat adó egyesületek edzőit és vezetőit is felkérték, hogy kiemelt
figyelemmel kísérjék versenyzőjük körülményeit, edzésmunkáját. A Héraklész
program igen népszerű az egyesületek körében, komoly küzdelem folyik a keretbe
kerülésért.
A 2003-as keretből öten kiöregedtek, tíz főt pedig kiszorítottak az ellenfelek. A nyári
edzőtáborozást a teljes létszámnak felajánlották, a lányoknál egy fő (Bazsó Bianka),
a fiúknál három fő (Király, Barabás és Gucogi) nem vett részt a táborokban, nyári
munkára és családi okokra hivatkozva. 2004-ben évközben nem volt személycsere a
keretben.
Súlyemelés sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori napok
száma a 2004. évben
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1.15. Tenisz
A tenisz sportág második éve szerepel a Héraklész Bajnokprogramban. A program a
teljes utánpótlás válogatott keret téli és nyári edzésmunkáját teszi lehetővé. A téli
időszakban novembertől áprilisig iskolai beosztás szerint a válogatott minden tagja
heti rendszerességgel közös tenisz és kondícióedzésen vesz részt. A budapestiek
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hétfőtől péntekig járnak a foglalkozásokra, a vidékiek péntek délutántól szombat
délutánig vesznek részt közös edzéseken. A válogatott az IDOM népligeti korszerű
klubjában talált otthonra. Itt a vidékiek számára a bentlakási lehetőség és az étkezés
biztosított.
Az edzőtáborokban a napi 5 óra tenisz mellett 1 órás fizikai képzés komoly
megterhelést jelentett a csoportok számára. Mivel a szállás és étkezés valamint
edzés azonos helyszínen megoldott a munka gördülékeny volt. A sűrű hazai és
nemzetközi versenyprogram mellett az iskolai hiányzás is sok esetben gondot
jelentett. A tanítási év végére a legtöbb válogatott játékos már kimerítette a maximált
hiányzások számát ezért a csütörtöki és pénteki foglalkozásokon több esetben csak
délután tudtak részt venni.
A felvázolt problémák ellenére a téli időszakban folyamatosan minden válogatott
játékos részt vett az edzéseken. Ez annak is betudható, hogy ekkor kevesebb a
külföldi versenyzés és az iskolai kötöttségek miatt a játékosok hosszabb ideig otthon
tartózkodnak. A nyári időszak táborai már ellentmondásosabbak. Ekkor nincs napi
kapcsolat minden játékossal.
A szabadtéri időszakban a hazai és külföldi versenyek miatt a heti rendszeres
találkozások nem tarthatók fenn. Ebben az időszakban csütörtöktől vasárnapig tartó
edzőtáborozást vezettek be. A négy korosztály versenyprogramjától függően
összesen 15 edzőtáborban vett részt (12 éves korosztály: 5 db, 14 éves korosztály: 5
db, 16-18 éves korosztály: 5 db) A nyári táborokat tavasszal és ősszel 1-1
alkalommal 5 napos, alapvetően kondíció fejlesztő tatai edzőtábor egészíti ki. A nyári
egyéni és csapat EB előtt 3 napos közös felkészülést tartottak.
Tenisz sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori napok száma
a 2004. évben
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1.16. Torna férfi
A munkát az előző évek gyakorlatának megfelelően 30 versenyzővel, 2 főállású és 4
szerződéses edzővel kezdte a sportág. A decemberi felmérésen kiválasztott 30
versenyzőt egy 15 fős „A” és egy 15 fős „B” keretre osztották fel. A felkészülést a
klubokban, szerdánként a központi edzéseken és az edzőtáborokban végezték. Az
év során 20 alkalommal volt központi edzés a budapesti tornacsarnokban. A
budapestiek hetente, a vidékiek kéthetente vettek részt a központi edzéseken. Az
Európa Bajnokságra készülő vidéki versenyzők útiköltségét a központi edzésekre a
MOTESZ fedezte.
Az év során a Bajnokprogram versenyzőinek a Héraklész szervezésében 6
edzőtábort rendeztek. A MOTESZ az EB.-re készülő szűk keret számára 3 tábort
szervezett. Az év fő versenye előtt többet edzőtáboroztak, de az egész év során
folyamatosan foglalkoztatták a versenyzőket.
Az edzőtáborokból és a központi edzésekről csak minimális volt a hiányzás. A
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hiányzások fő oka a rossz tanulmányi eredmény. Az edzőtáborok során a MOTESZ
minden alkalommal kifizette az utazási költségeket, így ezek nem terhelték meg a
szakosztályok költségvetését!
A Bajnokprogram versenyzőinek az év elején edzőik elkészítették egyéni
edzésterveiket, de az Európa Bajnokságra egy központi terv alapján történt a
felkészülés. A versenyzők aktuális formáját a központi edzések, és az edzőtáborok
és a versenyek során ellenőrizték.
A versenyzők képzésének fontos része a versenyeztetés. A versenyeken a MOTESZ
és a klubok szervezésében vettek részt a versenyzők.
Februárban már harmadik alkalommal tartották meg a serdülő korosztály számára a
Bajnokprogramba való kiválasztást is célzó felmérést. Az edzők és versenyzők
körében is nagyon népszerű volt ez az esemény, sokan vettek rész rajta. A felmérés
alapján kialakítottak egy 50 fős serdülő válogatott keretet. Ezek a gyerekek júliusban,
két turnusban a MOTESZ szervezésében edzőtáboroztak Gyomaendrődön. Edzők
és versenyzők egyaránt sokat tanultak a táborban. A visszajelzések egyértelműen
pozitívak voltak.
Az év során tartott edzőtáborok jól sikerültek. A Héraklész és a MOTESZ által
szervezett táborok jól kiegészítették egymást, így az Európa Bajnokságra
zavartalanul lehetett készülni, amit az eredmények is jól tükröznek. Az edzőtáborok
során a versenyzők a szokásos napi egy edzés helyett délelőtt és délután is 3-3 és
fél órát töltenek edzéssel.
Az edzőtáborok részletesen:
1. 01. 12-16.
30 versenyző - Tata-Héraklész költségen
2. 02. 02-07.
26 versenyző - Tata-Héraklész költségen
3. 02. 09-14.
13 versenyző - Bp.-Héraklész költségen
4. 03. 01-06.
15 versenyző - Bp.-Héraklész költségen
5. 03. 22-26.
15 versenyző - Bp.-MOTESZ költségen
6. 03. 29-04.02.
11 versenyző - Tata-MOTESZ költségen
7. 04. 05-09.
6 versenyző - Tata-MOTESZ költségen
8. 07. 12-17.
30 versenyző - Gyoma-MOTESZ költségen serdülők
9. 07. 19-24.
25 versenyző – Gyoma-MOTESZ költségén serdülők
10. 08. 23-27.
22 versenyző – Tata-Héraklész költségen
11. 09. 27-10.02.
27 versenyző - Bp.-Héraklész költségen
12. 10. 25-29.
30 versenyző - Bp.- Héraklész költségen
Férfi torna sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori napok
száma a 2004. évben
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1.17. Torna női
A Bajnokprogram 20 fős, 2004. január 1-től július 31-ig működő keretének kialakítása
a már harmadik éve folyamatosan elvégzett felmérés és elemmutatás alapján történt
meg. A felkészülés túlnyomórészt a korábbi években kialakított három központban
zajlott, illetve a 2004-ben megrendezett felnőtt és ifjúsági Európa Bajnokságra
(Amszterdam) történő közvetlen felkészülés színhelye a tatai edzőtábori volt.
A programban dolgozó edzők mind a központokban, mind pedig az edzőtáborokban
folyamatosan ellenőrizték a felkészülést. A válogatott keretek és a Bajnokprogram
átfedései miatt az ifjúsági válogatott valamennyi edzőtábori felkészülését a
Héraklész program biztosította, míg a felnőtt keret tagjai egy részének egy hét
táboroztatásával járult hozzá az Európa Bajnoki felkészüléshez.
A koreográfiai felkészítés is a korábbi rendszerben történt, azaz a békéscsabai, a
szombathelyi és a budapesti központban valamennyi klubot heti kétszeri
rendszerességgel látogatva. Így a közös edzőtáborokban egységes koreográfiai
anyaggal lehetett dolgozni.
A keret egészségügyi ellenőrzése, továbbá sérülések és serdülő kori problémák
kezelése a központokban történt meg. Nagy gondot jelentett Gondos Flóra, Kékegyi
Szandra és Tölgyes Barbara időleges kivonulása a felkészülésből, Péntek Tünde
serdülő kori gerincproblémája, illetve Szarka Krisztina olimpiai résztvevőnk szinte fél
éves betegség miatti kihagyása.
Felmérések, edzőtáborok, versenyek
Február
Új elem bemutatása (könnyített feltételek)
Február 13.
Pótfelmérés
Február 13.
Ellenőrzés
Február 15-21.
Edzőtábor
Február 21-22.
Szerbajnokság – felnőtt, junior, ifjúsági
Március 2.
1. Válogató – felnőtt korosztály
Március 5-7.
Világ Kupa
Március 12-15.
Világ Kupa
Március 14-20.
Edzőtábor
Március 16.
1. Válogató – junior korosztály
Március 27.
2. Válogató – junior korosztály
Március-Április
Új elem bemutatás (verseny körülmények)
Április 1-5.
Román Nemzetközi
Április 6.
2. Válogató – felnőtt korosztály
Április 11-24.
Edzőtábor
Április 25.
FTC Kupa
Áprlilis 29.-Május 2. Junior és Felnőtt Európa Bajnokság
Május
Új elem bemutatása
Május 15.
Hungarotel Kupa
Május 16-23.
USA – Edzőtábor
Június 11-13.
Magyar Bajnokság – felnőtt és junior
Június 19-20.
Székely Zoltán emlékverseny
Június 20-26.
Edzőtábor HTC Békéscsaba
Szeptember 20-24. Edzőtábor (’93-94-95-ös korosztályok)
Október 3.
Gyermek CSB. (kezdő, haladó)
Október 8-10.
Cefta kupa
Október 9-10.
Serdülő CSB., EB
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Tata, klubok
Tata
Tata
Tata
Budapest
Tata
Cottbus
Lyon
Tata
Tata
Kijev
Tata, klubok
Ploiesti
Budapest
Tata
Budapest
Amszterdam
Klubok
Békéscsaba
Houston
Budapest
Sopron
Déva, Sportiskola
Tata
Budapest
Csehország
Budapest

Október 16.
Központi edzés
Október 22.
Október 29.
Október 30.

Összetartás (’93-94-95-ös korosztályok)
Bp, Szhely, Bcsaba
Kanyó Éva Nk-i korosztályos
Budapest
DKMT – Kupa
Novi-Sad
Összetartás (’93-93-95-ös korosztályok)

Koreográfiai felkészítés: (2004)
Január 26-28.
Békéscsaba
Január 29-31.
Szombathely
Március 29.- Április 21.
Békéscsaba
Április 5-7.
Szombathely
Május 17-21.
Békéscsaba
Szeptember 1-2.
Szombathely
Szeptember 14-16.
Békéscsaba
Klubok ellenőrzési programja: (2004)
Február első hete
Békéscsaba
Március első hetes
Békéscsaba
Június 2.
Budapest
Június 7.
Budapest
Június 18-19.
Szombathely
Június 19-20.
Sopron
A fent leírt programok 98%-ban megvalósultak, néhány módosításra a
Bajnokprogram korosztályának változása miatt volt szükség, igazodva a fiatalabb
korosztály második félévi felkészülési és versenyprogramjához.
Az első félév mind a felnőtt, mind pedig a junior korosztály Európa Bajnokságra való
felkészülését jelentette. A februárban elkezdett elem-felméréssel (klubok) és a
speciális követelmények teljesítésének ellenőrzésével próbálták elérni az anyagerő
lehető legmagasabb szintjét. Ennek ellenére sem sikerült minden speciális
követelmény teljesítése a tornászok számára. Az anyagerő kialakulása után a
kondíció és a biztonság megszerzése volt a cél a hazai és a nemzetközi
versenylehetőségek biztosításával. /Igen jó felkészülési verseny volt a Kijevben
dobogón megrendezett Zaharova Kupa, mely csapat és egyéni verseny is volt
egyben./
Női torna sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori napok
száma a 2004. évben
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1.18. Triatlon
A Héraklész Bajnokprogramban mintegy 7.3 millió forintot használhattak fel az
utánpótlás nevelésben 53 fő versenyzőre, intézménybérlésre, étkezésre és szállásra,
mellyel az edzőtáborokat és felméréseket tudták biztosítani sportolók számára.
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A 2004. évre tervezett programokat 100 százalékban sikerült megvalósítani. Az
augusztusi pihenő után a versenyzők egyesületükben kezdték meg a következő év
első makrociklusát. Októberben - húsz versenyző számára - a spiroergometriás
vizsgálatot, majd egy tatai úszó edzőtábort szerveztek. Ennek végén került sor a
versenyzők komplex felmérésére, valamint az edzők számára egy szakmai
konferenciára.
A triatlon Héraklész Bajnokprogramot négy fő tényező jellemzi:
• Egyesületetek földrajzi elhelyezkedése országosan decentralizált.
• A sportág három sportágból áll, melyek alapképzése életkor alapján erősen
szétválik.
• Az alapozó időszakban alapvetően meghatározó az időjárási tényező.
• A versenyszezon áprilistól augusztusig tart, ami szinte minden hétvégén
versenyt jelent a sportolók számára.
E négy tényezőt figyelembe véve a Héraklész program az alapozó időszakra
koncentrál, annak feladatait segíti, irányítja.
A versenyzők egy illetve két alkalommal, 7 – 10 napos alapozó jellegű úszó
edzőtáborban, majd tavasszal két – három hetes kerékpáros alapozó edzőtáborban
vesznek részt.
A felkészülési időszakban a minden hónap utolsó vasárnapján tartott úszás – futás
illetve kerékpárergometriás felméréssel irányítják, ellenőrizik a felkészülést.
Úszó edzőtáborok
Az úszás edzésmódszerei, a technikafejlesztő gyakorlatok és lazítások már nem
jelentenek újdonságot. Néhány kivételtől eltekintve a versenyzőkkel azonnal magas
színvonalú, érdemi munkát lehet végezni. Egyetlen komoly probléma, hogy az
otthoni edzések túlságosan specializálódnak a gyorsúszásra.
A tornatermi edzéseken, ami a téli felkészülési időszakot tekintve az általános
képzést lenne hivatva biztosítani, még vannak hiányosságok, de az utóbbi időben a
többségnél látványosan javuló színvonalú a futóiskola, az erősítő, a lazító és az
ügyességi gyakorlatok végrehajtása.
Kerékpáros edzőtáborok
Junior/ifi korosztályban a versenyzők az elmúlt évekhez képest sokkal
felkészültebben kezdik a táborozást, technikai képzettségük megfelelő. A
terepviszonyok ismeretében az úszáshoz hasonlóan azonnal érdemi munkát tudnak
végezni, jelentősen nagyobb edzésfegyelem mellett, mint korábban. Nagy segítség,
hogy a Héraklész programból kiöregedett, U23 válogatott Léhmann Tibor
vezetésével, a folyamatos és fegyelmezett edzésmunkát vállaló felnőtt válogatott
együtt táborozik a fiatalokkal.
A serdülő korosztály, valamint néhány gyengébb ifi versenyző, áprilisban Orfűn vesz
részt kerékpáros edzőtáborban. Ez egy sokkal nehezebb edzői feladat, hiszen itt nem
csak az edzés mennyisége és intenzitása a kérdés, de a kerékpározás biztonsági
technikai, öltözködési, taktikai és fegyelmi kérdései is felszínre kerülnek,
megtanítandók.
Az edzőtáborokban 93 százalékos a részvétel. A 2004-es keretből öt versenyző nem
vett részt az edzőtáborokban. Számos, a Héraklész keretből épphogy kimaradt
versenyzőt kell elutasítani, akik önköltségen szeretnének részt venni az
edzőtáborokban.
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Úszás / futás szintrendszer
A szintrendszer alapját a 2004-es olimpiai játékok 1 – 10 helyezettjére prognosztizált
úszó és futó versenyidők, valamint a korosztályos fejlődési tendenciák jelentik, mely
alapján figyelemmel kísérhető a sportolók fejlődése.
Létrejöttekor a szintrendszer egyfajta támogatási rendszer alapja is volt a szövetség
részéről, ami az anyagi lehetőségek híján jelenleg nem működik.
A Héraklész program a rendszeres felmérések értékelésével, valamint a minden
évben
adott
időszakban
megvalósult
úszóés
kerékpáros
alapozó
edzőtáboroztatással, egyfajta irányvonalat, felkészítési tematikát, gyakorlati
segítséget nyújt az utánpótlás neveléssel foglalkozó egyesületi edzőknek.
Azoknak az egyesületeknek a sportolói, ahol ezek alapján és a Héraklész hosszú
távú koncepciója szerint folyik a képzés egyre jobb nemzetközi eredményeket érnek
el a korosztályos világversenyeken.
Közös edzések
Az elmúlt esztendőkben nem tudták megvalósítani az edzőtáborokon kívül a
rendszeres közös edzéseket. Ennek két oka is van:
• A triatlon sportág decentralizált. A Héraklész válogatott tagjait az ország
különböző helyiségeiben tevékenykedő egyesületek adják pl.: Győr, Budapest,
Sopron, Szeged, Kaposvár, Pécs, Tiszaújváros, Baja, Nagyatád, Szombathely,
Esztergom, Tatabánya, Oroszlány, Gyöngyös. Így a felkészülési időszakban a
közös edzések az iskolai elfoglaltságok, az utazási idő és költség miatt
egyelőre megvalósíthatatlanok. A hónap utolsó vasárnapján rendszeresen
megtartott felmérő versenyek is komoly anyagi nehézséget jelentenek az
egyesületeknek.
• Versenyidőszakban, áprilistól–augusztusig teljességgel lehetetlen közös
edzéseket szervezni, hiszen ebben az időszakban szinte minden hétvégén
versenyen indulnak a válogatottak, ami fizikailag és mentálisan is igen nagy
terhet ró a sportolókra.
Az ötvenhárom fő Héraklész válogatott a három korosztály minden kiemelkedő
tehetségű és reményteljes versenyzőjét magába foglalja. A program alapját képező
alapozó edzőtáborok, valamint a felmérő versenyek költségei 100 százalékban
felemésztik a rendelkezésre álló anyagi keretet, így a közös edzésekre jelenleg az
anyagi fedezet sem áll rendelkezésre.
Az elkövetkező olimpiai ciklusban minden nehezítő körülmény ellenére régiós
központok létrehozásával (pl: Győr, Tiszaújváros, Budapest, Szekszárd), közös és
egységes edzésterv alapján, a szövetség segítségével kívánják megvalósítani a
közös edzéseket.
Triatlon sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori napok száma a 2004.
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1.19. Úszás
A programban szereplő versenyzők döntő része számára a felkészülés alapvetően a
NUPI által biztosított vízfelületen napi két edzésen történik. Ezen túlmenően
megszervezett „étkezéses” edzőtáborokban vettek részt. Az edzőtáborok szakmai
szempontból sikeresek voltak.
Úszás sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori
napok száma a 2004. évben
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1.20. Vívás
A sportág 2003. augusztusában alapozó edzőtáborral kezdett Dunavarsányban és
Keszthelyen a teljes keretlétszámmal, 72 fővel.
Az edzőtábor számára az egyesületi alapozások miatt nehéz volt megfelelő időpontot
találni, továbbá ez a program a teljes táborozási pénzkeret 1/3-át emésztette fel.
A felkészülés az állandó időpontokban
9-én kezdődött a következő módon:
kedd-szerda
Férfi párbajtőr
Női párbajtőr
kedd-szerda
Női tőr-ffi tőr
szerda
Női kard
szerda
Férfi kard
szerda

szervezett keretedzésekkel 2003. szeptember
17-19-ig
16-18-ig
15-17-ig
16-18-ig
17-19-ig

csütörtök
kedd
péntek

½ 9-11-ig
16-16-ig
15-17-ig

A keretedzésekre igénybe vett Nemzeti Sportcsarnok vívóterem bérleti díja is egyre
drágább lett, (volt olyan hónap, hogy 400.000 Ft-ba került) ugyanakkor az edzések
látogatottsága, népszerűsége, a pástok száma és minősége továbbra is
nélkülözhetetlenné teszi ezt a munkaformát.
2003. novemberében rendezték a junior EB-t, amelyre a felkészülést a heti
rendszerességgel folytatott edzések és edzőtábori összetartások biztosították. Férfi
és női párbajtőrben a sok vidéki válogatott és az edzésminőség fokozása miatt
bevezetésre kerültek a hétvégi, vidéki színhelyeken rendezett összetartások, ahol a
szállást és a termet a meghívó biztosította a Héraklész program csak az étkezést
fizette. Az ilyen, eddig Pécsen és Keszthelyen megrendezett programokat, a vidéki
vívás támogatása és népszerűsítése érdekében a jövőben is célszerű támogatni.
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Vívás sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori napok száma a
2004. évben
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1.21. Vízilabda
A vízilabda sportágban mintegy tíz éve működik a korosztályos tehetséggondozás és
válogatott keretek foglalkoztatása. A Héraklész program indulása előtt – elsősorban
anyagi okokból – csak az aktuális világversenyére készülő férfi junior válogatott
tudott heti rendszerességgel közös edzéseket tartani. 2001. ősze óta – a
programnak köszönhetően – mind az öt érintett csapat képes volt heti
rendszerességgel egy-egy közös edzést tartani. Ezek a közös edzések, kiegészülve
a tavaszi és nyári edzőtáborokkal, kitűnő lehetőséget nyújtottak arra, hogy egyrészt a
kiemelkedő tehetségű játékosok magas színvonalú szakmai képzésben
részesüljenek az egész idény során, másrészt pedig a soron következő világverseny
előtt a szakemberek széleskörűen felmérhessék az adott korosztályban rejlő
lehetőségeket és a lehető legjobb csapatot állítsák össze.
A Héraklész keretben szereplő versenyzők a megtartott közös edzéseken mintegy
80%-90%-os arányban vettek részt. A hiányzások oka néhány kisebb-nagyobb
sérülés és betegség mellett az volt, hogy néhány játékos klubja OB I-es csapatában
is játszott, így nem mindig engedték el a játékosokat, illetve akadályozták
részvételüket.
Az edzőtáborok a gondos szervezésnek köszönhetően 100%-os részvétellel folytak.
Vízilabda sportág kerettagjai által igénybe vett edzőtábori napok száma a 2004.
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II.

Sportolók kiválasztása, év közbeni cserék

2.1. Asztalitenisz
Fiú szakág
Kik kerültek a programba:
• az ifjúsági és Serdülő EB csapatok összeállításánál szóba jöhető versenyzők,
megkülönböztetett figyelemmel a hosszú távú csapatépítésre is,
• a serdülő korosztályból való kiöregedésig hosszabb kifutási idővel rendelkező,
úgynevezett hosszú távú menedzselésre érdemesnek ítélt versenyzők.
A kiválasztás komplex módon történt, az eddigi eredményesség és a fejlődést
prognosztizáló szempontok figyelembe vétele mellett (játékstílus, ambíció,
szorgalom, személyiségjegyek, idegrendszer, fizikai képességek, egyéb belső
kvalitások).
Az alábbi vizsgálatok egzakt, objektív támpontokat is adtak:
• választásos reakcióidő – mérési vizsgálat, (egész évben folyamatosan a
megfelelő pszichikai állapot fenntartása érdekében)
• komplex klinikai vizsgálat,
• komplex pszichológiai vizsgálat.
A kiválasztás jónak értékelhető, ezt a nemzetközi eredmények is alátámasztják. A
sportolók kiválasztására vonatkozó döntést a szakág vezető hozta meg az edzőkkel
megbeszélve.
Leány szakág
A játékosok kiválasztásánál figyelembe vették az adott játékos ranglistán elfoglalt
helyezését, életkorát, játékstílusát. Az ez évi kiválasztottak igazolták a döntést, hisz
Csáki és Tóth az újonc ranglista vezetői, míg Angyal és Ambrus az egy évvel
fiatalabb évfolyam két legeredményesebb játékosa.
A „reménység” keret tagjai kizárólag olyan vidéki gyerekek, akik vagy életkoruk, vagy
játéktudásuk miatt még nem lehettek tagjai a Héraklész programnak.
A kiválasztásért felelős személyek:
Fülöp István női utánpótlás szakág vezető, Nagy Balázs ifjúsági válogatott edző,
valamint Téglás Péter serdülő válogatott edző.

2.2. Atlétika
A keretek létszámának csökkentésével javult a kiválasztás hatásfoka.
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy az egyes szakágak kereteinek versenyzői milyen
létszámban mutattak fejlődő eredményességet.
sprint

ugró

db

%

db

keret
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A 104 fős létszámból 27 versenyző teljesítménye maradt el a várakozástól, ami az
összlétszám 27 százaléka.
Év közben a keretek nem cserélődtek, mert messzemenően figyelembe vették a
NUPI-nak a keretek stabilitására vonatkozó javaslatát. Azokat a versenyzőket, akik
nem megfelelő módon álltak hozzá, vagy teljesítményükben elmaradtak a
várakozástól, nem hívták meg a közös programokra. Az idő közben feltűnő
tehetségek pedig ősszel a keretmódosításkor kerülhetnek a programba.

2.3. Birkózás
A kiválasztás jónak mondható, hiszen a korosztályos válogatottak (junior, kadett
kötött-, szabadfogású és női szakág) létszámát tekintve, mely 43 fő, 41 versenyző a
Héraklész program tagja volt. A sportágban az év közbeni cserélődés nem jellemző,
magánéleti problémák miatt mindössze egy személy változott.

2.4. Evezés
A kiválasztásánál az eddigi teljesítmények mellett, a várható egyéni fejlődést is
figyelembe véve alakították ki programban résztvevő 58 fős sportolók keretet
(serdülő, ifi, U23). Az „A” keretbe az aktuálisan soron következő ifjúsági
világbajnokságon számításba jöhető legjobb 20, míg a „B” keretbe a későbbi ifi
világbajnokságokon, ORV-n számításba jöhető legjobb 33 versenyző került be. A
további 5 fő az U23 keret tagja.
A keret összeállítását, módosítását – az edzőbizottsággal történő előzetes
megvitatás után – a sportági koordinátor terjeszti a MESZ elnöksége, majd a NUPI
vezetősége elé jóváhagyásra. A keret módosítására – a sportág válogatási
rendszere miatt – minden évben a válogató versenyeket követően (május) kerül sor.
Ezután már csak a legritkább és legindokoltabb esetben (tartós sérülés, betegség,
iskolai problémák) kerülhet sor cserélődésre. Evezésben erre a 2003-2004-es évben,
jelentős csapaton belüli „nézeteltérés” miatt egy esetben volt példa (Cserhalmi Zsolt
helyett Dunszt Péter).
A 2004. évben foglalkoztatott 69 kerettag 13 klub versenyzői közül került
kiválasztásra, ebből 52 párevezős, 17 váltottevezős, 45 fiú, 24 pedig leány. A
jelenlegi 58 fős keret korszerinti eloszlása: 23 fő serdülő (10 első éves – 13
másodéves), 30 fő ifjúsági (15 első éves – 15 másod éves) és 5 fő U23-as
korcsoportú versenyző.

2.5. Jégkorong
A junior csapatot, amely a fontosabb mérkőzéseken kiegészül az U-18 válogatott
legjobbjaival, augusztusban három napos felmérést követően jelölte ki a szövetségi
kapitány.
Az ifjúsági korosztály a juniorokhoz hasonlóan nyílt válogató versenyen kerülhetett a
keretbe. A válogatást nehezítette, hogy a szlovák szakember még nem ismerte a
korosztály játékosait, ezért az egymást követő válogatott eseményekre eltérő
kereteket hívott össze. A játékosok hosszas tesztelése után alakult ki a jelenlegi
névsor.
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2.6. Judo
Minden korosztályban és mind a két nemnél a csapatot irányító keretedző
(programfelelős) tesz javaslatot az edzőbizottság előtt a kerettagokra. Csak a
legeredményesebbek kerülhetnek be a programba.
Évközben formahanyatlás, érdektelenség, fegyelmi problémák miatt csak egy-egy
sportoló cseréjét javasolták. Általában nagyon stabil elkötelezett versenyzőket
választanak a programba a kollégák.

2.7. Kézilabda
Eltérő képet mutatnak az egyes keretek személyi változásai. A magasabb
korcsoportban foglalkoztatott játékosok száma csaknem állandó. Fiatalabb,
természetesen kevésbé kiforrott fiatalok esetében ez a fluktuáció gyakoribb.

2.8. Kosárlabda
A kiválasztás szempontjából a kosárlabda sportágban sem igazán ideális a helyzet.
Az utóbbi években a leány szakágban létszámcsökkenés tapasztalható, melynek
következtében minden korosztályban a korábbi évekhez képest kevesebb játékosból
történt a válogatás. Folyamatban van a negatív tendencia okainak feltárása és egy
stratégia kidolgozása a bázis szélesítésére.
A fiú szakágnál a szakemberek sokkal szélesebb bázisból tudnak válogatni, itt
minőségi és szerkezeti gondok jelentkeztek.
A kiválasztott játékosállomány mind a leány, mind a fiú szakágban stabil volt, a
cserélődés nem érte el az összlétszám 10 %-át. A fluktuáció az alacsonyabb
korosztályoknál volt erősebb, míg a felsőbb korosztályokban minimális volt a
cserélődés.
Új problémaként jelentkezett, hogy néhány tehetséges fiatal játékos az Egyesült
Államokban tanul és kosárlabdázik tovább, így jó esetben is csak a nyári
programokon tud részt venni.

2.9. Ökölvívás
A sportolók kiválasztása elsődlegesen a korosztályos bajnokságokon elért
eredmények szerint, valamint az edzők javaslata és nem utolsó sorban a fizikális,
pszichológiai, valamint sportág specifikus tesztek, felmérések alapján történt. A keret
tagjainak fizikális felkészültségét és állóképességét év közben a központi felkészülés
idején is felmérték.
A kezdeti cserélődések az évek folyamán lelassultak, ennek oka elsősorban az, hogy
a programba tartozás felértékelődött és megtiszteltetést jelent. Az ökölvívásban a
Héraklészes kerettagság szinte a siker biztos zálogának tekinthető, ami magával
hozza az eredményes utánpótlás és felnőtt ökölvívó pályafutást.
A program tagjainak cseréje évente egyszer, január hónapban történik. Ennek okai
a következők lehetnek:
• A sportoló eredményei, szorgalma, hozzáállása, vagy egészségügyi állapota,
illetve családi körülmények.
• Betölti a 18. életévét.
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•

Olyan összeférhetetlen helyzet alakul ki, ami lehetetlenné teszi az amatőr
pályáját (pl. dopping, profi mérkőzés).

2.10. Öttusa
A Héraklész programban 37 fő öttusázó vesz részt. A Magyar Öttusa Szövetség
szakmai bizottsága az elmúlt esztendő versenyei, illetve korosztályos rangsora
alapján 21 férfi és 16 női versenyzőt tartott alkalmasnak arra, hogy kiemelt
lehetőségekben és képzésben legyen részük. Molnár Krisztián és Czigány Krisztina
(Honvéd SE) befejezték az aktív sportolást tanulmányi okok miatt. Helyükre Kocsány
Ádám (AV) és Cseh Krisztina (HSE) került. A tervezett létszám továbbra is
megfelelő, mert minden olyan versenyzőt, aki arra érdemes kellő szakmai ellátásban
tudnak részesíteni.

2.11. Röplabda
A fiú „A” keretből kimaradt 1 fő (Dombói) akit az edző véleménye és az EB program
közelsége miatt nem pótoltak.
A leány „A” keretből kimaradt Gubek Brigitta, helyére került Sipos Tímea. Dobi Edina
sérülése miatt nem vett részt a programban, de őt felgyógyulásában bízva nem
hagyták ki.
A fiú „B” keretből az év folyamán 3 játékos maradt ki Farkas Bálint, Salka Gergő és
Busa Balázs, helyükre Fehér Tamás, Kovács Sándor és Németh Ferenc kerültek. A
leány „B” keretből kimaradt Szabó Renáta és Szalai Gabriella, helyére került az „A”
keretből Horváth Dóra és Németh Zsuzsa. Folyamatban van Kojnok Roberta és
Kovács Tamara (Vasas) cseréje és Mészöly Bianka (Vasas) keretbe vonása is.

2.12. Sportlövészet
A sportolók kiválasztását, névsorát minden szakágban, a sportágban dolgozó
edzőkből alakult szakcsoportok állították össze. A versenyzők többsége junior vagy
ifjúsági válogatott, illetve néhány reményteljes, még nem válogatott fiatallal egészül
ki a keret. A személyi összetételre a szakemberek az eddig elért eredmények
alapján tettek javaslatot. A sportlövészet abban a szerencsés helyzetben van ezen a
téren, hogy az elért köregységekkel, a lelőtt korongok számával objektív módon
mérhetőek, összehasonlíthatóak a teljesítmények. Figyelembe vették, hogy a
sportolók milyen dinamikusan érték el csúcseredményeiket, hány éve foglalkoznak a
sportággal.
A fiatalok az ország több lövészklubját, egyesületét képviselik. Néhány egyesületnél
a képzett szakember hiánya miatt a versenyzők önállóan készülnek, a kiválasztásnál
ezen egyesületekből tehetséges versenyzőit is igyekeztek bevonni, akik már az
eddig teljesített eredményeikkel is bizonyítottak.
Az év közbeni cserélődések aránya nagyon kicsi, eddig mindössze két fő változott
2004 júliusában. Mind a két kivált versenyző iskolai elfoglaltsága miatt fejezte be
sportpályafutását. Az év végén néhány versenyző átlép a felnőtt korcsoportba, ők
kikerülnek a keretből, helyükre újabb tehetséges fiatalok kerülhetnek be. A jelenlegi
kerettagok közül néhány versenyzőnél, aki nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket, több tényező mérlegelése után eldől, hogy további bizalmat kap-e a
következő évben.
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2.13. Súlyemelés
A sportolók kiválasztása az MSSZ féléves és év végi korosztályos ranglistái alapján
történik. A teljesítmények összehasonlítása az un. sinclair pontok alapján objektíven
megtehető. Az egyes évfolyamokhoz sinclair pont minimumokat rendeltek melyek
teljesítése a bekerülés feltétele. A 2003-as ponthatárokat növelni kellett az ötven
közé kerüléshez.
2003-as ponthatárok
Kor /év/
14
15
16
17
18
19
20

Fiú "A"
190
220
250
280
310
340
340

Ponthatárok
Fiú "B" Leány "A"
165
195
115
220
130
250
145
270
160
300
175
300
175

2004-es ponthatárok
Kor /év/
Leány "B"

110
120
140
155
155

14
15
16
17
18
19
20

Ponthatárok
Fiú "A" Fiú "B" Leány "A" Leány "B"
220
200
245
220
140
115
260
235
155
125
290
260
170
140
320
290
180
150
350
310
190
160
350
310
190
160

Az emelkedő pontértékek jelzik, hogy különösen a 14-17 éveseknél jelentősen
nehezebb volt a keretbe kerülés. (10 sinclair pont egy 52 kg-os fiúnál 16,5 kg-os, egy
100 kg-os fiúnál 10,8 kg-os összetett eredményjavulásnak felel meg.) A válogatásnál
szubjektív szempontokat is figyelembe vettek, mint például a két szélső súlycsoport
mindig kisebb létszámát. Előnyt jelentett a kezdőként elért viszonylag magas
pontszám, vagy a különösen jó alkat.

2.14. Tenisz
A játékosok kiválasztását a negyedéves hazai rangsor és a folyamatos
versenyeredmények alapján a Héraklész program vezetőjének javaslatára a
Szakmai Bizottság hagyja jóvá.

2.15. Torna férfi
A harmincfős keretbe az idei évben 10 új versenyző került be az Alapprogramból.
Minden év decemberében tartják meg azt a felmérést, ami alapján kialakítják a
következő év versenyzői keretét. Az elmúlt időszakban volt, aki abbahagyta a tornát,
és voltak néhányan, akik kikerültek a keretből. A versenyzők cseréjére általában év
végén kerül sor. Az idén négy versenyző "öregedett" ki a Bajnokprogramból,
mindannyian a felnőtt keret tagjai lettek. Közülük egy fő sérülés, egy fő pedig egyéb
okok miatt abba hagyta a tornát. A másik két versenyző sikeresen illeszkedett be a
felnőtt válogatott keretbe. / Horváth Csaba és Puskás Péter /
Ellenőrzéseket és válogató versenyeket többször tartanak az év során. Ezek a
felmérések sikeresek, hiszen azok a versenyzők, akik bekerülnek a programba
töretlenül fejlődnek. A Bajnokprogram közvetlen utánpótlását az Alapprogram
versenyzői jelentik.
Sajnos a legnagyobb baj az, hogy kevés azoknak az egyesületeknek a száma,
ahonnan az Alapprogramba versenyzőket lehet válogatni. A sportág a beinduló
sportiskoláktól reméli a gondok enyhülését. A sportágban dolgozó edzők nagy
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örömmel fogadták a sportiskolák újbóli beindításának tervét. Szakértők dolgoznak a
tanterven és remélik, hogy több helyen sikerül a sportágat beindítani, újabb vidéki
városokat bevonva ezáltal a tornasport vérkeringésébe. / Miskolc; Debrecen;
Kalocsa, Nagykőrös stb./

2.16. Torna női
A női torna a programban kerüléshez minden év végén egy alapos, minden
képességre kiterjedő felmérést végzett el. Ez alapján feltérképezte a versenyzői
állomány valamennyi, a sportághoz szükséges képességét, ellenőrizte az
alapelemek tudásszintjét és minőségét. A felmérés eredményeit pontokkal értékelve
kialakult a tornásznők közötti évfolyamonkénti és abszolút rangsor, ami alapjául
szolgált a Héraklész Bajnok- és Alapprogram keretének kialakításához. A programba
kerüléshez a sportági programvezető minden illetékes edzővel konzultált azokról a
versenyzőkről, akik megfelelő teljesítményt nyújtottak. Ezzel szerették volna a
programban dolgozó edzők a versenyzők szociális hátterét megismerni, és
esetlegesen figyelembe venni minden olyan szempontot, ami fontos lehet a
tornásznő felmérésen nyújtott teljesítménye és későbbi továbbhaladása
szempontjából. Segítséget jelentett a válogatáshoz a NUPI által biztosított
(antropometriai, pszichológiai és terheléses) vizsgálatok sora is.

2.17. Triatlon
A triatlon sportágban az előző évi Országos Bajnokság és a ranglista alapján alakult
ki az utánpótlás válogatott, akikből a szakmai bizottság javaslata alapján az elnökség
jóváhagyásával jelölték ki a Héraklész program 53 fős keretét.
Néhány esetben problémát jelent, hogy az elnökség ragaszkodik egy egzakt, a
versenyeredmények alapján kialakított válogatotthoz, ami az utánpótlás-nevelés
esetében nem mindig egyezik meg a hosszú távú lehetőségekkel. (A biológiai életkor
vagy egyéb okok, pl. sérülés miatt olyan versenyzők esnek ki átmenetileg a
programból, akik hosszú távon eredményesebbek lehetnének.)

2.18. Úszás
A MÚSZ Edző Bizottságának javaslata alapján a Héraklész Bajnokprogramba
bekerült versenyzők igen magas százaléka a nemzetközi mezőnyben is megállja a
helyét.
2004-ben az Edző Bizottság új javaslatot tett a részvevő versenyzőkre, mivel 22
versenyző „kiöregedett” a programból. Az 1986-87-ben született lányok már nem
indulhatnak az Ifjúsági Európa-bajnokságon ezért kikerültek a programból. Az ő
további menedzselésük a Héraklész Csillagprogram elindulásával oldódhatna meg.

2.19. Vívás
A sportolók kiválasztásánál elsősorban az egyértelmű és objektív hazai korosztályos
válogatási ranglistákat vették figyelembe, amelytől a junior-kadett korosztály
arányában vannak fegyvernemenként eltérések.
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Az évközi minimális cserék kizárólag tanulmányi okok miatt történtek, illetve két fő a
program által előírt központi edzéseket nem tudta vállalni.

2.20. Vízilabda
Az idény elején kiválasztott 80 /2002/ - 90 /2003/ sportolóból kerültek ki minden
évben az aktuális versenyekre utazó /13-15 fő/ csapatok tagjai. Természetesen
elkerülhetetlen volt egy-két játékos kihagyása idény közben sérülések, illetve
fegyelmi okok miatt.

III.

Edzők munkájának értékelése

3.1. Asztalitenisz
Fiú szakág
Tudatosan törekedtek a legjobban dolgozó klubedzők felkészítő munkába történő
bevonására, így az edzésmunka nagyszámú szakember részvételével folyt. Az ún.
soklabdás egyéni foglalkozások lebonyolítására minden összetartás alkalmával egy
más klubban dolgozó szakembert kértek fel.
A kialakult gyakorlat szerint 2-3 edző vezeti a foglalkozásokat és 3-4 edző ezzel
egyidejűleg soklabdás egyéni foglalkozást tart, így téve lehetővé a leghatékonyabb
munkát. Ezáltal az érintett sportolók edzői rendszeresen betekintést nyerhetnek a
felkészítés folyamatába.
A Heraklész Bajnokprogram keretében működő felkészítők
BVSC: Herendi Iván – fiú szakág vezető; Vígh Zsolt – ifjúsági válogatott edző; Tokaji
Sándor – serdülő válogatott edző; Lipovits Gyula – egyéni foglalkozást vezető;
Asztalos István – egyéni foglalkozást vezető; Wei Csin Siu – egyéni foglalkozást
vezető;
Külsős: Vocskó György – erőnléti edző; Harasztiné dr. Sárosi Ilona –
sportpszichológus;
Más klubokból, egy-egy alkalomra szóló megbízásos formában:
Somosi Miklós, Aranyosi Péter, Popovics János, Fodor Árpád, Kriston Zsolt
A válogatott edzői, Vígh Zsolt és Tokaji Sándor öt éve dolgoznak együtt
zökkenőmentesen, kölcsönösen segítve egymást. Vígh Zsolt diplomás, középfokú
edzői végzettséggel rendelkezik, Tokaji Sándor középfokú végzettségű, középfokú
edzői bizonyítványa van. Mindketten a BVSC edzői csapatához tartoznak. A
játékosok jelentős túlsúlyban a BVSC-ből kerültek ki, sőt a meghatározó játékosok
mindkét korosztályban – a szombathelyi Vajda Attila kivételével – BVSC színekben
versenyeznek (Jakab, Molnár, Nagy, Kriston).
Az edzők elfogadottsága a versenyzők körében egyértelmű. Különösen a pedagógus
végzettségű Vígh Zsoltért szinte kivétel nélkül rajonganak a válogatott fiatalok.
Mindkét edző tevékenysége rendkívüli elismerésre méltó, amit az utóbbi évek
eredményessége is igazol. Hitüket és motivációjukat sajnos időnként el-elveszítették,
hiszen klubjuk, a BVSC gazdasági krízise miatti egzisztenciális vergődésük újra és
újra felvetette az edzői pálya elhagyásának gondolatát.
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Leány szakág
A programban két szerződéses munkaviszonyú edző dolgozik, Nagy Balázs és
Téglás Péter. Mindketten a Testnevelési Egyetem szakedzői szakán végeztek,
angolul és németül beszélnek. Nagy Balázs 1994., Téglás Péter 1997. óta dolgozik
az utánpótlás válogatottnál. Főállásban mindketten a Statisztika edzői. Jelenleg a
programban lévő 16 játékosból 8 az ő klubjukból kerül ki, akik közül 7 versenyzővel
ők foglalkoznak. Az elmúlt években szerzett számtalan Európa-bajnoki és Európa
TOP 12 érem bizonyítja szakmai hozzáértésüket, rátermettségüket. Ha csak az
elmúlt 5 évet nézzük, akkor a mérleg 7 arany, 6 ezüst és 9 bronzérem, melyek
többségét az ő általuk edzett játékosok szerezték.

3.2. Atlétika
Atlétika sportágban 7 mellékállású szakág vezető edző és 1 főállású vezetőedző
dolgozik.
Kámán Ferenc – rövidtávfutó szakág
Rendkívül jó szervezőkészséggel rendelkezik, így a felmérések és az edzőtáborok –
melyek sokszor szerteágazó edzésmunkát jelentenek – igen jól szervezettek,
hatékonyak. Munkahelyi elfoglaltsága miatt (megyei sportigazgató) nem tud mindig
részt venni az edzőtáborokban, illetve azok időpontját több esetben, a szorgalmi
időszakra kell szerveznie, ami gondot okoz a gyerekeknek az iskolában. Az
edzőkollégákkal megbízható, jó viszonyt alakított ki, észrevételeit többnyire
elfogadják. A szakág kissé alul teljesítette a tervet, csupán két versenyző jutott ki a
VB-re, a váltókat a sérülések és érettségik miatt nem sikerült felkészíteni.
Németh Gyula – távfutó szakág
Neki volt a legnehezebb dolga a program indulásánál, mert a legszéthúzóbb,
legellenségesebb hangulatú szakágat vette kézbe. Kitartó, elszánt és nagyon magas
szakmai hozzáértéssel rendelkező munkája azonban évről évre jobb eredményeket
hoz. 2004-ben is a távfutó szakág versenyzői fejlődtek legnagyobbat és mind hazai,
mind nemzetközi viszonylatban letették névjegyüket. A szakág edzői kezdenek „egy
nyelvet” beszélni, megindult az építő jellegű kommunikáció, ami első számú záloga a
szakág eredményességének. Munkája nem csak a program, de az egész magyar
atlétika számára aranyat ér. A szakág eredményességben felülmúlta a tervet, mert
hat versenyző is kijutott a világbajnokságra, közülük ketten döntőbe jutottak.
Kasperkiewicz Gábor – ugró szakág
Rendkívüli küzdelmet folytat egy fokozatosan ellehetetlenülő szakágban. Alig van az
országban az ugró számokra specializálódott edző. Ezért igen nehéz a kollégákkal
megtalálni a közös szakmai nyelvet, ami eredményekben is előrébb vinne.
Körültekintően, precízen felépített szakmai programját csak kevés kolléga csinálta
végig az év folyamán. A szakág alacsonyabb eredményessége nem az ő
munkájának, hanem a már említett problémáknak és a kiugró képességű versenyzők
hiányának tulajdonítható. A világbajnokságon csupán egy ugró képviselte a
szakágat. Munkájára továbbra is nagy szükség van.
Széles Lajos – gerelyhajító szakág
A tőle megszokott precizitással dolgozik, fáradhatatlanul és nagy odafigyeléssel.
Speciális dobóiskolájának elsajátítása időt igényel, de eredményei már ebben az
évben kezdtek megmutatkozni. Szakágából ketten is kijutottak a Junior
Világbajnokságra, ahol nem okoztak csalódást. Még soha nem volt fiú gerelyhajítónk
VB döntőben. Csupán egy hajszálon múlott, hogy idén ketten is bejussanak. Abban
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az esetben, ha a kollégákban partnerekre talál, a szakág eredményei tovább
javulhatnak a jövőben.
Varga Sándor – súly / diszkosz (dobó) szakág
Szakmai vonalon az egyik legkiválóbb kolléga. A keret tagjainak tudása legjavát
adja, amit a többség szívesen is fogad. Szakágának versenyzői egyöntetűen
fejlődnek. Munkájának első igazi sikere az, hogy jövőre komoly harc lesz 4-5
versenyző között az EB kiküldetésért. Megbízható, nyugodt, hosszútávra építkező
felkészülési rendszere nagy segítség a fiatal dobók számára. Némi külső segítséggel
ezek megoldhatók. Idén a Junior VB-n csupán egy versenyző képviselte a szakágat,
de a jövő évi világversenyekre 5-6 versenyzőnek is esélye van kijutni.
Németh Pál – kalapácsvető szakág
Munkáját továbbra is csak felsőfokú jelzőkkel lehet minősíteni. Ismét olyan fiatal
gárdát nevelt fel, akik fiatal koruk ellenére idén már pontszerzők voltak a
világbajnokságon, jövőre pedig minden bizonnyal dobogósok lesznek.
Az Ő munkája révén garantált, hogy versenyzői oda is érnek a csúcsra. Ennek
bizonyítéka Pars Krisztián aki 1999-ben még ifjúsági világbajnok volt, idén olimpiai 5.
helyezett lett.
Bakai József – hétpróba szakág
Helyzete nagyon nehéz. Bár sok fiatal lenne alkalmas a hétpróbára, az edzők
többsége nem vállalja a versenyszám adta plusz munkát, inkább egy számra készítik
a versenyzőiket. így a szakág igen szerény versenyzői állománnyal bír. Akiből
lehetett, kihozta az eredményt. Versenyzője a világbajnokságon ért el egyéni csúcsot
és lett pontszerző. Kapcsolata a kollégákkal jó, néhányan közülük átvették az
összetett szemléletet és a jövőben az arra alkalmas gyerekekkel már ebben a
szellemben fognak dolgozni.
Fejes Zoltán – tízpróba szakág
2005. januári haláláig irányította a szakág munkáját. Sokéves rutinja és az összetett
versenyzésben és felkészülésben szerzett tapasztalata nagy hasznára volt a fiatal
tízpróbázóknak és edzőiknek. Kevés, de jó képességű versenyzővel foglalkozott,
akik közül két-háromnak már jövőre van esélye kijutni a világversenyekre.
Szűcs József és dr. Urbán Ákos – Gyalogló szakág
Egységes, összetartó szakágat irányítanak, mely kicsit profibb szemlélettel még
eredményesebb lehetne.
Dornbach Ildikó – szakágvezető
Az előző évekhez hasonlóan Dornbach Ildikó 2004. évi munkáját is a szakmai
hozzáértés, a lelkiismeretes munka, a versenyzők és edzők irányába mutatott
következetesség, segítő készség és empátia jellemezte. Az általa és munkatársai
által vezetett tevékenység pozitív jelei már megmutatkoztak a korcsoportos
világversenyek helyezéseiben, a világversenyeken, válogatott viadalon indult
csapatok hozzáállásában. A megkezdett szemléletformáló munka folytatódott, a
szakmai közösségek együttműködése tovább javult. Eddigi munkája, a jövőre
irányuló elképzelései, szakmai, szervezési és a továbbképzést szolgáló tervei
alapján a Héraklész program nála továbbra is jó kezekben van. Aktív munkája és a
további előrelépéshez szükséges megfelelő feltételek biztosítékát adhatják, hogy a
fiatalok közül többen is a felnőtt élvonal tagjaivá váljanak.

3.3. Birkózás
Bacsa Ferenc (középfokú edzői), Struhács György (középfokú edzői)
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A „Mr. Tus” Birkózó Sportiskola vezetése (kapcsolattartás a Csanádi Árpád
Gimnáziummal, a Kollégiumokkal és a szülőkkel) Bacsa Ferenc, míg a Héraklész
program vezetése (az edzőtáborok szervezése és ezek adminisztrációs feladatai)
Struhács György feladata. Az iskola edzéseit – heti 7 alkalom – illetve a Héraklész
program összetartó edzéseit mindketten vezetik. Részt vállalnak az edzőtáborok
levezetésében, az edzésterveket közösen állítják össze. Részt vesznek a
korosztályos hazai és nemzetközi versenyeken, azok eredményeit értékelik.
Munkájukat következetesen és precízen végzik, kapcsolatuk a versenyzőkkel,
edzőkkel, szülőkkel jónak mondható.
Sike András (középfokú edző)
A heti egy alkalommal tartandó kötöttfogású edzéseken illetve az összetartó
edzéseken vesz részt a munkában. Versenyzői múltját (Olimpiai Bajnok) és tudását
jól kamatoztatva vezeti az edzéseket. A junior kötöttfogású csapatot irányítja (Junior
Európa-bajnokságon 3 x V. helyezés).
Nagy Lajos (szakedző)
Sike Andráshoz hasonlóan ő is heti egy alkalommal tart edzést a szabadfogású
szakágnak, ezen kívül az összetartó edzőtáborokban veszt részt, illetve a junior
szabadfogású válogatott munkáját irányítja. Sajnos következetes és precíz munkája
az idei évben az eredményekben nem tükröződött, de fiatal csapata a jövő évben
már komolyabb eredményekre lesz képes.
Vámos Péter (középfokú edző)
Nagy feladat hárul rá, hiszen a női szakágat irányítja. Mivel a junior korú lányok a
felnőtt válogatott tagjai is, így nem csak a Héraklész edzőtáborokban vesz részt,
hanem a felnőtt válogatott edzéseit is ő vezeti. Munkájával hozzájárult, hogy a kadett
korosztályban hosszú évek után újra érmet (Kadett Európa-bajnokság III. hely)
szereztünk.
Takács Ferenc (szakedző), Dobos Ferenc (középfokú edző)
Mindketten a „Mr. Tus” Birkózó Sportiskola munkájában vesznek részt, heti öt
alkalommal. Jó munkájukat mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a kadett
kötöttfogású válogatott 10 fős létszámából 9 fő az iskolából került ki az Európabajnokságra, ahol egy II., egy III., egy IV., egy V., és egy VI. helyezést értek el.

3.4. Evezés
A programban részvevő edzőket az elmúlt években kiemelkedő eredményeket
felmutató utánpótlás korú versenyzők, egyesületek edzőiből választotta a sportág
edzőbizottsága, a Magyar Evezős Szövetség elnöksége, a NUPI vezetőségének
jóváhagyásával.
Az edzőtáborok idejére természetesen – de a klubok részéről nem mindig zokszó
nélkül – a kollégák mindig rendelkezésre álltak, és a rájuk kiosztott feladatot kellő
szakszerűséggel, adott esetekben kreativitással megoldották, végrehajtották.
A jövőben nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni az edzőtáborozásokon kívüli
regionális edzések szervezettségére, látogatottságára, megtoldva az edzők
munkakörét az alábbi egyéb feladatokkal is, ezzel is erősítve a programban végzett
munka hatékonyságát.
• A regionális edzőkhöz tartozó kerettagok munkájáról (személyre bontva),
regionális edzésekről, a régióban kifejtett munkáról havi rendszerességgel
beszámolók készítése.
• Az újonnan bevezetésre kerülő technikai minimumvizsgák felügyelete.
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A sportági vezetőedző, Ficsor László és a regionális edzők összehangolt szakmai
munkát végeztek, néha kisebb zökkenőkkel, aminek gyökerét a krónikus
eszközhiánynak (motorcsónak, megfelelő minőségű hajók, lapátok) tudhatjuk be.

3.5. Jégkorong
Az U-20-as (válogatott) Héraklész keret felkészülését Dusan Kapusta, szlovák
szakember irányítja. Munkáját Faragó Gyula segíti
Az U-18 (válogatott) Héraklész keret szakmai vezetője Eduard Giblak edző, a
pályaedzői feladatokat Baróti Zsolt és Kiss Tibor látja el.

3.6. Judo
A sportági vezetőedző (szakedző, testnevelő) szervezi és irányítja a korosztályi
programokban dolgozó kollégák munkáját. A különböző korosztályok éves felkészítő
programjait megvitatja az érintett edzőkkel és összeveti az elképzeléseket a meglévő
lehetőségekkel. Ellenőrzi a különböző programok zökkenőmentes megrendezését és
a szakmai „minőség” színvonalát. Figyeli a programban résztvevők sportolók
előmenetelét.
A serdülő fiúk edzője – végzett szakedző – a kilenc, programban szereplő versenyző
mellett a heti keretedzéseken általában 30-35 meghívott kerettaggal is foglalkozik. A
keddi edzéseket az ifi kerettel és keretedzővel közösen tartják az UTE csarnokában.
Nemcsak a nagyobb létszám érdekében, hanem így az idősebb versenyzőktől
tanulhatnak a serdülők és az ifi keretedző már egy-két évvel előbb látja a
„kiválasztandók” körét.
Csütörtökönként a nemzeti sportcsarnok KSI-s edzőtermében tartják a serdülők
homogén foglalkozásait. Ekkor jobbára a korosztálynak megfelelő, adekvát szakmai
edzéseket tartanak.
Az ifjúsági kapitány – szakedző végzettségű – kedden a serdülőkkel és a meghívott
kerettagokon kívül 11 ifi, a programban kiemelt versenyzővel foglalkozik.
Csütörtökön a BHSE termében a juniorokkal és a felnőtt keret tagjaival tart közös
küzdelmi edzéseket. Az ifik esetében ez az edzés az, amikor a náluk idősebb és
képzett versenyzőkkel találkozva próbálják elsajátítani a „szakma” fortélyait.
A férfi juniorok edzője – oktatói végzettségű – ez év közepétől irányítja a rábízott 17
kiemelt versenyző munkáját. Kedden és csütörtökön felnőtt keretek tagjaival közös
edzéseket tartanak a BHSE judo termében. Csak a nagyobb megterhelések
kényszere emeli magasabb színvonalra juniorjaink tudását, eredményességét.
A nők serdülő, ifi és junior edzéseit a nőkért felelős kolléga – végzett szakedző –
közösen tartja a női kapitánnyal. Mind a három korosztály egy időben, de más-más
feladatokat végrehajtva végzi edzéseit kedden és csütörtökön a BHSE judo
csarnokában. A zártabb női közös edzéseket nyitva, már fiatalabb fiú sportolók is
segítik a kiemelkedő tudású lányok küzdelmi edzéseit.
A regionális központokban dolgozó kollégák – Győrben oktatói végzettségű,
Debrecenben testnevelő és edző végzettségű – fogják össze és irányítják a közös
keretedzésekre fel nem utazó sportolók edzéseit és segítik a keretek összetartásait,
edzőtáborait.
A Héraklész Bajnokprogramban dolgozó edzők odaadó, áldozatkész munkája
példaértékű a többi edzőkolléga előtt.

40

3.7. Kajak-kenu
A program sportági vezetőjére, valamint az edzőkre a Szakmai Bizottság javaslata
alapján a főtitkár tesz javaslatot a NUPI felé.
A későbbiekben az operatív munkát a sportági referens irányítja, szervezi, a
szövetségi főtitkár felügyeletével.

3.8. Kézilabda
Női junior válogatott
A lányok vonalán az év során jelentős edzői változások történtek. Az MKSZ elnökség
javaslatára leváltásra került a junior válogatott két edzője, Danyi Gábor és Papp
György. Ennek oka a világbajnoki selejtezőn mutatott igen gyenge szereplés, az EBtől való távolmaradás. Helyükre Mátéfi Eszter és Szarka Éva került.
Mátéfi Eszter korábbi nemzetközi szintű játékos a román, majd a magyar válogatott
tagja, főállásban a Dunaferr bajnokcsapatának másodedzője. Korábban az ifjúsági
válogatottat edzette Feketéné Kovács Évával. Jó munkája jelentette a kinevezés
alapját a junior válogatott vezetőedzői posztjára. Szakmai tapasztalatát, amit az NB
I-es, valamint nemzetközi találkozókon szerez, igyekszik munkájában kamatoztatni.
Az edzésprogramok pontosan, feszesen kerülnek megvalósításra.
Szarka Éva korábban szintén kitűnő játékos volt, természeténél fogva finom lelkű
hölgy, aki igen sokat tud segíteni a játékosok problémás eseteinél, megfelelő légkört
teremt az edzések során.
A sportági vezetőedző véleménye szerint az edzéseken fokozniuk kellene a
hatékony munkát elősegítő feszültséget. Ennek módja a hibás, vagy hanyag
kivitelezések azonnali korrigálása, számonkérése. Taktikai variációk alkalmazásával
igyekezzenek a saját erőket jobban szem előtt tartani, kerülni az idegen elemek
kontroll nélküli alkalmazását és az egyének alkati tulajdonságait pozitív irányba
mozdítani (kövérség, gyengeség, stb.).
Női ifjúsági válogatott
Varga József személyében új ember került a válogatott vezetőedzői posztjára. Mint
utánpótlással foglalkozó szakember, hosszú évek óta foglalkozik hasonló korú
fiatalokkal. Határozott, kemény egyéniség. Segítőtársa Feketéné Kovács Éva –
hasonlóan a junior válogatott edzői összetételéhez – jelenti a gyöngédebb, a
lányokkal való foglalkozásnál mindenképpen fontos vonalat. Mivel rövid ideje
dolgoznak együtt a csapatnál, részletes értékelésre csak később kerülhet sor. Biztató
jelként tekinthetjük a fonyódi ORV, valamint a pozsonyi nemzetközi torna I. helyét.
Az edzőtáborról és a tornákról leadott jelentés küllemében és tartalmában is
példaértékű, a válogatottat adó egyesületek is megkapták.
Férfi junior válogatott
Tóth László vezetőedző főfoglalkozásban a Győri ETO férfi csapatának edzője
ösztönösen jó edző. Erényei közé tartozik az edzések magas hőfokon való tartása.
Kellő figyelmet fordít a fizikai képességek szinten tartására. Mérkőzésen bármilyen
állásnál képes a csapatot motiválni. Időnként meglepő húzásokat alkalmaz, melyek
az esetek nagy részében pozitívan befolyásolják az eredmény alakulását. A csapat
szakmai előmenetelét jelentené a végjátékban időnként visszatérő magas
hibaszázalék kiértékelése és az edzéseken való célzott gyakorlása.
Juhász István komoly szakmai múlttal rendelkezik az ifjúsági nevelőmunka területén.
Számtalan, általa kiválasztott, nevelt játékos játszik az első- és a másodosztályban.

41

Mint megszállott szakember, rendszeresen elemzi a világ élmezőnyéhez tartozó
csapatokat, ebbéli tapasztalatait felhasználja munkája során. Óriási gyakorlati
anyaggal rendelkező edző, rendszeresen tart bemutató edzéseket.
Ifjúsági válogatott
Imre Vilmos vezetőedző, a Dunaferr NB I-es csapatának edzője, hosszú évek óta
foglalkozik utánpótlás-neveléssel. Annak következtében, hogy klubja a Dunaferr, a
kézilabdában meghatározó egyesület, évek óta az egyik gyűjtőhelye az ország
tehetséges fiataljainak, jelentős szerepe van a felnőtt és utánpótlás válogatottak
nevelésében.
A jelenleg rábízott ifjúsági válogatott játékos anyaga – eltekintve néhány fiataltól –
nem tartozik a nemzetközi élmezőnyhöz. Szakmai munkájukat jelentősen
befolyásolja ez a foghíjas korosztály. Munkáját Ökrös Csaba segíti.

3.9. Kosárlabda
A Héraklész Bajnokprogram leány és fiú szakágában 3, illetve 2 edző dolgozott a
korosztályos válogatott kereteknél „megbízásos szerződéssel” és 1-1 fő
szakágvezető főállású munkaviszonyban.
Egy fő „megbízásos szerződéssel” a Héraklész programon belül az utánpótlásban
dolgozó szakemberek továbbképzésében és a korosztályos képzési program
megalkotásában tevékenykedett.
A sportági szakágvezetők és a szerződéses munkaviszonyú edzők között folyamatos
és jó munkakapcsolat alakult ki, a képzési és felkészítési feladatokat rendszeresen
egyeztették.
Az edzők munkáját a következő szempontok szerint értékelték:
1. a korosztályos válogatottak szakmai felkészítése
a) kosárlabda sportszakmai munka
b) pedagógiai, pszichológiai munka
c) felmérések és azok feldolgozása, beépítése
2. egyéni képzési programok kialakítása és megvalósítása
a) tervezés
b) megvalósítás
3. kapcsolattartás a korosztályos válogatottakat adó klubokkal
a) klubedzőkkel
b) vezetőkkel
4. az utánpótlás edzőtovábbképzéseken való közreműködés
a) előadóként
b) résztvevőként
Az 1,2,3,4 pontok alatti szempontokat minden, a programban résztvevő korosztályos
edzőnél 1 és 10 közötti „osztályzatokkal” értékelték és az így kapott összpontszámot
a szempontok számával /9/ elosztva átlagolták /pl. 7,88 pont = 78,8 %/ .
Ez a százalékpont minden edzőnél jelzi a személyenkénti munka értékét.
Az edzők értékelése alapján megállapítható, hogy az elmúlt időszakban a képzési
programok megtervezése, klubedzőkkel való egyeztetése és a gyakorlati
megvalósítás területén akadtak problémák.
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3.10. Ökölvívás
A Héraklész program edzői megfelelnek a program által támasztott szakmai
igényeknek, alkalmasak a sportolók sportág specifikus szakmai képzésére, értelmi
és érzelmi nevelésére. Munkájuk során megértették, és magukévá tették a program
célkitűzéseit, és a képességeikhez mérten minden megtesznek annak sikeréért.
Svasznek Jenő főfoglalkozású sportági vezető, középfokú edzői végzettséggel.
Nagy szaktudású, az utánpótlás nevelésben több évtizede sikeresen dolgozó
szakember. Ökölvívó sportszakmai felkészültsége, edzésvezetése, kreativitása és a
versenyzőkkel való kapcsolata, bánásmódja példamutató.
Botos András mellékfoglalkozású edző, a Héraklész program mellett a Nyíregyházi
VSC. vezetőedzője, középfokú edzői végzettséggel rendelkezik. A program
megalakulása óta vesz részt a munkában.
Molnár László mellékfoglalkozású edző, a Héraklész program mellett a
Kiskunmajsai SE. edzője, középfokú edzői végzettséggel rendelkezik. A sportág
egyik meghatározó nevelő edzője. A szakmai munkában körültekintő, igényes.
Farkas József 2003. szeptembere óta mellékfoglalkozású edzője a Héraklész
programnak, mellette az Újpesti TE. vezetőedzője, szakedzői végzettséggel
rendelkezik.
Szántó József 2003. szeptembere óta mellékfoglalkozású edzője a Héraklész
programnak, mesteredző. A program végrehajtása során az edzői teendők mellett a
szervezési munkákban is részt vesz.

3.11. Öttusa
A két fehérvári kolléga, ifj. Deák Ferenc és Mészöly Gábor, Szatmári Adrienn,
Horváth Viktor és a később olimpiát nyerő Vörös Zsuzsa felkészítése miatt nehéz
helyzetbe került, de a Héraklész Bajnokprogramban adódó feladatokat, terveket jól
végrehajtották.
A honvédos edzők, Kelemen Péter és Hicsák Zsolt, sem voltak sokkal jobb
helyzetben, mert Balogh Gábor és Kállai Ákos személyében szintén az olimpiára
készülő versenyzők voltak a szakosztály kiemeltjei.
Deák Ferencnek, aki az UTE edzőjeként Fülep Sándort kellett volna az olimpiára
kvalifikálnia szintén kettős feladata volt. Az elmúlt esztendőkben sokat kritizált
gyenge futóeredmények némi javulást mutattak. A javulás nem csak Deák Ferenc
ráhatásának tudható be, hanem a feltörekvő fiatalok alaposabb felkészítésének is.
Takács Péternek nem volt felnőtt érdekeltsége a válogatókra és az olimpiára, így a
hiányzó szakembereket alkalmasint tudta helyettesíteni. A kialakult EB – VB
csapatok Székesfehérvárra, Tatára való szállításában és az egész program
lebonyolításában a legnagyobb szerepet ő vállalta.
Móczár Éva a tőle megszokott szorgalmával és csendes humorával továbbra is üde
színfoltja ennek a programnak és megbízható felkészítője a programban résztvevő
versenyzőknek.
A Héraklész programban részvevő Móczár Éva, ifjú Deák Ferenc, Mészőly Gábor,
Kelemen Péter, Hicsák Zsolt, Takács Péter szakedzői a program vezetője Barna
Gyula mesteredzői címmel rendelkezik.
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3.12. Röplabda
A MRSZ az év folyamán kölcsönös megegyezés alapján a változtatásokat hajtott
végre az edzői keretnél.
Jókay Zoltán, a leány „A” keret edzője a májusi sikertelen EB selejtező után közös
megegyezéssel befejezte munkáját. Ennek oka egyrészt a keret programból való
kiöregedése volt, másrészt pedig a válogatottnál végzett tevékenységével felhívta
magára a figyelmet és több ajánlat közül a Vasas extra ligás csapatának vezető
edzői ajánlatát elfogadta. Ez utóbbi elfoglaltsága nem tette lehetővé további
foglalkoztatását.
A leány „A” keret tevékenységének befejeztével, a tervezettnél gyakorlatilag fél évvel
előbb aktuálissá vált egy új, fiatalabb (leány „C” 90-91 korosztály) keret kialakítása.
A keret kiválasztására, kialakítására és a további edzői tevékenység ellátására 2004.
július 1-től a szövetség Németh Lajos szakedzőt, a TF adjunktusát, az Edző
Bizottság vezetőjét kérte fel, aki a megbízást elfogadta.
Változás történt a fiú „B” keret mellett is. A korábbi edző, Nagy Péter megnövekedett
munkahelyi elfoglaltságára való hivatkozással lemondott, amit a szövetség
elfogadott. A keretet – az MRSZ vezetésével egyeztetve - Kelemen István vette át
2oo4. október 15-től, aki a fiú „A” csapat melletti munkáját a szeptemberi EB-vel
befejezte, mivel gyakorlatilag az a keret is kiöregedett.
Aktuálissá vált az új, fiatalabb (fiú „C” 89-90-es korosztály) keret kialakítása. A keret
kiválasztására, kialakítására és a keret melletti edzői munka ellátására – a szakági
vezetőedző javaslatára – a szövetség Toma Sándort kérte fel, aki testnevelő tanár,
szakedző, a bajnok Kazincbarcikai Vegyész csapatának másodedzője, a felnőtt férfi
válogatott mellett is másodedzői munkát végez. Igen aktív, törekvő és szorgalmas
fiatalember, aki korábban utánpótlás vonalon is tevékenykedett.
A keretek mellett dolgozó edzők egy év tapasztalatával gazdagodva, felelősségük
teljes tudatában, röplabdás szakmai tudásuk teljességét adva irányítják, gondozzák
csoportjaikat.
A szakmai foglalkozások mellett nem feledkeznek meg pedagógiai feladataikról sem,
gondot fordítva a játékosok egészséges, pozitív gondolkodású sportemberekké
nevelésére. Személyesen vagy szülői értekezletek formájában kapcsolatot tartanak a
játékosok szüleivel, és a játékosokat adó egyesületek edzőivel is.
Kelemen István sok év tapasztalatával rendelkező megszállott utánpótlás nevelő
edző. Junior csapatának idei nagy feladata a májusi EB selejtező és a sikeres
továbbjutás után a szeptemberi döntő volt, mely sűrű programot adott számára, amit
kiválóan ellátott. Októbertől átvette a jelenlegi fiú „B” keretet, a januári EB selejtezőre
való közvetlen felkészítés az ő feladata lesz.
Jókay Zoltán főállásban a TF adjunktusaként dolgozó edző a tavalyi évben
sikeresen kivívta csapatával az ifjúsági EB-n és VB-n való részvételt, amit nagy
sikerként értékel a sportág. Idén a májusi junior EB selejtezőn nem sikerült a
folytatás. Szakmai fejlődése láthatóan töretlen, a Vasashoz történő távozása
kétségtelen veszteséget jelent a röplabdás Héraklész program számára.
Fodor Ákos a Semmelweis Orvosi Egyetem testnevelő tanára, korábbi sokszoros
válogatott játékos, korábban volt szövetségi kapitány felnőtt és junior női
válogatottnál, illetve többszörös bajnok- és kupagyőztes csapat edzője is. A tavalyi
évben ügyesen és sikeresen szervezett csapatánál jól kamatoztatta pedagógiai és
edzői tapasztalatait. Csapata a 2oo5-ös év sikereinek várományosa.
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Nagy Péter általános iskolai testnevelő tanár Kecskeméten. Bár szakmai tudása,
pedagógiai tapasztalata alapja lehetett volna munkájának, de miután iskolai
elfoglaltsága nagymértékben megnövekedett októberben megvált a szövetségtől és
a Héraklész programtól.
Németh Lajos testnevelő tanár, szakedző, 1988 óta a TF adjunktusa, az Edző
Bizottság vezetője, korábbi női és férfi felnőtt és utánpótlás válogatottak szövetségi
kapitánya, nagy tapasztalatú szakember.
Az edzéseket mindenkor a programban alkalmazott mellékfoglalkozású edzők
vezették a szakági vezető alkalmankénti ellenőrzése és szakmai támogatása mellett.
A szövetség, de főleg az edzők felkérésére a keretek mellett másodedző is
tevékenykedett. Így fiú „A” mellett Bunda Olivér, fiú „B” mellett Komáromi Móric,
leány „A” mellett Szabó Tamás, leány „B” mellett Hollósi László , leány „C” mellett
Szabados István. Leány csapatok mellett dr. Lénárt Anett orvosi feladatokat lát el,
ugyanez nem megoldott a fiúknál. Pénzügyi nehézségek miatt gyúró csak
alkalmanként van a keretek mellett. Bunda Olivér, Komáromi Móric és Mihály Tamás
a csapatok adminisztrációs feladataiban is segédkeznek a szövetségben.

3.13. Sportlövészet
Kissné Oroszi Edit a sportág vezetője, egyben puskás szakág edzője, TF
Sportmenedzser és sportlövő edző végzettséggel rendelkezik.
A sportág vezetője, aki már a sportlövészetben végzett sok egyéb tevékenységével
bizonyította rátermettségét, hozzáértését - a saját kérésére mellékállásban - nagy
odaadással és elkötelezettséggel végzi munkáját.
Kiváló szervező, aki minden edzőtábort, közös programot nagy körültekintéssel
minden részletre kiterjedő figyelemmel szervez meg és utána a gondos szakmai
hozzáértéssel készített programot végre is hajtatja a résztvevőkkel, irányítva,
magyarázva, tanácsokat adva a versenyzőknek. Igen jól ötvözi munkája során az
elméleti oktatást a gyakorlati bemutatásokkal. A hibajavításban az ellenőrzött kísérlet
módszerét alkalmazva segít túljutni a nehézségeken, technikai segédeszközök
igénybevételével teszi szemléletesebbé a lövész lőállásban végzett tevékenységét.
Jól összefogja a programban dolgozó többi edző munkáját, ellenőrzi
tevékenységüket.
A keretben dolgozó versenyzők edzői elismerik szakmai tudását, megfogadják, kérik
tanácsait. Jó kapcsolatot tart az egyesületekkel, szakosztályokkal, igen jó edzőversenyző kapcsolatot tud kiépíteni.
Fontosnak tartja a rábízott fiatalok lövész-szakmai képességeinek, fejlesztésén túl a
fizikai képességek és a jó teljesítmény elérésében nélkülözhetetlen készségek
fejlesztését is.
Tesánszki Mihály a pisztolyos szakág edzője, TF szakedzői diplomával rendelkezik.
Szakmai tudását a 25 méteres és az 50 méteres pisztolyos versenyszámokban a
hazai és a nemzetközi sportlövészet elismeri. A vele dolgozó utánpótláskorú és
felnőtt versenyzői a nemzetközi versenyeken kimagasló eredményeket értek el.
(Athéni olimpián két versenyzője is indult). Az edzéseit előre megtervezi, hosszú és
rövidtávú elérhető célokat tűz ki a versenyzőknek. Az edzéseken rendszeresen részt
vesz, és ellenőrzi a munkát.
Keczeli Zoltán a futócél szakág edzője sportlövő edző képesítéssel rendelkezik.
A MSSZ elnöksége 2004. január 1-től bízta meg a szakág vezetésével. A fiatalokat
jól összefogja, irányítja és a szakmai munkán túl a fizikai felkészítés fontosságát is
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hangsúlyozza. Az edzőtáborok programját előre elkészíti és azt következetesen
megköveteli a versenyzőktől. Szakmai munkáját a szövetségi kapitány és a szakág
edzői is nagyra értékelik.
Az edzőkollégákkal a kapcsolata jó.
Pongrátzné Vasvári Erzsébet a korong szakág edzője sportlövő edző képesítéssel
rendelkezik.
Nagy hivatástudat jellemzi, élete a koronglövészet, mai napig is versenyez. Szakmai
hozzáértését Igaly Diána olimpiai győzelme igazolja, akinek 10 éve az edzője.
A koronglövészetben dolgozó fiatalokat jól összefogja, a szakágban az előre
tervezett edzőtáborok időpontjait betartva végzik a munkát.
A közös edzésekre, edzőtáborokba meghívja a felnőtt válogatott keret tagjait, akik
jelenlétükkel színesebbé, tartalmasabbá teszik a táborok munkáját.

3.14. Súlyemelés
2004 áprilisától Bökfi János helyét, aki a szövetségi kapitány segítője lett Zsuga Imre
mesteredző vette át. Zsuga több évig volt sikeres utánpótlás válogatott edző, majd
szövetségi kapitány. Lelkesen és nagy igyekezettel tért vissza az új nemzedékek
felkészítéséhez. Sikeres edzőtábort szervezett és vezetett lakóhelyén
Kazincbarcikán, tizenkét versenyzővel. Az edzések és a szabadidő programok
minden résztvevő tetszését kivívták, a közösségi szellem is kitűnő volt. Zsuga Imre
minden utánpótlás versenyen részt vett, egyesületeket látogatott, folyamatosan
konzultált az edzőkkel és jó kapcsolatot alakított ki a versenyzőkkel is.
Szabolcsi Károly igen aktívan dolgozott, Tatán és lakhelyén Kisújszálláson is
edzőtáborozott. Hathetes edzőtábort szervezett Kisújszálláson 12-14 fő részére, ahol
az edzések és egyéb programok jó színvonalon folytak. A gyerekek nagyon
megszerették „Karcsi bácsit” aki apjukként nevelte őket. A tábor végén egy
Trencsényben rendezett versenyen komoly fejlődést mutattak fel versenyzői.
Szabolcsi is minden versenyen ott van, igen aktívan (néha túl aktívan) kíséri
figyelemmel a nála táborozókat. Az egyesületi edzők zöme elfogadja lelkes
tevékenységét.

3.15. Tenisz
A vezetőedző Gáspár Balázs munkáját szerződéses munkaviszonnyal a nagy
szakmai tapasztalattal és igazi emberi, pedagógiai érzékkel rendelkező Balogh Betty
segítette.
A kondíciónáló edzéseket a svéd válogatott fizikai felkészítését korábban végző,
nagy nemzetközi tapasztalattal bíró, Markó István vezette.

3.16. Torna férfi
A szakmai felkészítés mellett az előző évekhez képest az edzők feladatai nem
változtak.
• kapcsolattartás a MOTESZ és a NUPI között
• felmérések lebonyolítása
• szervezési feladatok (edzőtáborok, központi edzések egyeztetése,
programok előkészítése, stb.)
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Ebben az évben fő feladatukat, a kétévente megrendezendő Ifjúsági Európabajnokságra való felkészülés jelentette. Az Európa-bajnokságon fiataljaink sikeresen
szerepeltek. Csapatban az előző EB-hez képest három helyezést sikerült előrelépni,
így a 8. helyen végeztek. Egyéni versenyben Hídvégi Vid lólengésben a 2., Rácz
Attila korláton a 7. helyezést érte el. Kovács István tanítványa, Berki Krisztián élete
első felnőtt Európa-bajnokságán bronzérmet szerzett. A fenti eredményekből látszik,
hogy jó úton halad a szakmai munka, a Héraklész program fontos tényezője az
utánpótlás felkészítésének. Az edzők az Európa-bajnokságot követően figyelmet
fordítottak az Alapprogramban résztvevő versenyzők ellenőrzésére és felkészítésére
is.
Puskás Jenő és Kovács István szakmai munkáját nagy körültekintéssel látja el.
A főfoglalkozású edzők a MOTESZ-t rendszeresen tájékoztatják az edzőtáborokban
és központi edzéseken részvevő versenyzőkről és az ott folyó munkáról. E mellett
igénylik a Héraklész programban részvevő versenyzők egyesületi munkájáról való
tájékoztatást is a szövetség részére. A szakmai munka pontos végrehajtásán kívül
fontosnak tartják a szakmai értekezletek és elemzések megtervezését is, amelyek
így nem ad hoc jelleggel jelentkeznének, hanem kiszámítható rendszerességgel és
minden edző számára elérhetők lehetnének.
Az évenkénti beszámolókban nemcsak értékelnek, hanem javaslatokat is
megfogalmaznak a Héraklész program közelibb és távolabbi fejlődési lehetőségeire
nézve.
Valamennyi szerződéses edzőnek van tanítványa a Bajnokprogramban. Feladataik
közé tartozik a minden napi edzések vezetésén kívül, a szakosztályukban az
utánpótlás szervezése, az információk közvetítése.
Paprika Jenő (Dunaferr) Testnevelő tanár és középfokú edző. Az év első felében
főállású edzőként dolgozott, jelenleg társadalmi megbízatásban edzősködik.
Klubjából négy versenyző szerepel a Bajnokprogramban. A központi edzéseken és
edzőtáborokon rendszeresen részt vesz. Munkáját klubjában egy edző segíti. A klub
romló anyagi helyzete nagymértékben nehezíti munkájukat, jelenleg a szakosztály
további léte is kérdéses. A szakosztály esetleges megszűnése nagy érvágás lenne,
hiszen egy nagy hagyományokkal rendelkező szakosztályt veszítene el a sportág.
Szűcs Róbert (Győr) Testnevelő tanár és szakedző. Négy saját tanítványa van a
keretben.
Főállásban testnevelő tanárként dolgozik, másodállásban edzősködik, nagyon rossz
tárgyi feltételek mellett. Klubjából öt versenyző szerepel a Bajnokprogramban.
Munkáját klubjában egy edző segíti. A központi edzéseken és edzőtáborokon
rendszeresen részt vesz. Mindennapi munkáját nagymértékben hátráltatja klubja
rossz anyagi és tárgyi helyzete. A rossz feltételek ellenére egy versenyzőjük (Bernát
Gyula) bekerült az idei Európa Bajnokságon szerepelt csapatba.
Zsákai Csaba (FTC) Testnevelő tanár és szakedző. Öt saját tanítványa van a
keretben.
Főállásban testnevelő tanárként dolgozik, mellékállásban edzősködik, kiváló tárgyi
feltételek mellett. Jelenleg klubja jelenti a Héraklész program fő bázisát. Versenyzőit
Bordán Csaba edzőkollégájával közösen (párban dolgozva) készíti fel. Az idei Európa
Bajnokságon három versenyzőjük volt tagja a csapatnak, köztük Rácz Attila, aki a
korlát fináléban VII. helyezést ért el. A központi edzéseken és edzőtáborokon
rendszeresen részt vesz.
Laufer Béla (KSI-SE) Szakedző. Négy saját tanítványa van a keretben.
Főállású edzőként dolgozik a szakosztályban. Az év második felétől vezetőedzői
feladatokat is ellát az egyesületében. A szakosztálya 5 főt ad a Héraklész
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Bajnokprogramba. Jó tárgyi feltételek mellett készülhetnek versenyzői. Az Európa
Bajnokságon versenyzője, Hídvégi Vid volt a magyar csapat legeredményesebb
tagja. A központi edzéseken és edzőtáborokon rendszeresen részt vesz,
adminisztrációs feladatait rendszeresen ellátja.
Tanítványuk van a programban, de nincsenek alkalmazásban: Deák Zoltán, Bordán
Csaba, Láng Géza, Janik Pál. Kerekes Zsombor, Dobra László, Kollár András.
A fent említett edzők minden központi keretedzés alkalmával találkoznak. A
programban nem szereplő edzők az edzéseken rendszeresen, egy-egy Héraklész
edzőtáborban pedig egyesületi költségen alkalmanként vesznek részt. Van olyan
edző, aki nem tudja elkísérni tanítványát az edzésekre vagy az edzőtáborokba.
Ebben az esetben vagy egyesületi kollégája, vagy a két főállású edző egyike vezeti a
versenyzői felkészítését.
A sürgős és aktuális problémákat, szervezési feladatokat a központi edzések során
beszélik meg. /Pl.: versenyek edzőtáborok egyeztetése, adminisztrációs feladatok /
Az edzőtáborokban gyakoriak a szakmai jellegű megbeszélések, viták. Ekkor kerül
sor a következő időszak felkészülési tervének kidolgozására, megbeszélésére.
Gyakori a videó elemzés, a versenyeken látottak megbeszélése, az edzések
tapasztalatainak kiértékelése. Ezek a táborok az edzések mellett egyfajta
továbbképzésre is alkalmat adnak. A Héraklész program beindulása előtt
elszigetelten dolgoztak az edzők. Manapság a gyakori együttlétek alkalmával
tanulnak egymástól, tapasztalatokat cserélnek. Ezek az edzőtáborok az edzők és a
versenyzők szempontjából egyaránt hasznosak.

3.17. Torna női
A 2004. évi felkészülést minden vonatkozásban megnehezítette a 2003-ban kiírt
felnőtt- és ifjúsági szövetségi kapitányi pályázat, amely a Héraklész program vezetői
posztját is érintette. Az áprilistól bekövetkezett személyi változások, az azt megelőző
bizonytalan periódus, nagyban befolyásolta nemcsak a felnőtt és junior Európa
Bajnokságra (Amszterdam) való felkészülést, de az egész 2004-es évet is. A
Héraklész program vezető edzőjének személye nem változott, ugyanakkor az új
szövetségi kapitány új elképzelések és programok belépését jelentette, miután a
programvezető is az ő ellenőrzése alá tartozott és tartozik.
A Héraklészes edzők a három év alatt megrendezett valamennyi edzőtáborban teljes
létszámmal vettek részt, megoldva egyidőben a saját klubjukban az esetlegesen
felmerülő feladatokat.
Molnár Anna a program kezdete óta nagy lendülettel dolgozik. Folyamatosan készíti
mozgásképzési anyagait és a keret tagjainak talajgyakorlati koreográfiáit. A
budapesti klubokat az edzőtáborok közötti időben hetente látogatja, ellenőrzi,
Békéscsabára, Szombathelyre rendszeresen elutazik. Az edzőtáborokban
lelkesedése mindenki számára lendületet ad.
Rendkívül nagy aktivitást mutat az edzőképzésben (ritmikus, balett, tánc,
koreográfia). Kidolgozta a torna tanterv mozgásképzési rendszerét. Tudását és
aktivitását koncentráltabban adhatná át a Tornacsarnokban ahol a keret tagok heti
rendszerességgel együtt lehetnek.
Ziszisz Tanaszisz – KSI SE (budapesti központ) a program kezdete óta
folyamatosan dolgozik. Saját versenyzői teljes napjait lekötik. A budapesti klubok
edzői és versenyzői részére edzés és konzultációs lehetőséget ad a KSI termében.
A VB felkészülés során vállalta a közös, központi edzéseket. Edzőkollégáival jól
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együttműködik, tanítványaik felkészülését is segíti. Tanítványa, Szarka Krisztina
képviselte a magyar női tornát az Athénban megrendezett Olimpián.
Vízer Erzsébet, Rácz Gábor – Delfin SI SE (szombathelyi központ)
edzőházaspár, szintén a program kezdete óta dolgoznak saját versenyzőikkel.
Szombathelyen az utóbbi időben új női torna klubot alakítottak ki. Jelentős
erőfeszítést tettek a gyors szakmai előrehaladás érdekében. 2003-ban számukra is a
kvalifikációs VB-re történő felkészülés jelentette a legnagyobb feladatot.
Saját elképzeléseik vannak, de elfogadják mások tapasztalatait. Kollégáikkal
együttműködtek, segítettek mindenkit a felkészülésben.
Unyatyinszki Mihály, Unyatyinszkiné Karakas Júlia – Hungarotel Torna Club
(békéscsabai központ) edzőházaspár, akik szintén a kezdetektől dolgoznak a
programban. Tapasztalataikat átadva a tehetségeket nevelő békéscsabai
edzőkollégáikkal segítik a központ munkáját.
A VB-re vonatkozó központi felkészülésben minden szükséges feltételt igyekeztek
biztosítani. Kitartással, türelemmel segítették a VB-re készülő valamennyi tornász
munkáját és a kvalifikációt. Szívesen működnek közre az edzői továbbképzések
szervezésében és lebonyolításában.
A programvezető, Unyatyinszkiné Karakas Júlia a Héraklész programban szereplő
valamennyi kollégájával folyamatos kapcsolatot tart fenn az edzőtáborok közötti
időszakokban. Erőfeszítést tett arra, hogy a torna nehéz helyzetében pozitív
munkahangulat alakuljon ki és a körülményeket figyelembe véve a Héraklész
program lépésről-lépésre épüljön, és segítse elő a korábbi magas szintű
eredményességet.

3.18 Triatlon
Zubornyákné Verrasztó Gabriella sportági referens/ vezető edző
A sportágban a sportági referens személye megegyezik a vezetőedző személyével.
A programok szervezésén, az adminisztráción és a kapcsolattartáson kívül minden
edzőtáborban vezetőedzőként vesz részt.
Papp Zsolt szerződéses munkaviszonyú edző.
A Triatlon Szövetségen belül a legrégebben foglalkozik utánpótlás-nevelő munkával,
a Héraklész program létrejötte előtt az utánpótlás táborok egyik vezetője volt. Az
általa irányított edzőtáborok, világversenyek, felmérő versenyek aktív résztvevője. A
2004-es válogatottban három versenyzője van. Jelenleg triatlon edzőire jár. Kiváló
kapcsolatot tart fenn a versenyzőkkel és edzőkkel. Olimpiai keretben lévő
versenyzője is van.
Rutkovszky Ede szerződéses munkaviszonyú edző.
2004-ben került a Héraklész edzők közé. Fiatal, a versenyszerű triatlont olimpiai
kerettagként sérülés miatt két éve hagyta abba. Munkája az edzőtáborokban és
felméréseken való aktív közreműködés, irányítás, az eredmények összesítése,
értékelése. A Héraklész válogatottban nincs versenyzője, triatlon edzői végzettsége
van.
Kiváló kapcsolatot tart fenn a versenyzőkkel. Versenyzői tapasztalata nagy
segítséget nyújt az edzőtáborok alkalmával.
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3.19. Úszás
Turi György - szakmai munkáját versenyzőinek eredményei alapján csak kiválónak
lehet értékelni.
Széles Sándor - a programban szereplő versenyzői töretlen fejlődést mutattak.
Legkiemelkedőbben Gyurta Dániel szerepelt, aki fiatal életkora miatt ugyan még IFI
EB-n sem úszhatott, de a felnőttek között az Athéni Olimpián második helyezést ért
el. Szakmai elképzelését a magyar úszósportban egyre többen követik
eredményesen.
Fehérvári Balázs – versenyzőivel magas szintű munkát végez, mely munka
eredménye több IFI EB érem és korosztályos csúcsok.
Kovácshegyi Ferenc – Széles Sándor segítőjeként az erőfejlesztési edzéseket
irányítja.

3.20. Vívás
Hat szerződéses munkaviszonnyal rendelkező edző dolgozik a kerettel,
fegyvernemenkénti bontásban. A heti 2-szeri keretedzést és az edzőtáborokat
hiánytalanul levezetik. Jövedelmük az egész sportágat figyelembe véve arányos, a
felnőtt keretnél dolgozó vezetőedzők Gerevich ösztöndíjának a fele illetve
kétharmada. A felnőtt és utánpótlás keretedzők minden fegyvernemnél egymással
egyeztetve dolgoznak.
Jánosi Zsuzsanna sportági vezető.
A program beindítása óta kitűnő szervezőmunkával irányítja a megbízott edzők
munkáját és a kereteket.
Borosné Eitner Kinga a férfi párbajtőr keretnél dolgozik, elkötelezettje a
sportágnak, minden idejét a vívásnak szenteli. Az általa alapított Keszthely-TapolcaHévíz régió vívásának fenntartásával, a Vidéki Vívó Szövetség főtitkáraként, nagy
szerepet vállal. Az ő javaslata alapján kerültek bevezetésre a vidéki összetartások,
amelyeknek nagy sikere van. Felkarolja azokat a versenyzőket is, akik a programból
kiöregedtek, és azok szívesen járnak tovább is a keretedzésekre, táborokba.
Németh Árpád 2003-ban került a programba Nedeczky György helyére. Nyugdíjas
kora ellenére nagyon aktív és megbízható. Családias légkört tudott kialakítani a
lányok között. Nyelvtudása révén a világversenyeken hasznos segítője a
csapatkapitánynak.
Németh Zsolt aktív sportpályafutását befejezve kezdett el edzősködni, testnevelő
tanári főállása mellett maradéktalanul ellátja a programban előírt feladatait. Nagyon
jó kapcsolatot tart fent a klubedzőkkel. A keretedzések látogatottsága itt a
legnagyobb arányú.
Medgyes Tamás jól végzi munkáját és nagy érdemeket szerzett a férfi tőr
keretedzések jó hangulatának visszaszerzésében. Annak ellenére, hogy két
tanítványa is van a keretben mindenkivel egyformán törődik. Edzésen kívüli
programokat is szervez, családias jó hangulatban készülnek a versenyekre, nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy férfi tőrvívásunk pozitív irányba mozdult el.
Gergácz László megbízható munkatárs, pontosan végzi munkáját. Eredményesen
vezeti és összefogja a női kard csapatot világversenyeken is.
Decsi István összefogja a keretet és a keretedzéseken kívüli programokat is
szervez pl. műveltségi vetélkedők, összetett sportversenyek, bajnokságok. Jó
hangulatú és látogatottak az edzései.
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IV.

Kapcsolat az egyesületi edzőkkel

4.1. Asztalitenisz
Leány szakág
A kapcsolattartás az egyesületi edzőkkel elsősorban az edzőtáborok, versenyek,
edzőbizottsági ülések során valósul meg. Sajnos ez a kapcsolat néha vélt, néha
valós sérelmek miatt nem minden klubedzővel felhőtlen, de a programban dolgozók
nyitottak és mindig rendelkezésre állnak.

4.2. Atlétika
Mivel a sportágban a felkészülés döntően a szakosztályokban folyik, központi
kérdés, hogy a program edzőtáboraiban végzett edzésmunka hogyan tud
integrálódni a szakosztályi edzésmunkába.
A program indulásakor fellobbanó, kezdeti anyagi féltékenység kezd elcsitulni. A
szakági vezetők elsőszámú érdeke, hogy a kerettagok edzőivel szoros, jó
kapcsolatot építsenek ki, hiszen fontos, hogy a versenyzők ugyanazt a szakmai
útmutatást kapják a keretben és otthon. Sok esetben ez működik is, egyre inkább
elfogadják a kollégák a segítséget, szívesen konzultálnak. Azonban mindig vannak
olyan edzők, akik úgy hiszik, csak ők tudják a versenyzőiket felkészíteni, és nem
engedik a gyerekeket a keretbe. Az ilyen szemléletű edzők száma csökken, a
szövetség bízik abban, hogy idővel egységes lesz a gondolkodás.

4.3. Birkózás
A kapcsolattartás a két vezetőnek – Bacsa Ferencnek és Struhács Györgynek – a
feladata. Az edzőtáborok és felkészítő versenyek értékelése során, melyen részt
vesznek a meghívott edzők is, felhívják a szakosztályokban dolgozó edzők figyelmét
versenyzőik esetleges hibáira, hiányosságaira. Az edzőtáborokban elvégzett sportági
felmérések adatait, edzésterveit eljuttatják a szakosztályokhoz, így képet kapnak
munkájukról és versenyzőik fizikai és technikai szintjéről. A Héraklész
Bajnokprogram edzéseit, edzőtáborait a részvevő versenyzők edzői rendszeresen
látogatják, így személyesen is tapasztalhatják, hogy sportolóik milyen kiváló
körülmények között készülhetnek.

4.4. Evezés
A Héraklész Bajnokprogramban részvevő sportolók (58 fő) foglalkoztatását,
felügyeletét az edzőtáborok, összetartó edzések során jelenleg 4 fő edző végzi. A
tavaszi vízi alapozó edzőtáborban azonban, ahol az összes kerettag, és saját
költségen számos kereten kívüli versenyző is részt vett, 1-1 külső edző segítségét is
igénybe vették.
A programban résztvevő edzők szükség szerint tartanak kapcsolatot – személyes
beszélgetéssel, vagy telefonon, és levelezés (e-mail) útján – a klubedzőkkel, a
szükséges információkat átadják egymásnak, így biztosítva a folyamatos információ
áramlást.
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A sportág utánpótlás szervezeti felépítését az alábbi séma szemlélteti:
MESZ
elnökség

Főtitkár

N.U.P.I.

Szöv. kap.

Regionális edzők

Koordinátor
Utánpótlás edzők

4.5. Jégkorong
Az egyesületekkel való együttműködés problémamentes volt. Egyesületi program
nem akadályozta a játékosokat a válogatott edzésein, felkészülési mérkőzésein való
részvételben. Az ifjúsági korosztálynál októberben végzett terhelés-diagnosztikai
vizsgálatok értékelése a válogatott és klubedzők is megkapták.

4.6. Judo
Minden keretedzés, összetartás és edzőtábor nyílt. Minden versenyző edzője részt
vehet, sőt kívánatos is, hogy részt vegyen a foglalkozásokon. A közös
foglalkozásokon kívül a korosztályos versenyek sorozata (kb. évi 10-12 verseny) és
a havi rendszerességgel összehívott edzőbizottsági ülések is mind-mind helyszínei
lehetnek az edzők találkozásának és az eszmecserének.

4.7. Kajak-kenu
Az edzőtáborokban eltöltött napok számának növekedése, a szűken vett
felkészülésen kívül egyéb pozitív hatásokat is generál.
Egyrészt sokkal szorosabb kapcsolatok és kommunikáció alakult ki versenyző –
versenyző, valamint versenyző – edző viszonylatában, ami feltétlenül pozitív
hatással van az edzésmunkára, ezáltal a versenyeredményekre is.
Másrészről az edzők között kialakult egy spontán szakmai „továbbképzés” azáltal,
hogy megismerték, közösen megbeszélték egymás felkészülésének elemeit, ezzel új
tapasztalatokra tehettek szert, melyeket később felhasználhattak saját
edzésprogramjaik tervezésénél, kivitelezésénél.

4.8. Kézilabda
A program alkalmazásában dolgozó szakemberek napi kapcsolatban állnak az
egyesületi edzőkkel, a korosztályos bajnoki mérkőzéseken, kupákon, rendszeresen
találkoznak. Minden edző aktív tevékenységet folytat az egyesülete utánpótlásnevelésében. Az utánpótlás csapatokban játszó játékosok otthoni munkáját
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segítendő észrevételeiket direkt, vagy indirekt formában – a játékosokon keresztül –
eljuttatják az egyesületi edzőkhöz.
Ennek fogadtatása nem egyértelmű. A fizikai képzés hangsúlyozása például minden
közös foglalkozáson elhangzik, mégis a játékosokat megkérdezve, az esetek nagy
részében, az egyesületi edző ellenállásába, információ hiányába ütközik.

4.9. Kosárlabda
Az elmúlt időszakban a képzési programok megtervezése, klubedzőkkel való
egyeztetése és a gyakorlati megvalósítás területén akadtak problémák.
2004. őszétől kezdődően a képzésben résztvevő játékosoknál bevezették az egyéni
képzési naplót, ahol a játékos jegyzi mikor, hol és milyen jellegű egyéni képzésben
vett részt. Az edzőknél előrelépést jelentett, hogy elfogadták és alkalmazták a
szakmai munkát segítő felmérések szükségességét és a tapasztalatok
visszajelzésként való felhasználását.
Az egyes korosztályok vezetőedzői igyekeztek folyamatos kapcsolatot kiépíteni és
tartani kollégáikkal, ez azonban nem minden esetben jelentett tartalmas, előremutató
munkakapcsolatot. E téren szemléletbeli változásra is szükség van, közös
gondolkodásra a szűklátókörű szakmai féltékenység helyett.

4.10. Ökölvívás
A program alkalmazásában álló edzők kapcsolata a versenyzőket adó
egyesületekkel állandó, rendszeres és folyamatos. Az edzőtáborok után a
versenyzők és a végzett szakmai munka kiértékelése minden esetben megtörténik a
hazai versenyek alkalmával is konzultálnak a klubedzőkkel. Havonta egy-egy
alkalommal szóban számolnak be a sportági vezetőnek a végzett munkájukról, a
területükön szerzett tapasztalataikról, valamint azokról a nemzetközi eseményekről,
amin részt vettek.
A programban alkalmazott edzők a számukra kijelölt régióknak megfelelően heti
rendszerességgel beutaznak a közös edzésekre, amelyeket
Botos András Nyíregyházán, Hajdúhadházán, Hajdúböszörményben;
Szántó József Debrecenben, Hajdúsámsonban, Berettyóújfalun, Kismarján;
Molnár László Kiskunmajsán, Kiskunfélegyházán, Szegeden;
Svasznek Jenő Budapesten, Cegléden;
Farkas József Budapesten, Vecsésen, Szigetszentmiklóson tartanak.

4.11. Öttusa
A Héraklész programban résztvevő versenyzők zömében olyan egyesületben
sportolnak, amelyek edzői a program szakmai stábjában is dolgoznak. Így a
kapcsolattartás és az együttdolgozás jól megoldható. A fentiek alól a pécsi
versenyző a kivétel. Nem csak a nagy távolság, hanem az egyesület szerény edzői
ellátottsága miatt is. A KSI edzőinek a szakosztály vezetőjével és a versenyzővel is
nagyon jó a kapcsolata, így a kislány soha nem marad edző és edzőtárs nélkül.
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4.12. Röplabda
A röplabda sportágban a Héraklész programmal biztosított lehetőségek sokat
lendítettek az utánpótlás-nevelés helyzetén. Állandó, korosztályos válogatottak
működnek folyamatos programokkal, fizetett edzőkkel, ami a korábbi időszakhoz
képest óriási előrelépést jelent. Mégis a program által biztosított edzések száma,
csapatsportágról lévén szó, a látványos előrelépéshez kevés. A játékosok az évi 4070 együtt töltött napon kívül nagyobb részben az egyesületükben edzenek. A
fejlődés kulcsa az egyesületi munka és a Héraklész program összhangba hozása,
hogy megvalósulhasson a játékosok azonos szempontok, elvek és célkitűzések
szerinti foglakoztatása és ellenőrzése válogatottban és egyesületben.
Az összhang, a koordinált felkészítés megvalósítását célzó kezdeményezések:
Időszakonkénti edzői értekezlet. Az egyes keretek edzői külön tartják
értekezleteiket a csapat vezetőedzője irányításával. Témája a csapat egészét érintő
aktuális és távlati feladatok és az egyéni edzési és nevelési feladatok. Az
értekezleteket rendszerint összekapcsolják egy adott korosztályt érintő eseménnyel,
amikor az edzők egyébként is összejönnek. (Edzőtovábbképzés, OSB, OGYB, OIK
fordulók és döntők).
Személyes kapcsolat. A keret edzője és az egyesületi edzők rendszeres
találkozóinak témája a játékosok előnyös tulajdonságainak és hiányosságainak
feltárása, a fizikai, technikai és taktikai képzés, a nevelés feladatainak egyeztetése,
megbeszélése, az edzők önállóságának meghagyásával. A kapcsolattatás
személyesen, telefonon, illetve e-mail és fax felhasználásával történik.
Az edzéslátogatás a személyes kapcsolat egyik legfontosabb gyakorlati formája. A
keret edzőinek kötelező jellegű edzés látogatásán kívül az egyesületi edzők
látogatását is várják az összevont edzések idején.
A Héraklész-füzet minden játékos olyan személyes jellegű füzete, melyben egyebek
mellett az edzőknek lehetőségük van üzenetek váltására, edzésprogramok
rögzítésére.
A fizikai és mentális állapotfelmérés terén az eddigieknél nagyobb mértékben
igénybe kívánják venni a NUPI által biztosított orvosi, ergometriai, pszichológiai
szolgáltatásokat mind az egyes keretek, mind az egyes játékosok vonatkozásában.

4.13. Sportlövészet
A Héraklész keret versenyzőinek edzői felismerték a program adta lehetőségeket és
azt a segítséget, melyet a sportág utánpótlás-nevelése terén jelent. Megpezsdült,
élénkebbé vált a munka, elismerik a rendszeres, közös edzés jelentőségét, hiszen ez
az eredményekben is mutatkozik. Több edző elkíséri versenyzőjét a közös
edzésekre, kialakulóban van a rendszeres konzultációkon nyugvó, a hibákat kijavító,
közös szakmai munka.
A programban résztvevő versenyzők edzői elismerik a Héraklész program edzőinek
szakmai hozzáértését, akik a versenyzők egyesületi edzőivel rendszeresen tartják a
kapcsolatot. A tervezett munka irányelveiről tájékoztatják az egyesületi edzőket,
edzőtáborok végén értékelik az edzésmunkát, a felmérők eredményeit, az esetleges
egyedi problémákra felhívják a figyelmet. A táborok közötti versenyeken
tájékozódnak a versenyzőkről.
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Dr. Lénárt Ágota sportpszichológus részvétele a szakmai munkában nagy
segítséget jelentett a keret számára. Az edzőtáborokban, amikor csak tudott részt
vett, vagy a versenyzők keresték fel egyénileg a Testnevelési Egyetemen. A kezdeti
nehézségeket követően munkája nyomán, egyre több edző érzi annak
szükségességét, hogy sportpszichológus segítsen a versenyzők felkészítésében.

4.14. Tenisz
A játékosok folyamatos képzését az év nagy részében az állandóan változó klub
háttér biztosítja. Mivel a költségek rendkívül magasak (60-120 ezer forint
személyenként, havonta) a klubedző sok esetben a befizetett összegért meg akar
dolgozni, ami azt jelenti, hogy a játékosokat többször szívesebben visszatartja, hogy
a saját edzésein vegyenek részt. Színesíti a képet az is, hogy a szűk versenyzői
réteg éves szinten edzőt és klubot vált a kölcsönös bizalom és elégedettség hiánya
miatt. A nagy elvárásoknak és jelentős anyagi áldozatoknak nem tudnak megfelelni
az amatőr támogatottságú klubok, ezért a személyes kötődés edző és játékos között
esetleges és rendkívül törékeny.

4.15. Triatlon
A sportágban a személyes kapcsolattartás a jellemző, melynek adminisztratív
„szolgálati útja” sem a szövetségen belül, sem az olimpiai keretnél, sem a Héraklész
kereten belül nem alakult ki.
A Héraklész programban foglalkoztatott és az egyesületi edzők között a
kapcsolattartás informális, de gyakori. Formálisan csak a szövetség és az egyesületi
vezetők között létezik, ami így az áttételek miatt időnként döcögősen működik.
Rendkívüli mértékben megnehezíti a kapcsolattartást, hogy a Magyar Triatlon
Szövetség székhelye Szekszárdon van. Budapesten nem rendelkezik helységgel,
számítógéppel, telefonnal, faxszal.
A 2004. november 12-13-án megrendezésre kerülő szakmai konferencia egyik
sarkalatos témája a kapcsolattartás és információ áramlás kérdése volt. A Nemes
Csaba vezetésével működő szakmai bizottság – Papp Zsolt és Zubornyákné
Verrasztó Gabriella is tagja – konkrét javaslatokat tett, mellékelve azokat a
formanyomtatványokat is melyek az adminisztratív kapcsolattartást biztosítják. AZ
elképzeléseket megvitatták, de a gyakorlati megvalósítás még nem kezdődött meg.
A sportágban 2004 szeptemberével kezdődött a 2008-as és a 2012-es olimpiai
felkészülés, ahol már a Héraklész programban nevelkedett versenyzők adják a
válogatott gerincét. Ennek szellemében a Héraklész program edzői első lépésként
minden egyes Héraklész válogatottal rendelkező egyesületet személyesen kívánnak
felkeresni, így közvetlenül tájékozódva az edzéslehetőségekről, körülményekről,
hiányosságokról, feladatokról.

4.16. Úszás
A programban szereplő edzők a keretben résztvevő versenyzők edzőivel havi
rendszerességgel bizottsági üléseken találkoznak
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4.17. Vívás
A szerződéses munkaviszonnyal rendelkező Héraklész edzők rendszeres
kapcsolatban állnak a kerettagok klubedzőivel. A hétvégenkénti versenyeken való
találkozás mellett a keretedzésekre is szabad a látogatás, sőt ezeken a programokon
igény szerint az egyesületi edzők is adhatnak iskolát.
Szerződéses edzők napi kapcsolatot tartanak fenn a sportág vezetőjével és az
egyesületi edzők javaslatait figyelembe véve közösen alakítják ki a programot.
Időnként adódnak konfliktusok, de ezeket még mindig sikerült megfelelő módon
orvosolni.

4.18. Vízilabda
A program alkalmazásában álló szakemberek az
rendszerességgel tartanak kapcsolatot a klubedzőkkel:
•
•

•
•

V.

alábbi

módokon

és

Személyes kapcsolattartás telefonon, illetve a bajnoki mérkőzéslátogatások
alkalmával, valamint edzéslátogatásokkor.
Az őszi és tavaszi idénykezdetkor megtartott Utánpótlás Bizottsági üléseken
/vezető: Kemény Ferenc/ határozzák meg az adott idény utánpótlás
bajnokságainak menetrendjét, a válogatottak éves programját, az aktuális
keretet, valamint itt kerülnek jelölésre a különböző korosztályos válogatottak
szakvezetői is.
Havi rendszerességgel ülésezik a Vízilabda Edzők Szakmai Testülete. Ezen
alkalmakkor kötelesek beszámolót tartani a női és férfi utánpótlás kapitányok
a tervezett, illetve elvégzett munkáról és az évi világversenyek eredményeiről.
Éves rendszerességgel tart a Szövetség úgynevezett Országos Edző
Konferenciát, amikor szakmai előadások mellett szekcióüléseken vitatják meg
az edzők /OB I, OB I/B, utánpótlás, női/ az aktuális szakmai és
versenyrendszerrel kapcsolatos gondokat, problémákat, és elvi döntéseket
hoznak a következő idényre vonatkozóan.

A legjobbak összevetése a nemzetközi élmezőnnyel

5.1. Asztalitenisz
Fiú szakág
Az asztalitenisz más sportágakhoz hasonlóan folyamatosan változik, fejlődik. A
magyar asztalitenisz sport ezeket a változásokat korábban jelentős fáziskéséssel
követte. Napjainkban ezt a hátrányt technikai téren sikerült ledolgoznunk,
elmaradásaink vannak azonban a fizikai képességfejlesztés terén, valamint a
folyamatos mentális felkészítés vonatkozásában is.
A 2004-es évben kidolgoztak egy erőnléti munkatervet, amit elküldtek a válogatott
versenyzők klubedzőinek, így a kiválasztott játékosok egész évben a közös program
szerint végezték az erőnléti munkát.
Az összetartásokon, egyéni versenyeken rendszeresen megbeszélik az esetleges
technikai, taktikai hiányosságokat és közösen dolgoznak ezek kijavításán.
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A válogatott sportpszichológusa egész évben rendelkezésre áll és csoportos,
valamint egyéni foglalkozásokkal segíti a minél eredményesebb munkát.
Leány szakág
Nyugodtan állíthatjuk, hogy legjobb ifjúsági korosztályú játékosaink a nemzetközi
élmezőnyhöz tartoznak, ami a 2004-es budapesti utánpótlás Európa-bajnokságon
bebizonyosodott. A sportág számára ez az év a „tanulóév” volt, hisz mind
serdülőben, mind ifjúsági korosztályban szinte a teljes csapat kicserélődött. A
serdülők teljesítményén ez meglátszott, de az ifik még a legoptimistább
várakozásokat is felülmúlták, hisz csapatban ezüstöt, párosban Pergel-Viskivel
ezüstöt, Li Bin a román Neculával bronzot, Li Bin, Jakabbal pedig vegyes párosban
aranyérmet szerzett. Teljesítményük értékét növeli, hogy Pergel és Li Bin még 2 évig,
Juhász – aki a csapat tagja volt – még 1 évig ifi. A csapat ezzel a szerepléssel kivívta
az ifjúsági világbajnokságon való indulás jogát. Sajnos a serdülők nem szerepeltek
ilyen eredményesen, de ott a csapat valamennyi tagja jövőre is a korosztályában
marad és valamennyien az élmezőnyhöz fognak tartozni.

5.2. Atlétika
A Héraklész Bajnokprogram rendszeres felméréseinek és felkészülési
koncepciójának köszönhetően javul a versenyzők kondícionális felkészültsége. Most
már elmondhatjuk, hogy legjobbjaink – mind technikailag, mind kondícionálisan –
közelítenek a korosztályos világverseny 1-8 helyezettjeinek átlagához. A
dobogósokkal való összevetés nem lenne reális, mert sok esetben - főleg az
ügyességi számokban – olyan versenyzők nyerik a versenyeket, akik nem a
korosztály erőviszonyait reprezentálják, tehát ez nem is lehet cél előttünk.
Korábbi években többször bebizonyosodott, hogy pszichés, mentális oldalon
vagyunk jelentősen elmaradva, ami abban nyilvánult meg, hogy téthelyzetben nem
tudnak a versenyzők produkálni. Idén ezen a téren is jelentős előre lépés történt.
Valószínűleg a közös munka eredményezte konkurenciaharc és tudatos
szemléletformálás segít az előrelépésben. Ezzel együtt a következő évi
felkészülésben a legjobbak számára pszichológiai, személyiségfejlesztő
programokat fognak biztosítani a még jobb felkészüléshez.

5.3. Birkózás
Az alapvető képességek és készségek terén történt előrelépés, ami azonban nem
minden szakágnál mondható el. Nagy fejlődés látható a kadett kötöttfogású
korosztálynál, köszönhetően a „Mr. Tus” Birkózó Sportiskolának. A megfelelő
edzésmennyiségnek (heti 7-8 edzés) és a tervszerű edzésanyagnak köszönhetően
emelni lehetett fizikai és technikai állapotukat. A sok magas szintű nemzetközi
verseny (hazai és külföldi) fokozta mentális és taktikai felkészültségüket.
A szabadfogású szakágnak technikai képességek terén elég erős a lemaradása. Az
előrelépés biztosítéka az edzők képzése. Ha az átalakult nemzetközi stílust el tudjuk
sajátítani és a versenyzők képzésében változás következik be, fel lehet zárkózni a
nemzetközi élmezőnyhöz.
A női szakág lemaradása a fizikai képességek terén a legerősebb. Az előrelépést az
edzésszám növelése, azon belül is az erőnléti edzések fokozása biztosíthatja.
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Összegezve, a kadett korosztály a tavalyi Európa-bajnokság 8. helyéről a 4. helyre
lépett előre 33 ország közül. A helyezés mutatja, hogy minden téren a szűk
élmezőnyhöz tartozunk. A többi szakág a nemzetközi mezőnyben a középső
tartományban helyezkedik el. A Héraklész edzőtáborokban tervszerű, testre szabott
munkát tudtak végezni és emelni tudták a nemzetközi megmérettetések számát, ami
a felzárkózás biztosította.

5.4. Evezés
Az evezés erőállóképességi sport, ezért az eredményességet meghatározó alapvető
képességek az erő, állóképesség, erőállóképesség, kiváló evezős technika,
megfelelő pszichés tulajdonságok (akaraterő, kitartás, monotónia tűrés,), testalkati
tényezők döntő jelentőségűek.
Nemzetközi versenyeken szereplő legjobbjaink adottságai, képességei, készségei
általánosságban megfelelnek a korosztálytól elvárható értékeknek. Ezek azonban
évről-évre változnak, különböznek és értékelésük a jövő szempontjából sem mindig
egyértelmű. Ennek igazolására egy rövid példa: A 2002-es Trakai-i ifjúsági
világbajnokságon egypárevezősben szereplő Hirling Zsolt 11. helyezést ért el, majd
a rá következő évben a Milánói felnőtt világbajnokságon 6., az Athéni olimpián pedig
5. helyezést ért el könnyűsúlyú kétpárevezősben (Evezésben az ifi vb-n nincs
könnyűsúlyú szám)! A példa ellenére azért természetesen a sportág törekvése, hogy
a keretbe minél homogénebb, a nemzetközi élvonalhoz közelítő paraméterekkel
rendelkező sportolók kerüljenek.
Az eddigi eredmények túlszárnyalása, egyes eredményesebb országok utolérése
érdekében a program résztvevőinél a gyengébb képességeket személyre bontva
hangsúlyosabban kell fejleszteni, ezzel párhuzamosan egységes evezőstechnika
(hatékonyabb hajóhajtás) kialakítására kell törekedni. Szélesíteni kell továbbá a
hazai utánpótlás bázist (újabb települések bevonásával, új evezősklubok
létrehozásával, az evezős utánpótlás létszám növelésével,) ezáltal nagyobb,
merítési, kiválasztási lehetőséget biztosítva a szakemberek számára (mennyiség –
minőség). Az utánpótlásbázis növelésére már történtek, történnek eredményes
kísérletek (Kalocsán hosszú évek után ismét van evezés). (A Zánkai Európai
Testnevelő Pikniken az ország minden részéből összesereglett testnevelő tanárok
körében meglehetősen nagy érdeklődés mutatkozott az iskolai evezés iránt.)

5.5. Jégkorong
Az eredményességet meghatározó alapvető képességek terén vegyes a kép. Eduard
Giblak (az ifjúsági válogatottat irányító edző) saját kondícionális felmérésére
alapozva az állóképességet tartja a leginkább fejlesztendő területnek. Ennek
érdekében a Magyar Jégkorong Szövetség törekszik az egyesületi edzők és a
válogatottakat irányító szakemberek folyamatos, továbbképzésekben megnyilvánuló
tapasztalatcseréjét elősegíteni.

5.6. Judo
Európában és a nagyvilágban is két pólus mentén rendeződik a felkészítés szakmai
súlypontja. Egyik pólus képviselői esküsznek a fizikai felkészítés magas fokára, és
egy-egy eladható technika (versenytechnika) megtanulására. Másik póluson azon
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edzők elképzelései találhatók, akik a fő hangsúlyt a legszélesebb technikai tudás
elsajátítására fektetik és a megszerzett szakmai kvalitások után, vagy közben
szeretnék tanítványaikkal a fizikai képességeket is megszereztetni.
Nálunk mind a két elképzelésnek vannak hívei. A kisebb tudás, nagyobb fizikai
kondíció előbb meghozza a kívánt eredményeket, de nem eredményez tartós
sikereket. A több időt követelő szakmai felkészítés lassabban hozza meg az
eredményeket, de a sokrétű tudás még a felnőtt korban is segíti az
eredményességet.

5.7. Kézilabda
A csapatjátékokban az eredményességet az egyes képességek és készségek nem
meghatározzák, hanem csak befolyásolják. Eltérően az egyéni sportágak jelentős
részétől olyan sok képesség és készséghalmaz eredője szüli a végző sikert, hogy
csupán alapvetőnek mondott alkotó elemek tisztázása nem elegendő.
A kérdésfelvetés fontosságát jelzi ugyanakkor, hogy a sportágban a Héraklész
Bajnokprogram beindulása óta a kiválasztást végző edzők teendőjeként
szorgalmazzák az alkat, mint elsődleges szempont szem előtt tartását (játékost lehet
képezni, de növeszteni nem).

5.8. Kosárlabda
A korosztályos nemzetközi mezőnnyel való összehasonlításban az alapvető
képességek és készségek terén a következők mutatkoznak.
Leány szakág
• Fizikai felkészültségük gyengébb a nemzetközi élmezőnynél, különösen
vonatkozik ez a magas játékosokra.
• Technikai képzettség tekintetében legjobb ellenfeleik mögött a
középmezőnyben helyezkednek el.
• A játékosok taktikai képzettsége, ha nem is a legjobb, de jónak mondható, a
továbblépéshez a taktikai alapok pontosabb elsajátítása szükséges.
• Nem lehetünk elégedettek játékosok mentális felkészültségével, minden
korosztályban célirányosabb pedagógiai és pszichológiai ráhatásokra van
szükség.
Fiú szakág
• Fizikai képességeik jók, de képzettségük csak közepes a nemzetközi
élmezőnyhöz viszonyítva.
• A játékosok technikai képzettsége közepes, a magas játékosoknál kifejezetten
gyenge, nem tudják készség szinten alkalmazni az egyes sportág specifikus
technikai elemeket.
• Taktikai képzettség területén közepes szinten állnak, sok mindent ismernek,
de kevés taktikai elemet tudnak tökéletesen alkalmazni.
• A játékosok mentális adottságai jók, de képzettségük gyengébb
adottságaiknál.
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5.9. Öttusa
A magyar öttusázók hosszú ideje a világ élvonalába
élvonalába tartoznak, ami minden bizonnyal
a jövőben
őben sem fog változni. A sportág összetett jellegénél fogva azonban nagyon
nehéz egyértelmű
ű következtetést, támpontot, netán eredményt prognosztizálni.
Legjobb példa erre az olimpia, ahol Balogh Gábor és Vörös Zsuzsa
Zsuzs abszolút
esélyesként indultak, Zsuzsa nyert, Gábor „elszállt”. A fiataloknál ez
hatványozottabban fordulhat elő.
elő
ő Jellemző
ő például hogy 2002-ben
2002
a MÖSZ
elnökségében nagy felháborodást keltett az ifjúsági ”B” EB-n
EB n nagyon gyengén
szereplő
ő magyar fiúcsapat. Ebből a csapatból Kasza Róbert 2004-ben
ben az ifi „A” EB-n
EB
egyéni aranyérmet nyert.

5.10. Röplabda
A játékban az eredményességet befolyásoló adottságok és képességek közül a
testmagasságot, a játékosok testsúlyát, valamint az igen fontos érintő magasságot
van módunk összehasonlítani az európai hasonló korosztályú csapatokkal. A példák
a női
ő mezőnyből,
ő
ől, a májusi junior EB selejtezőről
ő
selejtező
őő
ől származnak, az eseményen
hivatalosan közölt adatok alapján, a csapatok helyezésével azonos sorrendben.

Testmagasság (cm)

184
182
180
178
176
174
172
NL

CR

HUN

BEL

A

EST

Ütésmagasság (cm)

298
296
294
292
290
288
286
284
282
280
NL

CR

HUN

60

BEL

A

EST

Testsúly (kg)

70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
NL

CR

HUN

BEL

A

EST

A fenti táblázatok mutatják, hogy a bemutatott fizikai paraméterek ismeretében a
magyar csapat 3. helyezése igencsak hízelgő.
hízelgő
ő Valószínű,
ű hogy az eredményes
ű,
játékhoz szükséges további feltételek, készségek vonatkozásában jobban állunk
(technika, játéktudás, játéktapasztalat, küzdeni tudás).
Ugyanakkor mutatja azt is, hogy már a játékosok kiválasztása pillanatában
hátránnyal indulunk nagy röplabdás nemzetek csapataival szemben. Persze ezt
eddig is tudtuk, de választani csak a meglévő kínálatból lehet.
A férfi mezőnyben a junior
or Európa Bajnokságon ugyanezek a felmérési adatok a
következő
ő képpen alkultak.

EB helyezett
Oroszország
Hollandia
2
Németország
3
9-10. Magyarország
1

testsúly
(kg)

testmagasság
(cm)

ütés érintő
(cm)

sánc érintő
(cm)

90,6

201,1

349,2

329,1

89,5

200,2

341,6

318,3

88,6

197,8

344,5

321,5

86,6

2oo,3

331,3

31o,5

Fiúknál a kiválasztásunk – ami a testmagasságot illeti – ennél a korosztálynál
megfelelőnek
őnek látszik. Az ütés és sánc érintés magasságánál – ami az adott
testmagasságon kívül ruganyosságot, tehát gyorsaságot is feltételez – már jelentős
különbség van az élcsapatok és a mieink között.
A játékban, a játék egyes elemeiben meglévő
ő elmaradásunkat az is mutatja, hogy az
EB statisztikai felmérései szerint - amit hét legfontosabb játékelemre, és a legjobb
l
15
játékosra szűkítve
űkítve közöltek - négy elem rangsorolásában nincs magyar játékos.
A legtöbb pontot szerző
ő ütők
ütő
ők között Németh Szabolcs a 14. (39 szerzett ponttal, az
első
ő 71 pontot ért el). Kiváló, pontos nyitásfogadásban szintén Németh Szabolcs az
5.. (63,79 %) és Ézsiás a 9. (59.34 %), míg az első
ő helyezett 74,23 %-ban
%
fogadott
jól. Sáncolásban mindkét centerünk elfogadhatóan teljesített, Kovács Zoltán 11
pontot érő
ő blokkjával a 7. Cziczó 1o blokkal a 12. helyezett. A legeredményesebb
sáncoló játékoss 16 pontot ért el.

5.11. Sportlövészet
Az eredményességet meghatározó alapvető
ő technikai képességek, taktikai
készségek terén a program legjobb versenyzői
versenyző
ői a nemzetközi élmezőnytől
élmező
ő ő nincsenek
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lemaradva, amit a korosztályos Európa Bajnokságokon, Világbajnokságokon elért
eredményeik is igazoltak.
A fizikai edzettség terén feltárt hiányosságokon ebben az évben igyekeztek javítani.
A szakmai munka elvégzése mellett a fizikai edzések jelentőségére is felhívták a
versenyzők, edzők figyelmét. A múlt év végén fizikai alapozó edzőtáborban vettek
részt a versenyzők, az azt követő edzőtáborok munkájában a szakmai edzések
mellett a fizikai edzéseket is megkövetelték.
Az esetleges szakmai hiányosságokat felismerve a Héraklész program
edzőtáboraiban a versenyzők elméleti ismereteit is bővítették. A kerettagok a tábort
követő otthoni edzéseken igyekeztek a tanultakat munkájukba beépíteni, a szerzett
ismeretekkel
kijavítani,
megszilárdítani
edzésfeladataik
végrehajtását.
(Edzéstervezés, edzésmennyiség, fegyverkarbantartás.)
A versenyzők megismerhették az Optoelektronikai tréninget és elemző rendszert
(NOPTEL), ami a fegyver célon tartásában, a lövés leadás módjának nyomon
követésében jelenleg a legfejlettebb technikai segédeszköz a sportlövészetben. Az
edzők, akik nem ismerték, kezdetben elvetették a készülék hasznosságát. A
versenyzők többsége itt találkozott ezzel a készülékkel először. Az eredmények
javulásával egyre több edző kérte a versenyzők ezen edzéslehetőségét két
edzőtábor közötti időszakban is, ahol aktívan részt vettek az edzéseken. A készülék
megismerése után több egyesület a legkorszerűbb SCATT lövész elemző rendszer
megvásárlása mellett döntött.

5.12. Súlyemelés
A nemzetközi megmérettetés időben első komoly lépcsője a serdülő EB, ennek
életkori határa 2003-ig 16 év volt, amit 2004-ben 17 évre emeltek.
2002-ben és 2003-ban viszonylag nagy létszámú csapatok vettek részt a serdülő
EB-ken. Ennek oka, hogy a helyszínek mikrobuszokkal is elérhetőek voltak. (Nizza
és Dortmund) Az igen népes mezőnyökben versenyzőink a bronzéremtől a 21-ik
helyezésig értek el eredményt. 2004-ben a versenyt Stavangerben (Norvégia)
rendezték. A jelentős költségek és a nem túl kimagasló várható eredmények okán a
MSSZ úgy döntött, hogy nem veszünk részt a versenyen.
Az Utánpótlás két fő versenye a junior EB és VB. 2004-ben a Minszkben rendezett
versenyen (junior VB) a négy fiú kiválóan szerepelt. Baranyai János szakításban
világbajnok lett és Cser Norbert valamint Vatai Viktor is érmeket szerzett. Leány
résztvevőnk nem volt.
A2004-es junior EB-re Burgasban került sor. A tervek szerint öt fiú és öt lány vett
volna részt a versenyen. Az olimpián bekövetkezett sajnálatos események miatt a
MOB és az MSSZ közös határozata alapján nem indult magyar csapat a versenyen.
A 2003-as junior VB-n Mexikóba résztvevő egyetlen versenyzőnk, Vaspöri Gábor a
94 kg-ban összetettben 8. helyezést ért el 352,5 kg-ot teljesítve (szakítás-155 kg 10.
lökés-197,5 kg 7. )
A 2003-as junior EB-n Valenciában két lány és nyolc fiú versenyző vett részt. Vatai a
105 kg-ban három bronzérmet gyűjtött be, a többiek 4 -11. helyezéseket értek el.
Fentiek alapján megállapítható, hogy a mi versenyzőink is képesek a világszínvonal
elérésére. A kis létszámú utánpótlásbázis következtében azonban csak kevés számú
versenyzőnk lehet képes érmes helyezés elérésére. Visszaesés csak akkor nem fog
bekövetkezni, ha megáll a szakosztályok és a szakemberek számának csökkenése.
Örvendetes, hogy 2004-ben csekély mértékben ugyan, de nőtt a 14 -16 éves
versenyzők száma.
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5.13. Tenisz
Az alsóbb korosztályoknál (14 év alatt újonc és 12 év alatt gyermek) a hazai
versenyrendszer és edzésmunka összehasonlítva a nemzetközi tapasztalatokkal
megfelelőnek mondható. Ebben az időszakban a technikai tudás megalapozása
történik, melyben a hazai szakemberek nemzetközi mércével mérve is jó alapokat
adnak versenyzőinknek. Nem véletlen, hogy az idei évben számos külföldi nagy
tornán is sikeresen szerepeltek magyar versenyzők. A 12 éves lányok a Nemzetek
Kupája nem hivatalos Európa Bajnokságon 2. helyezést értek el. Az idősebb
korosztályoknál a folyamatosan növekvő költségek miatt a családok sok esetben
visszalépnek a verseny tenisz támogatásától. Eklatáns példa, hogy a jelenlegi
világelső férfi teniszezőt, Roger Federert, több magyar játékos is legyőzte serdülő
korában. (Fonó László és Karda Csaba) Ez a példa is jól mutatja, hogy bár
tehetségben nem szűkölködünk a svájcihoz hasonló menedzselésre nincs
lehetősége a sportágnak.
Az Európa bajnoksági kép is azt igazolja, hogy az életkor előrehaladtával az
élvonaltól való leszakadásunk egyre inkább mérhető. Ennek oka a már említett
pénztelenség mellett a szűk hazai mezőny.

5.14. Triatlon
A fizikai képességek terén óriási előrelépést tettek a keret tagjai. Az első évben még
minden évfolyam számára a megfelelő úszástudás elérése volt a kiemelt feladat,
hiszen megnyerni jó úszással nem lehet a triatlon versenyt, de elveszteni igen.
A 2004-es felkészítési programban már a futás után a kerékpár tudás fejlesztése is
előtérbe kerülhetett.
Legmarkánsabban a lányok eredményeiben követhető nyomon a fejlődés.
2002-ben kerültek a Héraklész programba az 1988-ban született, akkor első éves
serdülő lányok. Ők a program iránymutatása szerinti felkészítésben részesültek,
vagyis az úszás tudás és az alapképességek fejlesztése volt az elsődleges
feladatuk. 2004-re, ezek a kislányok, akik még mindig csak ifjúsági korosztályúak,
jobb eredményeket értek el a nemzetközi junior világversenyeken, mint az utolsó
éves junior lányaink. Háromszámos versenyzők, akik a megfelelő fizikai
alapképességekkel rendelkeznek, fizikailag felkészítettek arra, hogy az olimpiai
távon is jó eredményeket érhessenek el.
Ugyanez megfigyelhető a fiúk esetében is, de ott kitolódik az U 23-as korosztályra.
Azt tapasztalhattuk, hogy nem jelent visszaesést számukra az olimpiai távon történő
versenyezés. Első U 23-as évükben már sikerrel vették fel a versenyt a magyar
felnőtt, olimpiára készülő sportolókkal.
A korosztályos világversenyekre kikerülő versenyzők technikai képzettsége
megfelelő. Taktikai és mentális képességeik azonban annak ellenére elmaradnak a
kívánttól, hogy ebben az évben igen jelentős nemzetközi sikereket értek el ifjúsági és
junior korosztályban. Ennek legfőbb oka a megfelelő nemzetközi menedzselésük
hiánya. Míg ellenfeleik nagy része már részt vesz a Világ Kupa versenysorozatban,
addig a mi sportolóink az évi egy Európa- és az egy Világbajnokságon szerepelnek
nemzetközi mezőnyben.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy-két, időnként három év szükséges
ahhoz, hogy a felnőtt mezőnybe kerülve a versenyző azt tudja nyújtani, amire fizikai
teljesítőképessége alapján képes.
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A megfelelő nemzetközi versenyeztetésnek jelenleg sem az anyagi, sem a
strukturális lehetősége nem adott, sem a Héraklész programban, sem szövetségi,
sem egyesületi szinten.

5.15 Úszás
A Héraklész Bajnokprogramban résztvevő versenyzők a magyar úszósport gerincét
adják, eredményeikkel nemcsak korosztályukban, hanem a felnőtt nemzetközi
mezőnyben is sikeresen képviselik hazánkat. A sportág jelenlegi világranglistáján 21
héraklészes úszó szerepel.
Technikai felkészültségük más nemzetek edzőinek kíváncsiságát is felkeltik.
A Héraklész programban alkalmazott edzésprogramok, eszközök a magyar
úszósportban is egyértelműen teret nyertek (Pl. „teknőc” használata).

5.16. Vízilabda
Az eredményességet meghatározó alapvető képességek és készségek közül a
fizikai, technikai és taktikai felkészültséget illetően, amint azt az elért eredmények is
bizonyítják, a világ élvonalába tartoznak mind a női, mind pedig a férfi utánpótlás
válogatottak.
Két területen azonban még van előrelépési lehetőségünk. A déli országok /Szerbia,
Horvátország, Görögország/ fiataljai 1-2 évvel korábban érnek, férfiasodnak, ezért
már 18 éves korukban elérik fizikai lehetőségeik 90%-95%-át, ellentétben a magyar
sportolókkal.
A mentális képességek terén is vannak még tartalékaink, melyek kiaknázásához
azonban állandó sportpszichológusi segítség szükséges.

VI.

Szellemi élet, szakemberképzés

6.1. Asztalitenisz
A Héraklész program illetve a válogatott működése módszertani, szakmai,
pedagógiai és edzésszervezési vonatkozásokban egyaránt követendő példát mutat.
Ez a kisugárzás közvetlen pozitív hatást eredményezhet a válogatottba versenyzőt
adó klubokra, közvetett formában pedig a teljes hazai mezőnyre is.
2004. június 15-én férfi szakági szakmai fórumot szerveztek, ahol Karsai Ferenc,
osztrák szövetségi kapitány, a jelenlegi világbajnok Werner Schlager edzője tartott
rendkívül színvonalas bemutatóval egybekötött előadást a sportág legaktuálisabb
kérdéseiről, majd Aranyosi Péter beszélt a legmodernebb adogatásokról és ezek
fogadási módjairól.
Harasztiné dr. Sárosi Ilona, a fiú utánpótlás válogatott sportpszichológusa, a mentális
felkészítésről tájékoztatott, valamint Vocskó György az erőnléti munkáról tartott
bemutatóval illusztrált előadást. Végezetül az utánpótlás válogatott két edzője
beszélt tapasztalatairól a szép számú, az ország legkülönbözőbb pontjairól érkezett
edzőkollégákból álló hallgatóság előtt.
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6.2. Atlétika
Szakágaktól függően különböző formában, de egyértelműen pozitív hatással valósul
meg a szakmai kommunikáció. A gerelyhajító szakágban például minden alkalommal
részt vesznek az edzők a programokon és továbbképzés jellegű, gyakorlati és videós
mozgáselemzéses konzultációkat tartanak. A szakágak többségében inkább a
személyes konzultáció jellemző. Egyre gyakoribb, hogy a kollégák megkeresik a
szakágvezetőket a problémáikkal. Nem olyan látványos módon, mint ahogy azt a
program indulásánál várta a szövetség, de mindenképpen előre mozdította a
szakmát a program.

6.3. Birkózás
A programon belül dolgozó szakemberek (Bacsa Ferenc, Struhács György, Takács
Ferenc) elkészítették az I-VIII. évfolyam iskolai birkózó tantervét. Ez a szakanyag
nagy segítség a kezdő és haladó korosztállyal foglalkozó edzőknek. A Héraklész
Bajnokprogramon belül elvégzett felmérések és annak tapasztalatai alapján a
szakosztályokban dolgozó edzők módosították a felkészülés menetét. A Birkózó
Szövetség által megrendezett évenkénti továbbképzéseken a felnőtt, illetve
korosztályos válogatottak edzői (Héraklész edzők) tapasztalataikat és az új technikai
megoldásokat ismertették és oktatták az edzőknek.

6.4. Evezés
A Bajnokprogram jelentősen hozzásegít ahhoz, hogy az éves felkészülési munka
során a Magyar Evezős Szövetség edzőbizottsága által elfogadott hosszú távú
sportágfejlesztési szakmai program, valamint az utánpótláskorúak 2004. évi
felkészülési programja alapján készüljenek a versenyzők, ezáltal hatást gyakorolva a
klubokban folyó edzésmunkára.
Az összességében hasznosnak mondhatók program hatásai:
• korábban főként a felnőttekkel foglalkozott a szakmai vezetés, a program
hatására sokkal nagyobb hangsúlyt kapott az utánpótlás-nevelés;
• elkészült egy egységes hosszú távú sportágfejlesztési szakmai program;
• a program által nyújtott edzőtáborozási lehetőségeket kihasználva
egységesebb (korszerűbb) felkészülésre (fizikai, technikai) nyílik lehetőség;
• a laboratóriumi mérések folytán a kerettagok egy részének fejlődése
objektívebben nyomon követhető.

6.5. Judo
A program által preferált fizikai és mentális felmérések értékelései, a tudományos
előadássorozatok hasznosítható tudása felpezsdítette a sportág szakembereinek
gondolkodását. Érezték, hogy nem elég a foglalkozásokat megtartani, de minden
egyes versenyzőnél egyénre szabva is adagolni kell a terhelést és gondoskodni kell
a tanítványok megfelelő regenerációjáról.
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6.6. Kosárlabda
A program nagymértékben hozzájárult a sportágon belüli szellemi élet új
munkaformáinak kialakulásához. Az egyéni képzés területén a korosztályos
válogatott edzői egyeztették a klubedzőkkel egyes játékosok egyéni képzési
feladatait és egyéni képzési terveket készítettek.
A 2004-es év őszétől az egyéni képzésben résztvevő játékosok edzésnaplót
vezetnek, amit folyamatosan egyeztetnek a korosztályos válogatott edzőkkel.
A Héraklész programmal párhuzamosan – immár három éve – megújult az
utánpótlásban dolgozó szakemberek továbbképzési rendszere. Bevezetésre került a
korosztályos továbbképzés és minden év nyarán, több helyszínen kisebb 40-50 fős
csoportokban
tartanak
továbbképzést,
egységes
tematika
alapján.
A
továbbképzéseken a Héraklész programban dolgozó edzők előadóként és
témavezetőként is szerepelnek. A szakemberek körében ennek hatására elindult egy
pozitív folyamat, de a karakteresebb változáshoz hosszabb idő szükséges.

6.7. Ökölvívás
A Héraklész programról folyamatosan informálják az egyesületeket, emellett a
kétévente lezajló edzőtovábbképzéseken megtörténik a program által végzett munka
tapasztalatainak ismertetése, valamint annak elemzése, és értékelése. A Magyar
Ökölvívó Szakszövetség által rendezett edzőképzés szaktáboraiban a Héraklész
program tapasztalatai, alkalmazott módszerei, a képzési rendszerben történő
alkalmazása ugyancsak a tananyag részét képezik.

6.8. Öttusa
A rendszeres edzői képzéseken, megbeszéléseken egy-egy aktuális téma
feldolgozásával igyekeznek szakmai segítséget adni az edzői munkához. Az idei
évben a terveknek megfelelően a futás volt a középpontban. A profi szakember,
Serfőző János előadását hosszas vita követte. Külön alkalommal tárgyalták az angol
női öttusázók futóteljesítményét, akiknek magyar szakember a vezetője.

6.9. Súlyemelés
A program legáltalánosabb munkaformája az edzőtáborokban végzett – az
egyesületinél lényegesen nehezebb, terjedelmesebb – napi kétszeri edzés. Minden
versenyző írott egyéni edzésterv alapján dolgozott. Az edzéstervek tartalmazták a
tervezett és az elvégzett munkát, a reggel mért testsúlyt, az esetleges
megjegyzéseket. A program indulása óta minden versenyző edzésterve archiválásra
került. Az egyesületi szakemberek közül főleg a fiatalabb kollégákat igyekeztek
meggyőzni a válogatottnál kialakított munkaforma átvételére, a precíz és igényes
edzésvezetésre. A Héraklész program nélkül az MSSZ utánpótlás-nevelő
tevékenysége igencsak hiányosan tudna megvalósulni.
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6.10. Triatlon
A Héraklész edzőtáborokban alkalmazott hosszú távú, célirányos és tematikus
képesség fejlesztés, valamint az a célorientált felmérési rendszer, amiben egzakt
módon mérhető a sportolók számonkénti fejlődése, az egyesületi edzőket is arra
készteti, hogy továbbfejlesszék tudásukat.
A szövetség költségén a Héraklész program bevezetése óta egy évben két-három
szakmai konferencia valósul meg, ami főként az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos
témákat ölel fel, többször külföldi, utánpótlás-neveléssel foglalkozó edzők
meghívásával (francia, spanyol).

6.11. Vívás
Nem szorosan a Héraklész programhoz kapcsolódik ugyan, hogy a Magyar Vívó
Szövetség a TF-el közösen beindított egy gyorsütemű középfokú edzői tanfolyamot,
ahol több mint 30 fiatal kapott képesítést. A Vívó Szövetség támogatása révén a
tanulmányok ingyenesek voltak a jelentkezők részére.

6.12. Vízilabda
A sportágban kb. 10 éve folyamatosan és rendszeresen szerveznek utánpótlás edzői
továbbképzéseket, melyek eredményességéhez a Héraklész Bajnokprogram
tapasztalatai és felmérései nagy mértékben járultak hozzá.

VII. A szakszövetségek hozzájárulása a programhoz
7.1. Asztalitenisz
A Magyar Asztalitenisz Szövetség a korábbiakban is kiemelten és a
költségvetésében elkülönítetten kezelte az utánpótlás válogatottak felkészülését és
versenyeztetését.
Ugyanakkor a felnőtt válogatottak eredményességi kényszere és a szűkös anyagi
lehetőségek miatt mindig felmerült a dilemma felnőtt program vagy utánpótlás,
központi felkészülés vagy versenyeztetés. Általában az összetartások „sínylették”
meg a döntést. A Héraklész Bajnokprogramnak köszönhetően az edzőtáborozások,
az összetartások anyagi háttere biztosított, ami óriási segítség a szövetségnek, a
rendszeres havi juttatásnak köszönhetően a szakágakkal foglalkozó edzők is sokkal
jobb kedvvel végzik a munkájukat (a szövetségnek az utánpótlás edzők
honorálására korábban nem volt lehetősége).

7.2. Atlétika
A MASZ segíti és anyagilag is támogatja a Héraklész Bajnokprogram működését. A
szövetség szerepvállalása az alábbi területeken jelentkezik:
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•
•
•
•
•

az érintett korosztály versenyeztetése (világversenyek és válogatott viadalok,
továbbá a legjobb ifjúsági és junior korú versenyzőknek nemzetközi
versenyei)
az alap szintű táplálék kiegészítő az „A” kerettagok, illetve a világversenyre
esélyes versenyzők részére
a programokra érkező versenyzők útiköltség térítése
eszközvásárlás azoknak a kiemelt versenyzőknek, akiknek szakosztályuk
nem tudja biztosítani a szükséges speciális szereket és felszerelést.
egészségügyi támogatás a kiemelt versenyzőknek

7.3. Birkózás
A szövetség biztosítja a nemzetközi versenyeztetés feltételeit, így minden korcsoport
szakágai komoly nemzetközi versenyeken tudtak részt venni (Törökország,
Oroszország, Románia, Szlovénia, Görögország, Csehország, Szlovákia, Ausztria,
Bulgária).
A Héraklész program legkiválóbb tagjai részt vehettek a felnőtt válogatott
edzőtáboraiban egy rövid időszakra. A program és a szövetség egységes
támogatása remek lehetőséget adott a versenyzők sikeres szerepléséhez és
folyamatos fejlődéséhez.

7.4 Evezés
A szövetség az idei évben a következőkkel segítette a felkészülést:
• legjobb U23-as, és ifi korú versenyzők (8 fő 100%-os, 2 fő 50%-os) és
felkészítő edzőik (5 fő 100%-os) nemzetközi versenyekre történő utaztatása;
• saját eszközök rendelkezésre bocsátásával (U23-as, és ifi válogatottak FISA
limites hajókkal történő ellátása, edzőtáborokba történő hajószállítás);
• egy szakember (sportági koordinátor) FISA edzőkonferencián történő
részvételének finanszírozása, valamint a MESZ iroda rendelkezésre
bocsátása.

7.4. Judo
A program jószerivel felöleli a hazai utánpótlás felkészítési programjait, melyben a
szövetség és az egyesületek a nemzetközi táborok, versenyek programjainak nem
csekély költségeit fedezik.

7.5. Kajak-kenu
Kajak-kenuban a Héraklész Bajnokprogram beindulása óta jól működik az az elv,
hogy a program által nyújtott lehetőségek csak akkor jelenthetnek minőségi
előrelépést, ha a NUPI finanszírozta edzőtáborok mellett a szövetség továbbra is az
előző évekhez mérten, vagy még magasabb szinten támogatja a felkészülést,
versenyzést.
A 2004-es év finanszírozásának megoszlása
NUPI
• 3891 edzőtábori nap
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• 9 fő edző bérezése
• élettani vizsgálatok
• létesítménybérlés
MKKSZ
• melegvízi edzőtábor
• nemzetközi versenyeken való részvétel
• edzőtáborok technikai kiszolgálása (motorosok, üzemanyag, stb.)
• hajóbeszerzések
• hazai versenyrendszer működtetése

7.6. Kézilabda
Az MKSZ és a NUPI, mint korábban is, közösen vállalta a 2004. évi program
finanszírozását.
A NUPI és a szövetség közötti egyeztetést követően a 96 fős sportolói kontingens a
korábbi 6 helyett 4 csapatra lett felosztva. A két serdülő csapat foglalkoztatását,
valamint az ifjúsági és junior válogatottak utaztatási költségeit, továbbá a
nemzetközi, külföldi rendezvények való részvételt az MKSZ finanszírozza.

7.7. Kosárlabda
Az MKOSZ – ha nehézségek árán is – minden korosztályban és mindkét nemben
maradéktalanul biztosította a nemzetközi versenyeztetéshez szükséges feltételeket.
A szövetség saját forrásból kiegészítette a felkészüléshez szükséges anyagiakat,
továbbá költségtérítéssel támogatta a korosztályos válogatottaknál tevékenykedő
másodedzőket, technikai vezetőket, orvosokat, gyúrókat.
A szövetségnek a jövőben nagyobb erőfeszítéseket kell vállalnia az utánpótlás
válogatottak finanszírozására terén, hiszen az új rendszerű Európa Bajnokságok
fokozott anyagi terheket jelentenek.

7.8. Ökölvívás
A szövetség szakmai vezetése az éves programját teljes egészében a Héraklész
programhoz igazítja. A szövetség utánpótlás-nevelési programja, és a Héraklész
program egymásra épülve és egymást kiegészítve működik.
A szövetség a Héraklész programhoz tartozó ökölvívók számára saját szervezésben
és finanszírozásban is rendez edzőtáborokat, igazodva a hazai és nemzetközi
versenynaptárhoz és eseményekhez.

7.9. Öttusa
A felnőtt válogatott edzőtáboraiba a szövetség finanszírozásával az ifjúsági és junior
csapatok is rendszeresen meghívást kapnak. Az aktuális nemzetközi versenyre így
tudnak készülni akkor is, ha a Héraklész tábort a nagy létszáma miatt Tata nem tudja
fogadni. Az EB-re, VB-re való utazás költségeit tíz-tizenkét főre, továbbá az öt
sportág űzéséhez szükséges felszerelést szintén a MÖSZ biztosítja. Az állam által
biztosított eredményességi jutalmat a MÖSZ megduplázza.
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7.10. Röplabda
A Héraklész Bajnokprogram által biztosított edzőtáborozásokon kívül a szövetség a
különböző korosztályos válogatottak programját nem egészítette ki további
edzésekkel, edzőtáborozással, hiszen ezt a játékosok iskolai, egyesületi
elfoglaltsága, leterheltsége nem tette lehetővé.
A programban részvevő csapatok számára a szövetség a megfelelő versenyzési
lehetőségeket biztosította.
Fiú „A” keret ( junior válogatott)
Részvétel a hazai 2003-2004. évi NB-I-es bajnokság őszi fordulójában.
Április 13-14.: két barátságos, nemzetek közötti mérkőzés Budapesten Izrael ellen.
Május 15-16.: két barátságos, nemzetek közötti mérkőzés Romániában.
Május 26-30.: Junior Európa Bajnoki selejtező Tiszaújvárosban hat csapat
részvételével.
Június 25-27.: MEVZA torna Csehország (Zsdar).
Augusztus 18-19.: két barátságos, nemzetek közötti mérkőzés Dunaújvárosban és
Budapesten Kuwait ellen.
Augusztus 20-22.: részvétel a Dunaferr Kupán hazai extraligás csapatok
társaságában.
Szeptember 4-12.: Junior Európa Bajnokság döntője Horvátországban (Zágráb).
Az év során további 8 barátságos mérkőzés hazai extra ligás csapatok ellen.
Leány „A” keret ( junior válogatott)
Május 18-19.: két barátságos előkészületi mérkőzés amerikai egyetemi válogatottal,
Dömsödön.
Május 26-30.: Junior Európa Bajnoki selejtező Hollandiában hat csapat
részvételével.
Az év során további 5 barátságos mérkőzés hazai extra ligás csapatok ellen.
Fiú „B” keret (ifjúsági válogatott)
Április 4-5.: két barátságos, nemzetek közötti mérkőzés Dabason Szlovákia ellen.
Június 25-27.: MEVZA torna Ausztriában (St.Pölten).
Július 2-4.: Olimpiai Reménységek Versenye Szlovákiában (Nyitra).
Augusztus 20-22.: Eötvös Kupa (nemzetközi korosztályos klub torna) Debrecenben.
Részvétel a 2004-2005. évi NB-I-es bajnokság őszi fordulójában.
Leány „B” keret ( ifjúsági válogatott)
Június 5.: két barátságos, nemzetek közötti mérkőzés Veresegyházán.
Június 25-27.: MEVZA torna Szlovéniában (Ljubjana).
Július 2-4.: Olimpiai Reménységek Versenye Szlovákiában (Nyitra).
Augusztus 20-22.: Eötvös Kupa (nemzetközi korosztályos klub torna) Debrecenben.
Részvétel a 2004-2005. évi NB-I-es bajnokság őszi fordulójában.

7.11. Sportlövészet
A program adta lehetőségeket a szövetség igyekszik kiegészíteni. Az ágazatonkénti
legjobb utánpótlás korú versenyzőket beépíti a felnőtt válogatott keretbe, mely
gyakorlat eddig is eredményesnek bizonyult. Számukra több nemzetközi versenyen
(Világ Kupa) való részvételt is biztosított, ezzel is segítve a nemzetközi élmezőnybe
történő, minél gyorsabb és törésmentes beépülésüket. A szövetség által
finanszírozott edzőtáborokba a Héraklész keret versenyzői is meghívást kapnak,
úgyszintén az EB-re, Olimpiára készülő csapat edzőtáboraiba. 2004-ben a téli
légfegyveres és a nyári tűzfegyveres Junior Európa Bajnokságon a válogató
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versenyek alapján résztvevő teljes létszámú csapat 90 %-a a Héraklész
Bajnokprogramból került ki. Több versenyző számára lőszergyárban fegyverhez
válogatva lőszertámogatást biztosított a szövetség.
Az edzőtáborok alkalmával az utaztatást is magára vállalta a szövetség. A keret
tagjai az MSSZ által vásárolt korszerű SIUS elektronikus gépeken, 10m-25m-50m,
(amire a nemzetközi versenyeket rendezik, EB, VB, Olimpia) gyakorolhattak az
edzőtáborok alkalmával, ami nagy segítséget jelentett a felkészülésben. A gépek
szállítását, összeszerelését és az értékeléshez szükséges papír illetve
gumitekercsek költségeit a szövetség vállalta.

7.12. Súlyemelés
A súlyemelő szövetség további edzőtáborokkal segítette a legjobb versenyzők
felkészülését. A válogatottak cipő és sportruházati támogatásban, továbbá táplálék
kiegészítő ellátásban részesültek.

7.13. Triatlon
A szövetség által finanszírozott feladatok:
• Az Ifjúsági Csapat Európa Bajnokságon és a Junior Európa Bajnokság való
részvétel.
• A Junior Világbajnokság költségeinek visszatérítése.
• Utánpótlás-neveléssel foglalkozó külföldi szakemberek meghívása szakmai
konferenciákra.
A szövetség anyagi ráfordítása megközelíti a Héraklész program által biztosított
pénzügyi keret mértékét.

7.14. Úszás
A Héraklész Bajnokprogram nemzetközi versenyekre készülő úszóinak magaslati,
melegégövi edzőtábori részvételét biztosította a Magyar Úszó Szövetség. Ezen
edzőtáborok már ifjúsági szinten is elengedhetetlenek a nemzetközi úszóéletben.

7.15. Vívás
A szövetség finanszírozza az összes válogató versenyen való részvételt úgy, hogy a
külföldi válogatókra buszt indít 9 fővel, amiben 3 versenyzőt, 1 bírót, 1 edzőt és a
sofőrt teljes ellátással, szállással.
A hazai válogató versenyekre az MVSZ a rendező klubnak 80.000 Ft/verseny
támogatást ad és még a nevezési díj is (fejenként 1.500 Ft) a rendezőt illeti.

7.16. Vízilabda
A szövetség 2001. szeptemberétől 2004. októberéig az alábbi költségeket vállalta
magára a Héraklész Bajnokprogramban érintett válogatott csapatokat illetően.
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2001
Női Junior VB
Női Junior Torna Németország
2002
Férfi Junior EB
Női Junior EB
Férfi Junior Torna Németország
Férfi Junior Torna Kréta
Ifi Torna Catania
Női Junior Torna Portugália
Utánpótlás edzőtábor
2003
Férfi Junior VB
Férfi Ifi EB
Női Ifi EB
Női Ifi Torna Görögország
Férfi Junior Torna Görögország
Férfi Ifi Torna Spanyolország
Férfi Torna Olaszország
Utánpótlás edzőtáborok
Várfürdő Kupa
2004
Férfi Junior EB – MLT
Férfi Junior Nemzetközi Torna – SVK
Férfi Junior Nemzetközi Torna – GER
Férfi Junior nemzetközi edzőtábor – ITA
Férfi Ifjúsági Nemzetközi Torna – ESP
Férfi Serdülő Nemzetközi Torna – SCG
Női Junior EB – ITA
Férfi korosztályos táborok

VIII. A program hatása a sportágak egységes utánpótlásnevelési rendszerének kialakulására
8.1. Asztalitenisz
Az asztalitenisz 2003. márciusában csatlakozhatott a Héraklész programhoz és
azóta gyökeresen változott meg a szövetség utánpótlásprogramja, tehetségkutatása
és felkészítése.
Szakmai szempontból a Héraklész Bajnokprogram alapvetően a legtehetségesebb
fiatalok központi felkészítésére összpontosít és ennek feltételeit teremti meg. Emiatt
az utánpótlás válogatottak működtetése, felkészítése az eddigieknél sokkal
tervezhetőbbé, tervszerűbbé vált. A pótlólagos források révén lehetőség adódik
olyan programok megvalósítására is, mint például a nemzetközi versenyeztetésbe
bevont
korosztályoknál
fiatalabb
játékosok
összetartása,
központi
edzőtáboroztatása, illetve vidéki játékosok és szakosztályi bázisok aktív bevonása.
A program keretet biztosít olyan fontos szakmai részletek számára is, mint például a
szakemberek továbbképzése a MOB és a NUPI által szervezett fórumokon, szakmai
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anyagok közzététele a NUPI folyóiratában, a sportorvosi felmérés biztosítása, a
fiatalok erkölcsi megbecsülése és pályafutásuk ösztönzése sportfelszerelések,
oklevelek biztosításával. Mindezeknek köszönhetően a programhoz tartozás
kifejezett presztízskérdéssé vált a gyerekek körében.
Összegezve a NUPI által működtetett Héraklész Bajnokprogram a magyar
sportirányítás egyik legnagyobb, legüdvözlendőbb intézménye, amelynek
fenntartása, további fejlesztése létkérdés az utánpótlás-nevelés számára.

8.2. Atlétika
A MASZ régóta szükségét érezte egy központilag működtetett utánpótlás-nevelési
rendszer létrehozásának. Anyagi nehézségek miatt ez egészen 2000-ig tolódott.
Ekkor építette fel a szakmai vezetés azt a rendszert, mely 95 %-ban egyezett a
Héraklész Bajnokprogram elképzeléseivel. A szövetség a programhoz hasonlóan az
ifi-junior (16-19) korosztályt célozta meg. Ez alatt legfontosabb a tömegbázis
növelése, melyet a NAP segítségével lehet megoldani. A legnagyobb gondot az
edzői létszám drasztikus csökkenése okozza, melynek következtében nincs felvevő
kapacitás.
A sportág utánpótlás-nevelési rendszerének hiányzó láncszeme az utánpótlás (20-23
évesek) korosztály gondozása. Most, hogy a Héraklész programnak köszönhetően
egyre jobb versenyzők öregednek ki a junior korból, égetően szükséges ennek a
problémának a megoldása, melyre vonatkozóan a szakmai tervek már készen állnak.

8.3. Birkózás
A Héraklész Bajnokprogram biztosítja a sportági felkészülés leghatékonyabb
módszereit, formáit. Keretet ad a legtehetségesebb utánpótlás korú versenyzők
nemzetközi szintű felkészítésére. A program azonban csak egy bizonyos korú és
létszámú versenyzőt foglal magába. Ahhoz, hogy a sportág teljes utánpótlása
épüljön, már a gyermekkorú versenyzők összefogása is szükséges, ezért a
szövetség támogatásával az iskolai szünetekben 50-100 fő részére szerveznek
edzőtáborokat, ahol felmérik a fiatalok fizikai állapotát, technikai képzettségét. Így
biztosítják a megfelelő alapképzést.
A Héraklész programból kikerülők a felnőtt válogatottaknál készülhetnek, ami egy
bizonyos folyamatosságot biztosít a versenyzőknek.

8.4. Judo
A sportág már a program indulása óta (2001. szeptember) törekszik egy hosszú távú
utánpótlás-nevelési rendszer megalapozására, egységes elvek alapján történő
működtetésére.
Az előző évek utánpótlás-nevelési programjai (Sydney 2000, Athén 2004) csak az
adott sportág egyes, arra érdemes versenyzőinek koncentrált segítségadását
próbálták megoldani. Lényeges változást hozott a Héraklész programnak az a
törekvése, hogy az utánpótlás-neveléshez kiemelkedő tudású felkészítő
szakemberekre van szükség, és ne a „maradék” edző dolgozzon a fiatalokkal. A
jobban felkészült, nyugodtabb anyagi háttérrel rendelkező kollégák alaposabb
tervezéssel és odafigyeléssel foglalkozhatnak tanítványaikkal.
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A program segítségével, több korosztály támogatása (serdülőktől kezdve ifjúsági,
junior és U 23) révén egy egymásra épülő rendszer felépülése és működtetése vált
lehetővé. A magasabban kvalifikált, kiemelt bérezésben részesülő szakemberek
programjai nagy „mozgatóerővel” bírnak a sportági utánpótlás felkészítésében. A
fiatal sportolók és a szakosztályi kollégák is elfogadták az új kezdeményezésként
beindított hétvégi „összetartásokat”, melyek a kezdeti edzői, szülői morgolódás után
mára már jó hangulatú munkaformává váltak.
A sportág sajátosságaiból adódóan, a felkészülésben nagyon-nagy szerepet tölt be a
jó képességű partnerállomány megszervezése. A hazánkat körülvevő országok
magyar nemzetiségű fiataljaival hangulatos, és eredményes „magyar-magyar”
edzőtáborokat szerveztek, a program és a befogadó nagyvárosok (Debrecen,
Miskolc) anyagi és erkölcsi támogatásával. Az elkövetkezendő években a többi
korosztályt érintő, hasonló jellegű táborozásokat terveznek.

8.5. Kajak-kenu
2001-es elindulása óta a Héraklész Bajnokprogram szervesen illeszkedik a sportág
utánpótlás-nevelési rendszerébe. Már a program beindulása előtt is léteztek az
egymásra épülő utánpótlás keretek, mint a kölyök, a serdülő, az ifjúsági és U23
válogatottak. A program ezek közül a serdülő és ifjúsági csoportokat öleli fel. A
fentieken kívül héraklészes edző felügyeli a szövetségi forrásból működtetett kölyök
válogatottat, közvetlenül szem előtt tartva a program utánpótlását.
A program továbbra is élvezi a sportági szakemberek támogatását, rangja van mind
a versenyzők, mind pedig edzők, vezetők között. Az edzőtáborokban magas a
részvételi arány, egyre nagyobb az érdeklődés a nem kerettagok saját, vagy
egyesületi költségen történő csatlakozására a közös felkészüléshez.
A jövő fontos feladata, hogy a Sport XXI. Sportágfejlesztési Programot is
megfelelően tudja a sportág integrálni az utánpótlás-nevelési rendszerébe.
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A KAJAK-KENU HÉRAKLÉSZ BAJNOKPROGRAM
FELÉPÍTÉSE
MKKSZ Szakmai
Bizottság, Elnökség

NUPI

• edzőtáborok biztosítása
• 9 fő edző bérezése
• élettani vizsgálatok
• táplálék-kiegészítők
• létesítménybérlés

Program
vezető

• edzőtáborok biztosítása
• nemzetközi versenyeztetés
• edzőtáborok tech. kiszolg.
• hajóbeszerzés
• versenyrendszer
• szakemberek

Héraklész Bajnokprogram
14-18 évesek
klubok

102 fő
szülők

Serdülő
Válogatott 3 x 18 fő

Ifjúsági Válogatott

Kölyök Válogatott

U23 Válogatott

3 x 16 fő

8.6. Kézilabda
A program megjelenésével jelentősen megnőtt az utánpótlás-képzés anyagi feltétele.
Ez lehetővé tette a három korosztályos válogatott foglalkoztatását.
A serdülőknél jelentkező nagymértékű játékos-cserélődés nem ad módot a
Héraklész program által igényelt adminisztráció betartására. Ez persze nem zárja ki
a válogatottak egymásra épülését, hiszen a mindenkori serdülő válogatott jelenti az
elkövetkezendő ifjúsági válogatottat. A közös szakági megbeszéléseken a serdülő
válogatott mellett dolgozó edzők a jövő csapatát válogatják. Ez azt jelenti, hogy első
kiválasztási szempont az alkati tényező.

8.7. Kosárlabda
A Héraklész programot és annak munkaformáit a program indulásakor a szövetség
beillesztette az utánpótlás válogatottakkal kapcsolatos rendszerébe. Az MKOSZ
versenyrendszerébe védett „Héraklész napokat” iktattak, így folyamatosan biztosítani
lehetett a programban résztvevő sportolók jelenlétét.
Kidolgozták a korábban Sportágfejlesztési Program, majd 2004-től SPORT XXI.
Program és a Héraklész Bajnokprogram szakmai kapcsolódási pontjait és
meghatározták az ezzel kapcsolatos feladatokat.
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A teljes vertikum kiépüléséhez nagyon fontos lenne a korábban többször jelzett
„Csillag program” beindulása is.

8.8. Ökölvívás
A program által bevezetett munka az évek folyamán kikristályosodott, és teljességgel
illeszkedik a szövetség munkaprogramjához. Ez a folyamat meghatározza az
utánpótlás képzésének, versenyeztetésének felzárkóztatását a világ élvonalához. A
rendszeres, szakmailag megalapozott, egymásra épülő metodika gyökeresen
átalakította, dinamikusan fejlődővé tette az utánpótlás teljes vertikumát.
A programban egymásra épül a különböző korosztályok képzése, így a serdülő és
kadett korúakat egyazon edzői team képezi. A junior korosztály képzése megoszlik a
Héraklész edzők és a felnőtt válogatott szakmai stábja között. Ezt a Csillagprogram
hiánya teszi indokolttá, melynek következtében a legveszélyeztetettebb korosztály, a
18. életévüket betöltött ökölvívók, további gondozása nincs megoldva. Ennél a
korosztálynál az a veszély fenyeget, hogy esetleg több éves munka, ráfordított
anyagi költség veszik kárba a sikertelen beilleszkedés miatt.
Ezt megelőzendően döntött úgy a Magyar Ökölvívó Szakszövetség szakmai
vezetése és Elnöksége, hogy 17 – 18 éves korban már gondozza, és a felnőtt
válogatottba igyekszik beépíteni a Héraklész fiatalokat, ezáltal is erősítve az
egységes, stabil szakmai rendszer kialakítását.
A szakszövetség hangsúlyt fektet arra, hogy az egész országban tervezett, a
meglévő magyar hagyományoknak megfelelő szakmai munka folyjon. Ezért a
Magyar Ökölvívó Szakszövetség utánpótlás szakmai vezetője napi kapcsolatban van
a programmal, annak munkájában tevékenyen részt is vesz.

8.9. Öttusa
A magyar öttusázók évtizedek óta a világ élvonalához tartoznak.
Az elért eredményekhez a felkészítés olyan nagy és híres egyesületek biztosították,
mint a Csepel SC, Újpesti Dózsa, Budapesti Honvéd, MAFC, Alba Volán, illetve a
csak utánpótlással foglalkozó KSI SE. A rendszerváltozás után az egyesületek
lassan ellehetetlenültek. A Csepel, az UTE és MAFC támogatottsága sokat romlott.
Jelenleg a Honvéd nehéz anyagi helyzete már a létét veszélyezteti. Természetesen
a lehetőségek – anyagi, létesítményi, tárgyi, felszerelésbeli – csökkenésével a
legnagyobb veszteségeket az utánpótlás-nevelés szenvedte el. Minden egyesület
saját lehetőségeihez mérten próbálta a gondokat enyhíteni, de a helyzet az idő
múlásával folyamatosan tovább romlott, a legtöbb egyesület ma már csak vegetál.
Nem véletlen, hogy a Héraklész programba az Alba Volán, a Honvéd és a KSI
delegálja a versenyzők több, mint 90%-át.
A MÖSZ nagy erőfeszítéseket tett és tesz, hogy a megromlott helyzetű
szakosztályoknak segítséget adjon, mely azonban elsősorban a felnőttekre és a
juniorokra korlátozódik.
A Héraklész program megindulásával egy bátrabb, szakmailag jól alátámasztott
tervezés valósulhatott meg. Az iskolai szünetekben a közös edzések, felmérők,
edzőtáborok sorát tartották meg (a 2004-es esztendő kivétel, mivel az olimpia miatt a
szakemberek sokkal több időt fordítottak a felnőttek felkészítésére és Tata is telített
volt). A tanítási időszakban sokkal nehezebben szervezhető meg egy-egy
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összetartás, tábor, de igyekeztek a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetekre is közös
programokat szervezni.
Az egységes rendszer csak részben valósulhatott meg. Az alapkérdésekben a
szakma teljesen egységes. A képzés és a sportágak fokozatos beindítása terén,
valamint az edzések számát illetően nincs sok nézetkülönbség. Az edzések
intenzitásában és a sportágak egymás utáni gyakorlásában azonban lényeges
különbségek vannak, amelyek azonban legtöbbször nem edzéselméleti
megközelítésekből, hanem az adott egyesületek létesítményhelyzetéből adódnak. A
sportágban úgy kell tervezni, hogy a vívóteremben, uszodában, lőtéren, futópályán
és lovardában az ott edző vívókkal, úszókkal, lövőkkel, atlétákkal és lovasokkal ne
kelljen konfliktusban élni. Ezt a nehézséget oldja meg a Héraklész program, ugyanis
olyan ideális időpontokat és színhelyeket tud biztosítani, mely minden igényt kielégít.
Mivel az egyesületi felkészítés dominál, a közös edzéseken, felmérőkön, táborokban
vagy részt vesz az egyesületi edző és irányítja a munkát, vagy saját megírt
programokat végeztetnek el a Héraklész edzők. A közös, egységes munkát vívásban
és lovaglásban tudják megvalósítani, de az iskolaadás már szintén megbeszélést és
egyeztetést igényel.

8.10. Sportlövészet
A sportlövészetben 2003-tól a Héraklész Bajnokprogram keretében négy szakágban
(puska, pisztoly, korong, futócél) 45 versenyző készülhet.
A program segítségével az utánpótlás nevelésben a korábbinál szervezetettebb,
sokkal több lehetőséget magában hordozó munkaforma indult meg. Ez azért volt
nagyon lényeges változás, mert a rendszerváltást követő időszakban az utánpótlásnevelés a sportlövészetben is megtorpant. Az MHSZ megszüntetésével jelentős
források estek ki a sportágból, különösen az utánpótlás-nevelés lehetőségei
csökkentek.
A Magyar Sportlövők Szövetsége és az egyesületek erőforrások hiányában, a
nemzetközi élvonalban elért helyek megőrzése miatt a felnőtt versenyzők
felkészítésére helyezték a nagyobb hangsúlyt. Az egyesületek felélték a
tartalékaikat, a szülök a felkészítés teljes összegét nem tudták átvállalni. A képzett
szakemberek más területen helyezkedtek el. A létesítmények állapota évről évre
romlott, az egyre fogyó lőterek karbantartására, felújítására nem volt anyagi fedezett.
Az egyesületek az előző évekkel összehasonlítva lényegesen kevesebb fiatalt tudtak
foglalkoztatni, csökkent az utánpótlás létszáma.
Mindezt tetézte, hogy az egyesületek nagy többsége a versenysport helyett a
könnyebb szabadidő-lövészetben találta meg a megélhetési lehetőségét, így az
utánpótlás nevelő egyesületek létszáma is rohamosan csökkent. A szakemberek
hiánya miatt a sportlövő palánták sok esetben csak ösztönösen, képzés nélkül
ismerkedhettek meg a sportlövészet alapjaival.
Túlélve a legkritikusabb időszakot, a 90-es évek második felére minden nehézség
ellenére, felnőttek tehetséges fiatalok, akik nemzetközileg is kimagasló
eredményeket értek el, aminek köszönhetően csatlakozhatott a sportág a
programhoz.
A program elindulásakor megfogalmazott általános célkitűzések találkoztak,
egybeestek a sportágban az utánpótlás-nevelés terén megfogalmazott
elképzelésekkel:
• Legyen egy jó szellemű, egymást segítő csapat minden ágazatban.
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•
•
•
•
•
•
•

Növekedjen a létszám az olimpiai versenyszámok ifjúsági és junior
korcsoportjainál.
A létszámnövekedés mellett emelkedjen a minőségi mutatók aránya is,
legyen minden keretben az eredményeivel kitűnő, példaképnek tekintett
húzóember.
Képzett, jó szakemberek tanítsák, oktassák a fiatalokat.
Beszéljen a szakma egy nyelven.
Mozduljanak ki az erre érett juniorversenyzők otthonról, tanuljanak meg
alkalmazkodni a változó körülményekhez.
Versenyezzenek minél többet és több helyen.
A légfegyver -mint alapfegyver- legyen egész évben használatban.

A program megteremtették a sportági célkitűzések megvalósításának lehetőségét.
Az elmúlt két évben előre tervezett program alapján készült a sportlövő keret. A
tervezett munka irányvonala a hosszú- és rövid távú célok figyelembe vétele mellett,
szorosan kapcsolódott a szövetségi kapitány által tervezett éves felkészülési
programhoz.
A program által bevezetett munkaformák, nem tértek el az utánpótlás-nevelési
stratégia által nevesített elképzelésektől, szorosan illeszkedtek ahhoz, egész éves
folyamatos rendszeres, előre megtervezett munkát tettek lehetővé.
A munka megtervezésénél fontos szempont volt, hogy a sportlövészet alapjainak
átismétlése után, egységes elképzelések mentén, az egyéni sajátosságokat
figyelembe véve képezzék a sportlövőket és az egymásra épülő tudásanyagot az
alapok teljes elsajátítása után, ismerjék meg a versenyzők.
A két év egy hosszú távú programnál nem sok idő de a versenyzői létszámok terén
némi emelkedés már kimutatható, egyre több fiatal választja ezt a szép sportágat. Az
ország több területén neveznek és indulnak sportegyesületek a kiemelt versenyeken,
és egyre több iskola kapcsolódik be a működő iskolai versenyrendszerbe.

8.11. Súlyemelés
A súlyemelés 2003 március 1-től került be a programba, így az eltelt rövid idő még
nem adott lehetőséget az átfogó változásra, fejlődésre. A szövetségnek az olimpiai
felkészülés olyan terhet jelentett, hogy az utánpótlásra sem anyagi, sem szellemi
erőforrásai nem maradtak. A Héraklész program alapvetően és meghatározó módon
járul hozzá az egyes évfolyamok legjobbjainak sportághoz kötéséhez,
motiválásához. Főleg a 14-18 évesek körében rendkívül sikeresek a táborok, a
versenyzők szívesen vesznek részt ezeken, serkentik egymást a jobb eredmény
elérésére. A gyengébb anyagi helyzetben lévő klubokat tehermentesíti a program,
ugyanakkor a hazatérő versenyző új lendületet tud adni klubtársainak.

8.12. Torna férfi
A Héraklész Bajnokprogram 2001. szeptemberében indult be. A két főállású és a
négy szerződéses edző óriási lendülettel és sok ötlettel kezdte el a munkát. A
Héraklész program beindulása előtt a szakosztályokban elszigetelten dolgoztak az
edzők és versenyzőik. Működött egy ifjúsági válogatott keret, de igen keveset
találkoztak. Évente egy közös edzőtábor volt nyáron, és havonta vettek részt egy-egy
közös edzésen a Tornacsarnokban. Az Ifjúsági Európa Bajnokság előtt volt lehetőség
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2-3 hét edzőtáborra. A MOTESZ szűkös anyagi helyzete miatt alig-alig tudta
támogatni az utánpótlás-nevelést. Ez a feladat a szakosztályokra hárult.
Döntő változást hozott a Héraklész Bajnokprogram beindulása. 2001. végére sikerült
kidolgozni egy olyan rendszert, amely jelenleg is jól működik és átöleli szinte a teljes
utánpótlást.
Alapprogram / serdülő válogatott /
Ebbe az 50 fős serdülő keretbe egy felmérés alapján lehet bekerülni. A felmérés
eredménye, illetve a korosztályos bajnoki versenyek eredményei alapján alakítják ki
az 50 fős serdülő válogatott keretet. Ezek a versenyzők jelenleg évente egyszer
edzőtáboroznak és 2-3 alkalommal közös edzésen vesznek részt. Az edzőtáborra és
a közös edzésekre az útiköltséget a szakosztályok állják, míg a felmerülő többi
költséget a MOTESZ fedezi. A programba négy budapesti és három vidéki
szakosztály versenyzői és edzőik tudtak bekerülni. Ezek a versenyzők biztosítják a
Bajnokprogram utánpótlását. A jövőben mindenképpen szükséges lesz az itt folyó
munka továbbfejlesztésére. Ennek legnagyobb gátja a MOTESZ és a szakosztályok
anyagi helyzete.
Bajnokprogram / ifjúsági válogatott /
Ebbe a 30 fős keretbe az Alapprogramhoz hasonlóan, szintén egy felmérés alapján
lehet bekerülni. A felmérés és a hazai korosztályos versenyek eredményei alapján
alakítják ki a Héraklész Bajnokprogram 30 fős versenyzői keretét. Ezt a keretet a
MOTESZ elnöksége jóváhagyja és így terjeszti a NUPI vezetése elé. A programban
jelenleg két budapesti és két vidéki szakosztály versenyzői dolgoznak. 2003.
januárjától a MOTESZ és a NUPI vezetőinek a támogatásával az ifjúsági korú
versenyzők mellett azok az első éves juniorversenyzők maradhatnak még egy évig a
Bajnokprogramban, akik mint ifik jelentősebb nemzetközi eredményeik alapján be
tudnak majd kerülni a felnőtt válogatott keretbe. Sajnos ezeket a versenyzőket az ifi
és a felnőtt kor közötti átmeneti időszakban sem a MOTESZ, sem a NUPI nem tudja
megfelelően foglalkoztatni. A MOTESZ anyagi okok miatt, a NUPI pedig, a még
mindig nem működő Csillagprogram miatt nem tudja támogatni ezeket a
versenyzőket. Felmerült a veszélye annak, hogy ezek a versenyzők elvesznek a
sportág számára, mert nem kapnak megfelelő támogatottságot.
A Bajnokprogram tagjai kéthetente vesznek rész közös edzéseken a
Tornacsarnokban, és legalább havonta edzőtáboroznak együtt. / az „A” keret tagjai
gyakrabban edzőtáboroznak, mint a „B” keret tagjai / Az utazási költségeket az
edzésekre a szakosztályok, az edzőtáborokba a MOTESZ fedezi. Minden más
felmerülő költséget a NUPI finanszíroz.
Az év során nagyobb versenyek előtt válogató versenyeket tartanak. A versenyeket a
MOTESZ szervezi és finanszírozza. Az edzőtáborok során megtartott felmérésekkel
azt is ellenőrzik, hogy a versenyzők az edzésterveikben felsorolt új elemek
tanulásával hogyan állnak.
Összegezve, 2001-től a Héraklész program beindulása után, a MOTESZ és a NUPI
támogatásával sikerült egy jól működő utánpótlás nevelési rendszert kialakítani.
A tornászok kiválasztása, és a képzés első szakasza a szakosztályokban történik. Az
év nagy részét később is itt töltik, de a legjobbak már bekerülnek egy központilag
működtetett programba. A kialakított rendszert tovább kellene fejleszteni. A serdülő
és a junior korosztály foglalkoztatásában is szerepet kellene vállalnia a NUPI-nak. A
rendszer végső célja az lenne, hogy a juniorversenyzők már egy központban
készüljenek. Ennek a központosításnak kell megteremteni a tárgyi és anyagi
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feltételeit. A központi felkészülést az egyes korosztályokban egyre gyakoribbá kell
tenni, így ahhoz a gyerekek fokozatosan szoknának hozzá.
A központi felkészülés bevezetése nem egyszerű feladat. Az edzők között már jó
ideje folyik erről vita. A külföldi példák alapján meg kellene teremteni annak a
feltételeit, hogy a szakosztályok és a nevelő edzők érdekeltek legyenek abban, hogy
beadják versenyzőiket egy központba.

8.13. Torna női
A program eddig eltelt három évét Héraklész és a válogatott keret (junior és felnőtt)
tagság egybeesése jellemezte, így a két keret felkészítését mind a programok, mind
pedig a költségvetés tekintetében szoros együttműködésben kellett megvalósítani. A
Héraklész program mindhárom évében (2004. július 31-ig) a tornásznők koránál
fogva (1986-92-es születésűek) néhányan az ifjúsági válogatotthoz, mások a felnőtt
válogatotthoz is tartoztak. A programok megszervezésénél a két különböző
korosztályt megpróbálták külön-külön foglalkoztatni. Ez eredményezte azt, hogy
mindkét korosztályban megfelelő intenzitást tudtak elérni.
Az Alapprogramban szereplő tornásznők teljesítményét is figyelemmel kísérte a
program, és néhányuk egy-egy edzőtáborban is részt vehetett. A program révén
koreográfiai képzésben lehetőség nyílt a legfiatalabbak ellenőrzésére is.
A felkészülési éveket mindig két részre osztották, az idősebb korosztály számára
fontos időszakra (EB-re, VB-re felkészülés), illetve a fiatalabb korosztály számára
fontos időszakra. A két féléves periódusban más-más felkészülési hangsúlyt kapott
az edzőtábor illetve a klubokban elvégzett ellenőrzés. A szakemberek úgy ítélik meg,
hogy a tornasportág jellegéből adódóan a keret egészét tekintve igazán hatékony
munkát a központi edzőtáborokban lehetett elvégezni. Itt tudták biztosítani minden
versenyző számára a minimális napi kétszeri edzést, a megfelelő táplálkozást, a
rendszeres gyúrást. Sajnos a folyamatos orvosi és pszichológiai ellátás itt sem
rendszeresen, csak alkalomszerűen valósult meg. A három év alatt egy alkalommal,
a MOTESZ segítségével tudták biztosítani a tanulmányi munkát az edzőtáborban.
Valamennyi, a Héraklész Bajnokprogramban résztvevő versenyző számára a
felkészülésének megfelelően vitaminokat tudtak biztosítani (NUPI).
A keretbe kerülő versenyzők (a program által támasztott követelmények alapján)
egységes képzési rendszerben dolgoztak. A program második évében az Európa
bajnoki felkészülés előtt az 50%-ban klub, 50%-ban központi felkészülés
eredményes szereplést biztosított azáltal, hogy tornásznők közel azonos terhelést
bírtak el és magas minőségi szintet lehetett edzésmunkájukban megkövetelni. Ezt
kiegészítve egységes koreográfiai képzés alakult ki, és az edzők jól összehangoltan
tudták irányítani a válogatott keretben is szereplő tornásznőket.
A (női) torna sportágban már hosszú évek óta szakmai igényként merült fel a teljes
központi felkészülés. Az új szövetségi kapitány és a női torna szakág a teljes
központi felkészülés mellett szavazott, és arról is döntött, hogy szétválasztja a
válogatott keretek (felnőtt- és ifjúsági keret) és a Héraklész program munkáját. Ez azt
jelentette, hogy valamennyi, eddig a Bajnokprogramban foglalkoztatott (1992-ben
vagy korábban született versenyző) a 2006-2007-es olimpiára készülő keret tagja
lett, így a felnőtt és ifjúsági korú válogatottak együtt készülnek.
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8.14. Triatlon
A sportágban a sportolók felkészítése négy szakaszra osztható.
Alapképzés
Újonc, gyermek korosztály tematikus fejlesztése, úszásoktatás, általános képzés,
kerékpáros technikafejlesztés, közlekedési ismeretek.
A sportágban ezen a szinten szervezett rendszer nem működik, sportiskolák
sincsenek.
A diákolimpiai versenyeken nagy számban vesznek részt gyermekek, ami kb. 90
százalékos átfedésben van az egyesületi versenyzőkkel.
Héraklész Bajnokprogram
A Héraklész programban bevezetett felkészítési tematika, munkaforma a triatlon
sportágban az egyetlen, ami az utánpótlás-nevelésben és talán az egész sportágban
rendszerben működik.
A program az utánpótlás korosztály három korcsoportját (serdülő- ifjúsági és junior),
6 évfolyamát öleli át. Alapja a 2004-es olimpiai játékok 1-10 helyezettjére
prognosztizált úszó és futó versenyidő, valamint a korosztályos fejlődési
tendenciákat figyelembe véve kidolgozott szintrendszer.
A program a rendszeres és folyamatosan értékelésre kerülő felmérésekkel, valamint
a minden év adott időszakában megvalósuló úszó és kerékpáros alapozó
edzőtáboroztatással, egyfajta irányvonalat, felkészítési tematikát, valamint gyakorlati
segítséget nyújt az utánpótlás-neveléssel foglalkozó egyesületi edzőknek. Azokban
az egyesületekben, ahol ezek alapján a hosszú távú elképzelések szerint képzik a
versenyzőket, a kiemelkedő képességekkel rendelkező sportolók egyre jobb
nemzetközi eredményeket érnek el a korosztályos világversenyeken.
U-23 program
Ez évben került kijelölésre az U23-as válogatott keret, mintegy hiánypótlásként a
Héraklész Bajnokprogramból kikerült versenyzők számára. A keret vezetője
Léhmann Tibor, a TVK Mali TK edzője lett. A program lehetőséget teremt a
felmérésekkel kiegészített edzőtáboroztatásokra, így nem vész el az a munka és
erőforrás, amit a Héraklész biztosít.
Olimpiai keret
Az elmúlt ciklusban a Héraklész program hatására került sor az olimpiai keret
szintrendszerben történő felméréseire, ami a számos konfliktus ellenére,
összességében jó hatással volt a sportágra. Jelenleg egy új koncepció kidolgozása
folyik.

8.15. Úszás
Az úszósportban korábban is működött az utánpótlás teljes vertikumát átfogó,
egymásra épülő rendszer, melyet a Héraklész Bajnokprogram bevezetése
nagymértékben tovább fejlesztett. A kialakított műhelyrendszerrel a program
nyújtotta támogatásokkal a kiemelkedő eredmények elérésének lehetősége
emelkedett.

8.16. Vízilabda
A sportágon belül kb. tíz éve sikeresen, úgynevezett piramis rendszerben működnek
a különböző válogatottak és tehetséggondozó keretek. Köszönhetően a Héraklész
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programnak, amely mintegy anyagi védőburkot biztosít a fent említett piramis fölé, a
fiatalabb korosztályok folyamatos képzése még szervezettebben tud megvalósulni.

IX.

A sportágak
alakulása

nemzetközi

eredményességének

9.1. Asztalitenisz
Fiú szakág
A korosztályos nemzetközi élmezőnyhöz viszonyítva jelenleg az ifjúsági
korcsoportban a legjobbak között van a sportág, de 2005 januártól pozíciói
szerényebbek lesznek.
A serdülőknél biztatóbb a helyzet, sok tehetséges versenyző van, akikből az
elkövetkező évekre ütőképes csapat kovácsolható, jól felépített következetes
munkával és menedzseléssel a nemzetközi mezőny legjobbjai közé kerülhetnek.
Az elmúlt évek eredményességének áttekintéséből az tűnik ki, hogy a serdülő
korosztályban szerzett Európa-bajnoki aranyérmek mellett az ifjúságiak csupán
dobogós helyezéseket szereztek. Európa-Bajnokságot nyerni hosszú idő óta nem
sikerült. Az a Zwickl Dániel, aki a serdülők között szinte verhetetlennek számított, 5szörös Európa-bajnok lett, az ifik között csak ezüstéremig jutott.
A 2004-es év fordulatot hozott ebben a tekintetben. Jakab János ifjúsági egyesben
aratott fölényes győzelme túlzás nélkül sporttörténelminek értékelhető, 48 évet kellett
rá várni. Az egyesben elért első helyezést vegyes párosban is sikerült
megismételnie, így 2 aranyérmével az EB legeredményesebb fiú versenyzője lett.
A Héraklész Bajnokprogram meghatározó módon játszott szerepet abban, hogy a 45
ország rendkívül kiélezett konkurenciaharcában végre kiemelkedő nemzetközi
ifjúsági eredmények is születhettek.
Leány szakág
Nehéz mérni, hogy a Héraklész Bajnokprogram mennyivel és milyen mértékben
járult hozzá játékosaink fejlődéséhez és mennyiben szolgálta az eredmények
javulását, hisz a sportág nem centiméterekkel és másodpercekkel mérhető. A
korábbi években nagyon kevés lehetőség volt évközben edzőtáborokat tartani,
azokon csak az a 8-9 fő vehetett részt aki korosztályos Európa-bajnokságokra
készült. Amióta a sportág is tagja a programnak 15-16 ember készülhet együtt
gyakorlatilag havi rendszerességgel. A másik nagy pozitívum, hogy az eddig
edzőtáborokra költött pénzt, a játékosok versenyeztetésére fordítható, így az elmúlt
másfél évben minden kerettag az eddigieknél több nemzetközi versenyen vehetett
részt, ami nagymértékben hozzájárult fejlődésükhöz. Mindezek révén a Héraklész
Bajnokprogram hozzájárult a játékosok fejlődéséhez és e nélkül nem tudnának
lépést tartania a nemzetközi színvonal állandó és folyamatos fejlődésével.

9.2. Atlétika
Az idei volt a program harmadik versenyidény. Az első két évben nem jelentkezett
extra hatás az eredményességben, idén azonban a rendkívül meglepő fejlődés több
kollégának is szemet szúrt. Az elmúlt 6-7 év legtudatosabban, legjobban felkészült
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csapata vett részt a Junior Világbajnokságon. Az eredmények is jobbak lettek, több
szakág is tudott pontszerző versenyzőt adni a válogatottnak.
Az elmúlt öt év korosztályos világversenyein elért helyezések:
Ifjúsági VB
1-8. hely 1-12. hely
2000
2001
2002
2003
2004

Junior EB
1-8. hely 1-12. hely

6

14

8

12

5

12

9

15

Junior VB
1-8. hely 1-12. hely
3
4
1

6

4

9

A fenti eredményeket az alábbi szakágak versenyzői érték el:
2000.

sprint
ugró

2001.

2002.

2003.

2004.

Junior VB

Junior EB

Ifjúsági VB

Junior VB

Junior EB

Ifjúsági VB

Junior VB

Chile
1-8. 1-12.
1
1

Grosseto
1-8. 1-12.
1

Debrecen
1-8. 1-12.
1
2

Kingston
1-8. 1-12.
1
1

Tampere Sherbrooke
1-8. 1-12. 1-8. 1-12.
1
2

Grosseto
1-8. 1-12.

2

távfutó
súlydiszkosz
gerely

2

1

1

2

3

4

2

1

kalapács

1

2

1
1

2

2

3

4

1

1

1

1

2

1

5

1

1

1

2

1

1

3

4

2

3

3

4

1

1

hétpróba

2
1

2
1
1

3

4

1

2

4

1

1

4

9

tízpróba
gyaloglás
összesen

1
3

4

8

12

6

14

2

6

9

15

1

1

6

13

A sportág legnagyobb problémája, hogy az eredményesség véletlenszerű, nem
prognosztizálható és a junior kor után kevés versenyző válik nemzetközi szintű
felnőtt versenyzővé.
A Héraklész program pontosan ezen változtathat. Ebben az évben a Junior VB
eredményessége egy tervszerűbb, összefogott, konkurenciát produkáló munka
megkezdésének köszönhető.
Az elmúlt öt év korosztályos helyezéseit elérő versenyzők és 2004. évi eredményeik
alakulása:
világverseny
évében elért
legjobb
eredménye
2000 JVB
Juhász Fanni
Lőrincz Imre

410
765

a korosztályos
világversenyen elért
eredmény

helyezés

410
765

3.
6.
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2004
elért eredmény
427
756

2001 JEB
Pars Krisztián
Lőrincz Imre
Papp Krisztina
Frajka Xénia
Németh Orsolya
Kerékjártó István
Horváth József
Kovács Krisztián
2002 JVB
Cziráki Kitty
2003 JEB
Cziráki Kitty
Németh Kristóf
Olteán Csongor
Ott Balázs
Máté Katalin
Orbán Éva
Kéri Andrea
Vas Dávid
Freier Dávid
2004 JVB
Németh Kristóf
Nickl Vanda
Farkas Györgyi
Ott Balázs

63,60/7kg
32:06,09

69,42/7kg
770
9:08,49
52,51
58,40
1:49,28
63,60/7kg
32:06,09

1.
4.
4.
4.
6.
6.
7.
8.

OL. 5.

80,90

OL

8:48,58/15:20,31
55,06
61,73
1:48,13
71,46/7

2:04,44

2:04,44

5.

2:06,51

2:04,03
73,27
73,27
30:08,42
50,37
62,57
63,27
10,53
14:52,92

2:04,03
68,24
68,24
30:35,01
49,13
62,33
60,39
10,74
14:52,92

4.
5.
6.
6.
6.
6.
7.
8.
8.

67,43/7
sérült
8:09,90
51,18
67,60
61,00
10,57
14:37,44

74,11/6kg
62,40
5550
8:52,36

71,40/6kg
60,37
5550
8:52,36

4.
5.
7.
8.

OL

Látható tehát, hogy a helyezéseket 20 versenyző érte el (halványszürke). Közülük
nyolc versenyző (sötétszürke) esetében látunk nagyobb esélyt arra, hogy a
nemzetközi felnőtt mezőnyben is eredményes legyen, de sok más versenyző
esetében sem zárható ki ennek esélye. Ez azonban a már említett tényezőktől is
függ, bár kétségtelen, hogy elsősorban a versenyző hozzáállása a meghatározó.
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) és az Európai Atlétikai Szövetség (EAA)
egyre többet foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy milyen a fiatal atléták beválási
esélye. Ennek elsősorban az az oka, hogy az atlétikában rendkívüli módon kitolódott
a csúcsteljesítmény életkora, mára már 30 év fölé került a versenyszámok
többségében. Arra a megállapításra jutnak, hogy a felnőtt élmezőnyben találhatók
olyan versenyzők, akik fiatal korukban dobogósok voltak, de olyanok is akik
egyáltalán nem értek el fiatal kori sikereket. Tehát atlétikában az ifjúsági és junior
kori sikerek nem feltétlenül meghatározói a későbbi eredményességnek.

9.3. Birkózás
A magyar birkózás utánpótlása a Héraklész Bajnokprogram beindulása előtt is ért el
nemzetközi sikereket. A 2000-es év kimagasló eredményét – a junior korosztályban
egy évben Európa-, és Világbajnokságot is rendeztek – nem tudták megismételni
2001-ben, sőt egy igen erős visszaesés történt. A program indulása után folyamatos
fejlődés indult el. A 2003-as évben már minden korosztályos válogatottunk a
csapatversenyben 8-10. helyet foglalt el. A 2004-es évben a kadett válogatott már a
4. helyre került. Figyelembe véve az induló országok létszámát (40 körüli) ez az
eredmény a jövőre nézve nagyon biztató.
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9.4. Evezés
A Héraklész Bajnokprogramnak köszönhető pozitív hatások következtében a 2003.
évi Ifjúsági Világbajnokságon az utóbbi idők legeredményesebb csapatával
büszkélkedhet a sportág és szintén az elmúlt időszakokhoz viszonyítva 2004-ben is
jól szerepeltek az Ifjúsági VB-n.
Az utóbbi 4 év ifjúsági világbajnokságainak eredményességi táblázata:

2001 Duisburg
Versenyszám
Név
Női egypár
Verőczi Lídia
Női kétpár
Perei Andrea
Hajdú Zsuzsa
Férfi egypár
Szabó Kornél

Helyezés
4.
8.

Versenyszám
Férfi egypár
Férfi kn. kettes

12.

Férfi kétpár
Női négypár

Athén 2003
Versenyszám
Név
Férfi kn.
Püski Csaba
kettes

Helyezés
3.

Női kétpár
Női egypár
Férfi négypár

Hajdú Zsuzsa
Novák Zsófia
Szabó Katalin
Tóth Roland
László Erik
Hirling Bálint
Jámbor László

Banyoles 2004
Versenyszám
Név
Női egypár

Úri Szabó Károly

Női kétpár
3.
Férfi négypár
10.
17.

2002 Trakai
Név
Helyezés
Hirling Zsolt
11.
Franczen Árpád
12.
Úri Szabó Károly
Püski Csaba
14.
Zöld András
Novák Zsófia
15.
Sutus Viktória
Szabó Katalin
Hajdú Zsuzsa

Helyezés

Szabó Katalin
Karácsony
Dominika
Tölgyesi Brigitta
László Erik
Hirling Bálint
Jámbor László
Szabadkai Olivér

4.
8.
14.

9.5. Judo
A 2001. évben bevezetett program a fogyatkozó szövetségi, szakosztályi keretek
ellenére is biztos alapot nyújtott az utánpótlás korosztályok nemzetközi szintű
felkészítésében. Állandósította a 2000. év kiugró utánpótlás eredményeit sőt, azóta
már sikerült ezeket az eredményeket is felülmúlni.
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1999
Felnőtt VB: Csizmadia Eszter
Illyés Miklós
Felnőtt EB: Csizmadia Eszter
Junior EB: Szilágyi László
Ungvári Miklós
Hadfi Dániel
Bejczi Zsuzsa

2002
Felnőtt EB: Ungvári Miklós
Kovács Antal
Szilágyi László
Kosztolánczy Gy.
Junior VB: Szabó Brigitta
Rajcsányi Gergő
Ónodi Beáta
Mészáros Anett
Junior EB: Szabó Brigitta
Rajcsányi Gergő
Budai Anita
Ifi EB:
Baczkó Bernadett
Bór Barna
Csernoviczki Éva
Mészáros Anett
Zámbori Tamás
Rácz Edina

2000
V. Olimpia:
Felnőtt VB:
-------------------------V. Felnőtt EB: Csák József
II. Felnőtt EB:
VII.
VII.
Gránicz Éva
I. Junior VB: Nagy Viktória
III. Universiade:
V.
III. Junior EB:
Szilágyi László
VII.
III.
Hadfi Dániel
VII.
VII.
Neu Gábor
Junior EB: Nagy Vikória
I.
II. EYOD:
Fekete Zsuzsa
III.
Szilágyi László
III.
Hadfi Dániel
V.
Neu Gábor
VII.
Szabó Brigitta
Ifi EK:
Perge Ilona
I.
II.
Onódi Beáta
V.
Burján László
Rajcsányi Gergő VII.
VII.
Dravecz Zsolt
2003
I.
III.
V.
V.
I.
II.
III.
V.
I.
III.
V.
I.
I.
III.
III.
V.
V.

Kovács Antal
Ungvári Miklós
Csizmadia Zoltán
Universiade: Kosztolánczy Gy
Rajcsányi Gergő
Neu Gábor
Csapat
Junior EB: Rajcsányi Gergő
Bór Barna
Baczkó Bernadett
Mészáros Anett
Szabó Brigitta
Szabó Gábor
Cserháti Eszter
Ifi EB:
Mészáros Anett
Joó István
Szemán Gergő
Tóth Lilla
Mester Dániel
Rácz Edina
Kiszli Ganriella
Cserháti Eszter
EYOD:
Mészáros Anett
Cserháti Eszter
Tóth Lilla
Győrfi Anita
Felnőtt VB:
Felnőtt EB:

III.
VII.
VII.
I.
III.
III.
III.
I.
II.
II.
II.
III.
VII.
VII.
I.
III.
III.
III.
V.
V.
V.
V.
I.
I.
III.
VII.

2001
Kovács Antal
Csizmadia Zoltán
Csapat
Szilágyi László
Bejczi Zsuzsa
Fekete Zsuzsa
Köpöczi Anna
Szabó Gábor
Baczkó Bernadett
Milanovics D.
Szögedi Klaudia

II.
III.
IV.
III.
I.
III.
V.
VII.
III.
III.
V.

2004
Olimpia:
Felnőtt EB: Kovács Antal
Burján László
Junior EB: Baczkó Bernadett
Mészáros Anett
Bór Barna
Farkas Bálint
Burján László
Csernoviczki Éva
Gubek Zsófia
Ifi EB:
Tóth Lilla
Szigetvölgyi B.
Zámbori Bence
Sztraka Bálint
Kovács Enikő
Gáspár Eszter

II.
VII.
I.
I.
I.
V.
VII.
VII.
VII.
II.
III.
III.
V.
V.
V.

9.6. Kajak-kenu
Az elmúlt évekhez képest javult a sportági kiválasztás, beválás megbízhatósága. Ezt
szemléletesen mutatja az a tény, hogy a különböző világversenyeken résztvevő és
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érmeket szerző
ő versenyzők
versenyző
ők között egyre magasabb a Héraklész programban
résztvevők aránya.

Összesen nemzetközi versenyen résztvett
20 fő
Nem
Héraklészes
24%

62 fő
Héraklészes
76%

Összesen érmet szerzett
90%
80%
70%
60%
50%

Héraklészes
52 fő
81%

40%
Nem
Héraklészes
12 fő
19%

30%
20%
10%
0%

Példaként említhető
ő a 2004. évi EORV, ahol a tavalyi 70% után 2004-ben
2004
már 79%
volt a csapattagok között a héraklészesek aránya. Ugyanez az érmet szerzőknél
szerző
2003-ban 61%, 2004-ben
ben 80% volt.
A következő
ő táblázat az ifjúsági válogatott eredményességét
eredményességét mutatja a Héraklész
program elindulása óta az ifjúsági VB-k
VB és EB-kk tükrében, amelyből
amelybő kitűnik,
ű
hogy az
utóbbi két évben lényegesen javult az eredményesség. Ez többek között a program
által nyújtott jobb edzéslehetőségeknek
edzéslehető
is köszönhető.
ő
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Helyszín
Ifjúsági EB-k
Ifjúsági VB-k
Curitiba
Zagreb
Japán
Poznan

Év
2001
2002
2003
2004

Összesen:

A

E

B

4
3
7
6

2
5
2
2

2
2
4
5

20

11

13

9.7. Kézilabda
A program bevezetése a 2003. évvel bezáróan jelentős pozitív változást hozott a
junior nők eredményességében, sajnos a 2004. évi szereplés sikertelen volt.
Az ifjúságiak is szép tavalyi eredménnyel büszkélkedhetnek.
A férfi vonal a korábbi szerény eredményeket kissé feljavította a Junior EB 4.
helyével. Ha Császár Gábor az olimpiai szereplés előtt részt vett volna a rigai EB-n
is, a csapat biztosan éremszerző. Ő ugyanis még szerényebb teljesítmény esetén is
képes 6-8 gólt szerezni ezen a szinten. Bármelyik korábbi versenyen csaknem
mindig a legjobbnak választott legeredményesebb játékos volt.
Utánpótlás válogatottak világversenyeken elért helyezései:

Junior VB
1977.
2.
1979.
6.
1987.
7.
1989.
10.
1991.
10.
1993.
6.
1999.
16.
2001.
4.
2003.
15.

Férfi
Junior EB
1998.
3.
2000.
6.
2004.
4.

Ifjúsági EB
1994.
8.
1997.
3.
1999.
1.
2001.
11.
2003.
8.
2004.
10.

Junior VB
1977.
6
1979.
4.
1997.
10.
1999.
4.
2001.
2.
2003.
2.

Női
Junior EB
1998.
6.
2000.
8.
2002.
2.

Ifjúsági EB
1992. 4.
1994. 8.
1997. 7.
1999. 6.
2001. 3.
2003. 3.

A Héraklész program egyik fontos, ha nem a legfontosabb mutatója a felnőtt
válogatott keretbe kerülő versenyzők száma. Az eddigi időszak „termése” fiúknál
Császár Gábor és Sándor Ákos.
Az elkövetkező 4-6 évben csak a legtehetségesebbeket említve Nagy Kornél,
Szőllősi Bence, Putics Barna, Gulyás Péter, Mikler Roland felnőtt válogatottba
kerülésével lehet számolni.
Nőknél már a felnőtt keret tagjai: Görbicz Anita, Mehlmann Ibolya, Tóth Mária, Nagy
Ivett, Szrnka Hortenzia, Szűcs Gabriella, Mörtel Renáta. Az elkövetkező 4-6 évben
Laluska Eszter, Balogh Barbara, Tomori Zsuzsanna, Tápai Szabina, Juhász
Gabriella, Bódi Bernadett kerülhet a keretbe.
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9.8. Kosárlabda
A program bevezetése óta a sportág nemzetközi eredményessége a leány, illetve a
fiú szakágban a következőképpen alakult.
Leány szakág
A program bevezetésének első szakaszában a kadett és ifjúsági válogatott csapatok
eredményessége szempontjából nem változott a helyzet.
Ugyanakkor a program nagymértékben segítette több tehetséges játékos (84-85-ös
korosztály) fejlődését, akik ezáltal NB I-es csapatokba, az U20-as válogatottba, sőt
ketten a felnőtt válogatottba is bekerültek.
A 2004. évben határozott előrelépés történt eredményesség területén a kadett, a
junior és az U20-as válogatott szintjén is.
2002-Junior EB selejtezőn továbbjutás, a középdöntőben kiestek.
2003-Kadett EB selejtezőn továbbjutás a középdöntőben kiestek.
-Az U20-as selejtezőn a döntőbe kerülés.
2004-Kadett EB döntő 9. hely
-Junior EB döntő 3. hely!
-U20-as EB döntő 4. hely
-ORV (89-es korosztály) 2. hely
Fiú szakág
Hasonlóan a leány szakághoz a program bevezetésének első szakaszában
eredményesség szempontjából nem változott a helyzet.
A reális értékeléshez az is hozzátartozik, hogy a fiú szakágban jóval nagyobb a
verseny, hiszen a nemzetközi mezőnyben, majd minden európai állam csapata
szerepel a korosztályos Európa Bajnokságokon.
Ugyanakkor a program nagymértékben segítette néhány tehetséges játékos
fejlődését és a hazai NB I. osztályba, illetve az U20-as válogatottba való bekerülését.
2004-ben a FIBA új korosztályos Európa bajnoki rendszerében fiú csapataink a
korábbi évek szereplése alapján a „B” csoportos Európa Bajnokságokon
szerepelnek. Idén a kadett válogatott szerepelt először az új rendszerben és az
összesített európai ranglistán három helyet lépett előre.
2002-Kadett válogatott kiesett az EB selejtezőn
2003-Junior válogatott kiesett az EB selejtezőn
-U20-as válogatott kiesett az EB selejtezőn
2004-Kadett válogatott a „B” csoportos Európa Bajnokság angliai csoportjában a 6.
helyen végzett.

9.9. Ökölvívás
A program beindulása robbanásszerű eredményességet hozott a sportág számára.
Esemény
Schoolboys Európabajnokság
Kadett Európabajnokság

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

-

-

-

-

II. - 4
III. - 4

I. - 2
II. - 4
III. - 5

III. - 1

I. - 1
III. - 1

II. - 1
III. - 1

I. - 1
III. - 1

I. - 1
II. - 1
III. - 1

Elmaradt
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Junior Európabajnokság

Elmaradt

-

III. - 3

Elmaradt

Junior Világbajnokság

Nem értünk el
eredm.

Nem
rendeztek

III. - 1

Kadett Világbajnokság

Nem rendeztek

Összesítés

III. - 1

I. - 1
II. - 1
Nem
rendeztek
I. - 2
II. - 1
III. - 1

III. - 1
II. - 1
III. - 5

II. - 2
III. - 1
I. - 1
II. - 2
III. - 3

I. - 1
III. - 1
Nem
rendeztek

Nem volt
I. - 1
Nem
rendeztek
I. - 3
II. - 4
III. - 5

III. - 2
I. - 1
II. - 5
III. - 8

A fenti táblázatból egyértelműen látható, hogy a program beindítása az utánpótlás
eredményességét, képzettségi szintjét jelentős mértékben javította. Ezek az
eredmények, köszönhetően a program biztosította kiszámíthatóságnak, stabilitást
jelentenek a sportág fejlődésében.
Utánpótlás szinten a továbbiakban is kimagasló eredményeket vár a sportág,
továbbá a jelenlegi Bajnokprogram résztvevői közül várhatóan 3-4 fő kivívhatja a
Pekingi Olimpián való részvétel jogát és ott pont- és éremszerzési eséllyel
szerepelhet.
Az Héraklész keret első olimpikonja Bedák Pál, aki 48 kg-ban képviselte hazánkat,
miután a Felnőtt Európa-bajnokságon III. helyezésével szerzett kvalifikációt.
Név szerint az alább felsorolt ökölvívók képviselhetik hazánkat a 2008-ban
Pekingben megrendezésre kerülő Nyári Olimpiai Játékokon.
Bedák Pál
Vasas Rica – Hungária
Nagy András
Ring Boksz Club – Győr
Bacskai Balázs
KSI – SE.
Varga Miklós
Harangi Imre SE. – Hajdúsámson

9.10. Öttusa
Az eredményességet mutató statisztikák – a 2004-es év kivételével – töretlen
fejlődést jeleznek.
FÉRFIAK
2000
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
ÖSSZ
Junior VB
2
1
3
Junior EB
1
1
2
Ifi „A” VB
1
1
2 12
Ifi „A” EB
1
2
3
Ifi „B” EB
1
1
2
Össz:
2
4
3
2
1
2001
Junior VB
Junior EB
Ifi „A” VB
Ifi „A” EB
Ifi „B” EB
Össz:

I

II

III

IV

V

1

1
2

1
2
1
3

2

VI

1
1

1
1
3

2
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1

VII

VIII

ÖSSZ

2
3
3
3
1

13

2002
Junior VB
Junior EB
Ifi „A” VB
Ifi „A” EB
Ifi „B” EB
Össz:
2003
Junior VB
Junior EB
Ifi „A” VB
Ifi „A” EB
Ifi „B” EB
Össz:
2004
Junior VB
Junior EB
Ifi „A” VB
Ifi „A” EB
Ifi „B” EB
Össz:

I

1
1

II

III

2
1

1
1
1
3

2

3

5

I

II

III

1
1

1
1

2

1

1
1
3

I

II

III

1
2
1
1
2

IV

IV

V

VI

1

1
2

VII

IV

1

3

V

VI

VII

VIII

1

1

1
1
1

V

1
1
3

1

3

VI

VII

VIII

1

1

4

1

2

1
1

V

VI

16

ÖSSZ

4
4
2
3
2

17

ÖSSZ

2
3
0
3
2

1

1

ÖSSZ

3
3
4
5
1

1
1

1
1

2

VIII

10

NŐK
2000
Junior VB
Junior EB
Ifi „A” VB
Ifi „A” EB
Ifi „B” EB
Össz:
2001
Junior VB
Junior EB
Ifi „A” VB
Ifi „A” EB
Ifi „B” EB
Össz:

I

2
1
1
2
6

II

III

1
1
1
1

1
1

1

2

3

I

II

III

1
2

1
1
1
1
1
5

1
1

1
1
5

IV

IV

V

1

VII

1
3
VI

VII

VIII

1
1

1
3

1

1
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1

ÖSSZ

2
5
2
4
4

1
1
1
3

1

VIII

1

17

ÖSSZ

3
4
4
3
3

17

2002
Junior VB
Junior EB
Ifi „A” VB
Ifi „A” EB
Ifi „B” EB
Össz:
2003
Junior VB
Junior EB
Ifi „A” VB
Ifi „A” EB
Ifi „B” EB
Össz:
2004
Junior VB
Junior EB
Ifi „A” VB
Ifi „A” EB
Ifi „B” EB
Össz:

I

2
1

II

III

1
1

1
1

IV

V

I

VII

VIII

1
1

1

3
1
4

VI

5

1
3

1

1
1

II

III

IV

V

1

1

2

1

1

VI

VII

VIII

1

1

1

1
2
3

1
1
1
3

1

1

1

I

II

III

IV

V

VI

1

1
1

1
3
2
6

2

VII

VIII

1

1
1

2

1
2

1

1

3
5
4
5
3

20

ÖSSZ

1
2
4
3
2

12

1

2
1

ÖSSZ

3

1
1

ÖSSZ

1
2
4
4
4

15

9.11. Röplabda
A jelentősen megnövekedett felkészülési lehetőségek következtében az eredmények
már 2003-ban jelentkeztek, hiszen a női ifjúsági válogatott – a sportág történetében
először – EB és VB-döntőbe jutott, míg a fiú válogatott közös munkája 2004-re érett
be a junior EB-döntőbe jutással, mely utóbbira 1992. óta nem volt példa.
A röplabdázás korosztályos nemzetközi eredményessége az Európa- és Világ
Bajnokságokon
NN: a csapat nincs nevezve
2001
2002
2003
2004
NR: naptári évben nincs rendezés
EB VB EB VB EB VB EB VB
S
nq NR NR EB VB NR NR
Női
ifjúsági
IV.
VII. XIII.
S: selejtező
nq: nincs megszerzett részvételi jog
S
nq NR NR S
nq NR NR
Férfi
ifjúsági
III.
III.
NR
NN
EB
NR
NR
NN
S NR
Női
junior
XII.
III.
NR NN S NR NR NN EB NR
Férfi
junior
V.
IX.
92

A röplabda a Héraklész program bevezetését követően 2003-2004 években három
alkalommal szerepelt világverseny döntőjében, az azt megelőző két évben egyszer.
Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy a különböző korosztályos válogatottak (a felnőtt
válogatottak nem különben) az esetek többségében nem vették sikerrel a
kontinentális vagy világbajnoki selejtezőket. Ha valamelyik csapat mégis túl jut a
selejtezőkön és bejut a döntőbe, azt a szövetség és a röplabdás társadalom
általában már sikerként könyveli el, függetlenül a döntőben elért helyezéstől. Ez így
reális.

9.12. Sportlövészet
A program bevezetését követő eredményeket az előző évekkel összehasonlítva, az
egyéni és a csapat átlageredmények javulása tapasztalható. Az eredményesség
emelkedése az összefoglaló táblázatból is kiolvasható.
Események

10 m EB.
puska pisztoly futócél

egyéni:
2001. csapat:
V.
pontok:
2
egyéni:
2002. csapat:
pontok:
egyéni:
I.
2003. csapat: VI. II.
pontok:
13
egyéni:
2004. csapat:
pontok:

IV. V.
5

50 m EB
10-50 m VB
Össz.
puska pisztoly futócél korong puska pisztoly futócél korong pont pont
VI.
II.
6

I. II.
Nem rendeztek VB.
12

25

IV.
II.
5
I. III.
III.
15

I.
VI. IV.
11

Nem rendeztek EB.
3
II. III.

III.
III. VI.
9

9
I. III. VI.
IV. V. V. V. IV. IV.
21
6

IV.
V.
5

V. V.
4

IV.
II. IV.
11

II.III.III.IV.
16

46

Nem rendeztek VB.
55
III.

V. V.
4

Nem rendeztek VB.
4

35

Az eredmények ingadozása kisebb, és a versenyzők a kiemelt versenyeken érték el
csúcseredményeiket. Néhány szakágban ugrásszerű eredményemelkedés
tapasztalható, mind köregységben, mind az elért helyezések terén.
A 2003. novemberében rendezett légfegyveres Európa Bajnokságon Csonka Zsófia
és Nagy Zsófia is egyéni Európa Bajnoki címmel térhetett haza. Ezekben a
versenyszámokban junior leányversenyző évek óta nem ért el egyéni I-III. helyezést.
(Legutóbb EB I. 1993. Ablonczy Orsolya Lpu 40)
Csonka Zsófia felnőtt Világ Kupán egyéni csúcseredményével, 388 körrel I.
helyezést ért el, amivel kivívta az Olimpiai indulási jogát.
Laczik Zsolt 2003. évben utolsó éves junior versenyzőként már felnőtt
versenyszámban indult az Európa Bajnokságon, ahol eredményével aranyéremhez
segítette a futócél csapatot.
A 2004-ben több versenyző váltott korcsportot (Mlinkovics Tibor EB. III.; Laczik Zsolt
EB.I.; VB. I; Csonka Zsófia EB. I.; Somogyi Péter EB. III.), akik 2003-ban nemzetközi
porondon érmeket, helyezéseket nyertek. A helyettük bekerült fiatalok még csak az
elkövetkező években érhetnek el hasonló eredményeket.
2004. évben, több szakágban emelkedtek az egyéni csúcseredmények.
A junior pisztolyos fiúversenyzők évek óta gyengén teljesítenek, eredményekben
messze lemaradva a nemzetközi élmezőnytől. A Héraklész Bajnokprogramnak
köszönhetően, a 10m-es légpisztolyos és az 50m-es szabadpisztolyos eredmények
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terén javulás mutatkozik. Fáczán Tibor 540 körrel egyéni csúcseredményével 13.
helyen végzett a junior EB-n.
A pisztolyos lányoknál a 2003-ban Csonka Zsófiának kimagasló eredményei voltak.

9.13. Súlyemelés
A sportág nemzetközi eredményességére ilyen rövid idő alatt még nem lehetett
hatással a program. Akik 2003-ban és 2004-ben nemzetközileg helytálltak jóval
régebben kezdték a súlyemelést.

9.14. Torna férfi
A sportág egyetlen világversenye az Európai Torna Szövetség által kétévente
rendezett Ifjúsági Európa Bajnokság. A FIG utánpótlás korú versenyzők részére
egyáltalán nem rendez versenyt, így elég nehéz megállapítani helyünket a világban.
A nemzetközi versenyek közül anyagi okok miatt elsősorban a közeli országokban
megrendezett versenyekre tudnak eljutni legjobbjaink. Ezek a versenyek általában
korosztályos egyéni versenyek. Néhány hazai egyesület is próbál ilyen versenyeket
rendezni.
A MOTESZ igyekszik olyan országokkal felvenni a kapcsolatot, ahol a torna
nemzetközi viszonylatban jó helyen áll. Ezekkel a nemzetekkel ifjúsági
csapatversenyeket szerveznek és próbálnak minden meghívásnak eleget tenni.
Az utóbbi három Ifjúsági Európa Bajnokságon az alábbi eredmények születtek:

Csapatban:
Egyéni
összetett:
Szerenkénti:

1990.
XVII.

1992.
XI.

1994.
VIII.

XXII.

XII.

Nem volt induló

Nincs
eredmény

Berki
Krisztián

lovon II. Hidvégi Víd
Rácz Attila

lovon II.
korláton VII.

Az ifi eredmények mellett Berki Krisztián 2004-ben már a felnőtt Európa Bajnokságon
is kiválóan szerepelt, hiszen lovon bronzérmet szerzett.
Az eredmények egyértelmű javulása az edzők véleménye szerint egyértelműen a
Héraklész Bajnokprogramnak köszönhető.
Jelenleg az utánpótlás korú versenyzőink Európa első felében helyezkednek el, de az
utánpótlás-nevelő munka csak akkor lesz sikeres, ha ezeket az eredményeket a
felnőtt világversenyeken is el tudják érni.
Az Ifjúsági Európa Bajnokság értékelése
Hidvégi Vid a csapat legeredményesebb tagja volt. Az elvárásoknak megfelelve
versenyzett. Egy rontása volt, de az nem befolyásolta a csapat által elért eredményt.
A terveknek megfelelően a lólengés fináléjába magabiztosan került be. A fináléban
szép gyakorlatot mutatott be és nem rajta múlott az, hogy fényesebb éremmel térjen
haza. Az elért II. hely dicséretes, teljesítménye kiváló.
Rácz Attila végig szépen, magabiztosan tornázott és sikerült neki a titokban várt
korlát fináléba bekerülni. Sajnos ott nem tudta megismételni a csapatnapon
bemutatott gyakorlatát és VII.helyen végzett. Teljesítménye kiváló.
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Kopacz Dávid a felkészülés és a versenyek alatt is elég súlyos derék fájdalmakkal
küzdött. Ennek ellenére végig jól tornázott és minimális különbséggel maradt le az
ugrás finálétól. Teljesítménye jó.
Horváth Dávid a csapat legproblémásabb versenyzője. Az edzések során
teljesítménye igen ingadozó volt, de a versenyen egy rontásától eltekintve végig
szépen tornázott. Nehéz feladata volt, hiszen majdnem minden szeren ő kezdte a
versenyt, ami nem egyszerű feladat. Teljesítménye jó.
Bernát Gyula szépen és magabiztosan, rontás nélkül tornázott. A felkészülése
során beteg volt, de ez a teljesítményén nem látszott. Teljesítménye jó.

Néhány statisztikai adat alapján a 2002-es és az idei csapat pontszámainak
összehasonlítása.
Kiinduló pontszámok
Talaj
Magyarország 2002
9.07
Magyarország 2004
9.10

Ló
9.64
9.56

Gyűrű
8.94
8.70

Ugrás
9.16
9.43

Korlát
8.94
9.16

Nyújtó
8.85
9.30

Átlag
9.10
9.20

Szerenként elért csapat eredmények
Magyarország
2002
Magyarország
2004

Talaj
24.25
(9.)
25.461
(15.)

Ló
25.85
(8.)
26.762
(7.)

Gyűrű
24.162
(10.)
23.849
(17.)

Ugrás
25.887
(15.)
26.650
(15.)

Korlát
24.937
(11.)
25.612
(8.)

Nyújtó
24.887
(11.)
26.124
(8.)

Össz.
149.959
(11.)
154.458
(8.)

A számok azt mutatják, hogy mind a kiinduló pontszámokban, mind az elért
eredményekben sikerült előre lépni. Ez alól egyetlen szer a kivétel és ez a gyűrű.
Sajnos versenyzőink fizikai képessége még mindig nem érte el a megfelelő szintet. A
vezető nemzetek versenyzői ezen a területen jóval előttünk járnak.
A versenyek során tornászaink magabiztosan és szépen tornáztak. A felkészülésük
jól sikerült. Nagy fegyverténynek számít, hogy Európa legjobb nyolc csapata közé
tudták beverekedni magukat.
A további előrelépés érdekében a versenyzők fizikai képzésében gyökeres
változtatásokat kell végrehajtani. Még mindig nagy a lemaradásunk ugráson és
talajon, ugyanakkor nyújtón és korláton sikerült előre lépnünk.
Héraklészes versenyzők felnőtt világversenyeken elért eredményei:
2001. Gent Világbajnokság: Hetrovics Marcell a csapat tagja
2002. Debrecen Szer VB.: IX. Berki Krisztián lólengésben
2003. Aneheim VB.: Horváth Csaba a csapat tartalék versenyzője
2003. Univerziádé: Horváth Csaba a csapat tagja
2004. Felnőtt EB.: Berki Krisztián a csapat tagja és III. lólengésben
Mint azt a táblázatból és a felsorolt eredményekből is látni lehet, 2001-től a
Héraklész program beindulásától számítva ugrásszerűen javultak a fiú tornászok
eredményei a világversenyeken.
A versenyzők közül a legjobbak fiatal koruk ellenére már a felnőtt világversenyeken
is sikeresen szerepeltek és ez a fejlődés a Héraklész program létrejöttének
köszönhető.
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9.15. Torna női

Időpont

Esemény

Eredménytáblázat
Helyezés
1 2 3 4 5 6 7
EU ET
Cs
EU

1992. Olimplia, Barcelona
1997. VB (Lausanne, Svájc)
Junior EB (Szentpétervár)
1998.
Felnőtt EB (Szentpétervár) EU
Kvalifikációs VB (Tien1999.
Csin)
Junior EB (Párizs)
2000. Felnőtt EB (Párizs)
Olimpia, Sydney
2001. VB (Gent)
2002. Junior EB (Patras)
Felnőtt EB (Patras)

ET

8

További
10 helyezések

9

Cs EÖ18.hely
Cs15.hely

Cs
Cs21.hely
Cs
Cs
1fő résztvevő

Cs20.hely
EÖ Cs
Cs EÖ22.hely
K15.hely,
T16.hely
Cs24.hely
Cs18.hely
Cs22.hely
EÖ63.hely

Szer VB (Debrecen)
2003. Kvalifikációs VB(Anaheim,)
2004. Junior EB (Amszterdam)
Felnőtt EB (Amszterdam)
Olimpia, Athén
EU = egyéni, ugrás
ET = egyéni, talaj
Cs. = csapat

EK = egyéni, korlát
EÖ = egyéni összetett

Az eredménytáblázat árulkodik azokról a negatív folyamatokról, melyek a torna,
különösen a női torna eredményeinek a korábbiaktól való elmaradását
eredményezték.

9.16. Triatlon
A sportág nemzetközi eredményessége a program bevezetése óta jelentősen javult.
Az elmúlt években a legjobb versenyzők is csak a mezőny első harmadában
végeztek és minden eredményes sportolónknak volt legalább egy „lyukas” száma az
általánosan gyenge kerékpározásunk mellett.
2004-ben a legjobb fiú junior versenyző csak másodpercekkel maradt le az EB és VB
dobogóról, ellentétben az előző évekkel, ahol percnyi különbségek voltak a vezető
élbolytól.
Az ifjúsági korú Kovács Zsófia junior EB-n megszerzett második helyezése pedig
önmagáért beszél.
Legjobbjaink immár három számosak és kerékpározásunk óriásit fejlődött. A
Laussane-ban megrendezett junior fiú EB-n a legjobb és a második legjobb
időeredményt is magyar versenyző érte el a rendkívül nehéz, hegyes és a síkon is
igen technikás pályán.
Az idei szereplésünk után megnőtt a magyar versenyzők, edzők és csapatvezetők
ázsiója a nemzetközi triatlonos versenyzők és szakemberek körében is.
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Lányok
Világverseny
2002
EB Ifi csapat
3. Magyarország
EB Junior cs.
5. Magyarország
EB junior egyéni 7. Koch Renáta
VB egyéni

30. Gerglics Dóra

Fiúk
Világverseny
EB Ifi csapat
EB Junior cs.
EB junior egyéni

2002
4. Magyarország
4. Magyarország
12.Nógrádi Tamás

VB egyéni

20. Pocsai Balázs
24. Nógrádi Tamás
26.Rendes Csaba

2003
1. Magyarország
7. Magyarország
1. Koch Renáta
22. Arany Gitta
9. Gyenesei Judit

2004
3. Magyarország
4. Magyarország
2. Kovács Zsófia
11.Szakály Zsuzsa
13. Gyenesei Judit
20. Koch Renáta

2003
3. Magyarország
5. Magyarország
22. Nógrádi Tamás
23. Esküdt Roland
9. Vanek Ákos

2004
1. Magyarország
5. Magyarország
5. Fecskovics Attila
12 Nógrádi Tamás
4. Fecskovics Attila

9.17. Úszás
Az Ifjúsági Európa-Bajnokság eseményein az elmúlt időszakban évente 40 ország
közel 700 versenyzője vett részt, amely a sportág szempontjából is rekordnak
számít. A Héraklész keret erejét jól jelzi, hogy, a korosztályos megkötések miatt
Verrasztó Dávid, Gyurta Dániel és Kis Gergő nem indulhattak az idei ifi EB-n, ahol
időeredményeik alapján több versenyszámban is a dobogó legmagasabb fokára
állhattak volna.
A 2003. évi Párizsi EION (Európai Ifjúsági Olimpiai Napok) verseny eredményei
önmagukért beszélnek, hiszen az éremtáblázatot magasan a magyar csapat nyerte
az orosz válogatott előtt. A csapatból kiemelkedtek Verrasztó Dávid, Kis Gergő,
Kovács Norbert eredményei, hiszen új egyéni évjáratos csúcsokat értek el.
Az elmúlt négy év bebizonyította, hogy a rövidebb számok fejlődése tovább tart. Az
50-es, 100-as és 200-as úszók számára bevezetett középdöntők még erősebbé,
még felkészültebbé tették a mezőnyt.

9.18. Vízilabda
A sportág eredményei a program bevezetése óta:
2001. férfi junior VB / III. helyezés
női junior VB / IV. helyezés
férfi ifjúsági EB / I. helyezés
2002. női junior EB / II. helyezés
férfi junior EB / II. helyezés
2003. női ifjúsági EB / II. helyezés
férfi ifjúsági EB / II helyezés
férfi junior VB / II. helyezés
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Az eredmények mellett a kiváló felkészültségű edzők elsődleges feladatuknak a
felnőtt válogatott játékosok nevelését tartják.

X.

A sportágak várható nemzetközi eredményessége

10.1. Asztalitenisz
Leány szakág
Nagyon nehéz évekre előre jósolni, hisz a 2-3 évenkénti korosztályváltás szinte
teljesen átrendezi a mezőnyt, másrészt pedig ma még nem ismerhetők azok a külföldi
versenyzők, akik 2-3 év múlva a serdülő korosztályban versenyezni fognak. Az
biztosan látható, hogy az elkövetkező két évben ifjúsági játékosaink a közvetlen
élmezőny tagjai lesznek és minden versenyen éremszerzési esélyekkel indulhatnak.
Ezektől a játékosoktól a későbbiekben elvárható, hogy az ifjúsági korosztályból
kiöregedve, a felnőtt válogatott meghatározó tagjai legyenek, hisz az ifjúsági csapat
két meghatározó tagja – Li Bin és Pergel Szandra – jelenleg a felnőtt női válogatott
keret tagja, igaz ma még inkább menedzselési céllal.
A serdülő játékosok a következő évben szintén az élmezőnyhöz tartoznak majd, de
helyzetük nem annyira biztos, mint az ifiké.

10.2. Atlétika
A korábbi évek korosztályos világversenyein eredményesen szereplő versenyzőknek
adottságaik alapján van esélyük arra, hogy 2008-ban az olimpián csapattagok
legyenek. Legnagyobb esélyük az eredményes szereplésre a kalapácsvetőknek van,
mert ott van meg az a szakmai és szemléletbeli háttér, ami alapvető feltétele a
sikernek. Héraklész program szerepe elsősorban abban rejlik, hogy fiatal korban
megkezdi azt a szemléletformálást, amire a jövőben építeni lehet.

10.3. Evezés
Az utóbbi két évben nyújtott eredmények alapján a Bajnokprogramban szereplő több
ifi versenyző a felnőtt korcsoportban is képes lehet számottevő (döntős) nemzetközi
eredmény elérésére. Ebben további jelentős segítséget nyújthat a legjobb, ifiből
felnőtt korcsoportba jutó versenyzők továbbmenedzselése a Héraklész
Csillagprogramban.
Az elkövetkező években, a Héraklész Bajnokprogramnak is nagyban köszönhetően,
mindenképpen eredményesebb nemzetközi szereplésre számíthat a sportág. Ennek
a prognózisnak az alapját az adja, hogy régen látott nagy létszámú utánpótláskorú
versenyző kapott lehetőséget edzőtáborozásra, így a rivalizálásnak (egyre többen
akarnak a keret tagjai lenni, a bent lévők pedig nem szeretnének kikerülni onnan) és
a felkészülési programnak köszönhetően később egyre több „minőségi” versenyző
kerül majd ki a programból.
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10.4. Judo
A program beindulása óta érezhető változások történtek a nemzetközi judo életben.
2002. óta ismét megrendezésre kerülnek az ifi kontinens bajnokságok és 2004-től
egy új korcsoport, az U23-as korosztály Európa Bajnoksága is programba került.
Ezzel a két meghatározó döntéssel kiszélesedett az utánpótlás korosztály „idősávja”,
valószínűsíthető, hogy a sportág megtartó ereje megnő a felnőtt korcsoportba lépés
előtt. A „Csillagprogram” beillesztése a korosztályos programok közé,
felbecsülhetetlen segítséget adna a sportág felnőtt sikereinek eléréséhez.
A 2003-as és 2004-es évben a nemzetközi versenyeken megmutatkoztak
eredményeikkel azok a fiatalok, akikre bizton lehet számítani az elkövetkezendő
négy-öt év folyamán.
A lányoknál nehéz megítélni, hogy a párkapcsolatok „komolyra” fordulásával ki
marad meg aktív élsportolónak a következő olimpiai ciklusban. Az eddigi
pályafutásukat ismerve várható, hogy Bejczi Zsuzsanna (82), Szabó Brigitta (84),
Baczkó Bernadett (86) és Mészáros Anett (87) közül 1-2 fő kivívhatja a pekingi
olimpián való részvételt.
A fiúknál talán egyenesebb út vezet a felnőtt csapatba kerülésre. Rajcsányi Gergő
(84), Burján László (85), Bór Barna (86), Szemán Gergely (87) és Joó István (87). a
felnőtt korcsoportban is kimagasló eredményeket érhetnek el.

10.5. Kosárlabda
Nem könnyű feladat a nemzetközi eredményesség tekintetében prognózist felállítani.
Nagyon fontos, hogy mind a leány, mind a fiú szakágban csak akkor történhet
előrelépés, ha az egyesületekben folyó munka – a túlzott és mindenkori
eredményességre való törekvés helyett – elsősorban a korosztályos képzésre
irányul.
Leány szakágban alapkövetelmény az Európa Bajnokságok „A” csoportjában való
szereplés, fiú szakágban pedig 3-4 éves távlatban meg kell célozni a „B” csoportos
EB-ből az „A” csoportos EB döntőbe való kerülést.

10.6. Ökölvívás
A sportágban, mint bármely sportágban a várható eredményeket igen nehéz
prognosztizálni. Figyelembe véve a versenyzők fejlődésének ütemét megállapítható
ugyanakkor, hogy a jelenlegi 14 – 16 éves sportolók közül néhány versenyző már
kivívhatja a 2008. évi Pekingi Nyári Olimpiai Játékokon való részvétel jogát, ott
pontszerző vagy érmes helyezés elérésének reményével. Erre legnagyobb eséllyel
Bedák Pál, Varga Miklós, Mihályi János, Némethi Tibor, Lakatos Márk, Rácz Sándor,
Nagy András, Bacskai Balázs és Szalai Gergő pályázhat.

10.7. Öttusa
Az előző témakörben érzékelt gyengülő junior eredmények feltétlenül
elgondolkodtatóak, a nagyon sikeres fiatalabb korosztály eredményei pedig
bíztatóak.
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Az öttusa sportban nagyon nehéz megjósolni az eredményeket. A prognosztizálás
bizonytalanságát jelzi például, hogy 2002-ben az ifjúsági „B” EB-n nagyon gyengén
szereplő fiú csapat a MÖSZ elnökségében nagy felháborodást keltett, majd ebből a
csapatból 2004-ben az ifjúsági „A” EB-n Kasza Róbert egyéni aranyérmet nyert.
A mai ismeretek birtokában az ifjúsági lány versenyzők egyéniben, csapatban és
váltóban is az első három hely egyikére esélyesek a világversenyeken. A junioroknál
már nem ilyen egyértelmű a dobogós helyezés, ötödik, hatodik helyezés is
becsúszhat.
A fiúknál a nagyon erős mezőnyök miatt sokkal nagyobb lehet a szórás. Egy – egy
jobb egyéni teljesítmény nem jelenti, hogy a csapat és a váltó is jól fog szerepelni. Az
azonban bizonyosra vehető, hogy a fiúk is az első hat helyek egyikén tudnak
végezni.

10.8. Röplabda
Összehasonlítva a fiatal sportolók adottságait és képességeit a korosztály
élvonalában szereplő csapatok játékosaiéval, figyelembe véve az elmúlt
évtizedekben a különböző válogatottjaink nemzetközi eredményességét
(eredménytelenségét), a sportág nemzetközi és hazai népszerűségét, a sportág
anyagi helyzetét, vérmes, irreális, megvalósíthatatlan eredmény-célokat nem lehet
kitűzni.
A Héraklész programnak köszönhetően reális és megvalósítható cél lehet
valamennyi korosztályos válogatott folyamatos, tervszerű foglalkoztatása, gondos
kiválasztással és a keretben szükséges személyi cserék végrehajtásával. A
támogatott csapatok vegyenek részt minél több hazai és nemzetközi korosztályos
eseményen, és tűzzék ki célul a korosztályuk EB és VB döntőkön való részvételt.
Ezen szerény eredmény-célkitűzés mellett sokkal fontosabb feladat a keretekben
remélhetőleg megtalálható, a nemzetközi követelményeknek is megfelelő tehetséges
játékosok figyelmes, tudatos szakmai képzése és menedzselése, együtt működve a
játékosok egyesületeivel.
Ha ilyen módon sikerül korosztályonként 2-4 nemzetközi szintű játékost kinevelni,
akkor várhatóan nem csak funkcionáló, hanem nagyobb eredményeket is produkáló
felnőtt válogatottjaink lesznek. Ezeknél a leendő felnőtt válogatottaknál az eredménycélkitűzés mércéjét is magasabbra lehet helyezni. A válogatottak legyenek az EB-k
és VB-k résztvevői, ott végezzenek a középmezőnyben, és az olimpián való
részvétel is szerepeljen terveik között.
A fent vázolt, megvalósítható szövetségi stratégiában láthatóan döntő szerepe és
felelőssége van a Héraklész kereteknek. A Héraklész Bajnokprogramban való
részvételt létkérdésként ítéli meg a sportág, mert csak ez a támogatás, az ilyen
hátország és bázis képes biztosítani a felnőtt válogatottak későbbi eredményes
szereplését.

10.9 Sportlövészet
A sportág várható eredményességét két szempontból is lehet vizsgálni.
Elsődleges, hogy mit várhatunk a tavaly, vagy idén a Héraklész programban dolgozó
versenyzőktől 4-6 év múlva. A sportág szakemberei biztosak abban, hogy a 2-3
éves, a program adta rendszeres foglalkozás és a felkészülés megadja azt az alapot,
ami nélkülözhetetlen és szükséges a törésmentes, felnőtt versenyzővé éréséhez.
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Junior korukban a versenyzők megismerték az eredményesség megkívánta munka
szükségességét, a siker ízét és ezt a szemléletet viszik magukkal felnőtt korukra is.
Biztosra vehető, hogy a felnőtt válogatott keretek javát a Héraklész
Bajnokprogramból kikerült versenyzők adják majd és az igen nehéz kvalifikáció
megszerzése után legalább 50%-ban biztos résztvevői lesznek a pekingi olimpiai
csapatnak. Képesség szintjén fogják tudni azt a már most prognosztizálható
eredményt, ami az olimpiai döntőbe jutáshoz kell. Készség szintjén kell oda
fejlődniük, hogy ez valóra is váljon.
Másik oldalról meg lehet vizsgálni azt, hogy 4-6 év múlva milyen eredmények
prognosztizálhatók a most még serdülő, első éves ifjúsági korú, igen fiatal
versenyzőktől. Amennyiben a Héraklész keretben dolgozva lehetőségeik nem
csökkennek, biztosra vehető, hogy a jelenlegi szintnél magasabbra juthatnak.
Figyelembe véve a jelen kerettagok egyéni csúcsait és EB eredményeit jellemző
fejlődési ütemet, joggal várható, hogy fiú pisztolyosok is feljönnek a nemzetközi
élvonalba, a lányok pisztolyban és puskában is megerősítik helyüket most és a
későbbi a harmadik generációban is. Futócélban szereplő fiatal versenyzőink
eredményességének javulása is várható, így ismét éremszerzők lehetnek mind
egyéniben, mind pedig csapatban.

10.10. Súlyemelés
Az elkövetkező 4-6 évre a sportág nemzetközi eredményessége, az utánpótlás
viszonylag kis létszáma ellenére is biztosítottnak látszik. Ha nem is nagy számban,
de minden évben feltűnnek ígéretes tehetségek. Az eredményesség az alábbi
tényezők alakulásától fog elsősorban.
• A klubok számának alakulása.
• A sportágban dolgozó, fizetett szakemberek száma.
• A sportág anyagi támogatása, benne az állami támogatás mértékének
változása.
• Az olimpiai dopping ügyek hatása a versenyzésre és felkészülésre.
Tovább nehezíti a sportág helyzetét, hogy a nemzetközi élmezőny nem csak
eredményekben fejlődik, hanem egyre sűrűsödik, a versenyek egyre szorosabbá
válnak, egyre több ország tud magas szintű eredményeket produkálni. Már a serdülő
EB eredményein is látszik az egész éves sportiskolás vagy más rendszerű
professzionális képzés, a legjobb junior versenyzők pedig már dobogós helyezéseket
érnek el az olimpián. A hazai módszereink, lehetőségeink erre nem alkalmasak.

10.11. Torna férfi
Héraklész program beindulása előtt, 2000-ben megrendezett brémai Európa
Bajnokságon csapatunk a hátsó régióban végzett. Két év múlva, elsősorban a
Héraklész programnak köszönhetően, már Európa középmezőnyében végeztünk.
A legjobb versenyzőink már a felnőtt világversenyeken is bizonyítási lehetőséghez
jutottak, Hetrovics Marcell csapattag volt a genti Világbajnokságon, Berki Krisztián
IX. helyezést ért el lólengésben a debreceni Világbajnokságon, 2003-ban Horváth
Csaba került két világversenyen a felnőtt csapatba és az idén Berki Krisztián már
felnőtt világversenyen is érmet szerzett.
A programból kikerülő junior versenyzőink egy-két éven belül a felnőtt válogatott
meghatározó tagjai lesznek.
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Ahhoz, hogy a felnőtt korosztályban is eredményes versenyzőkké váljanak, nagy
segítséget jelentene a Csillagprogram beindulása. A Bajnokprogramból kikerülve
kiesnek abból a jól működő rendszerből, amit a Héraklész program biztosított
számukra eddig.
Az Alapprogramot / serdülő válogatott / már három éve működteti a sportág, így
biztosított az ifik folyamatos utánpótlása. A sportág utánpótlása folyamatos és jónak
mondható. Sikerült egy egymásra épülő és jól működő rendszert kialakítani.
Az elkövetkező 4-5 évben az a cél, hogy az utánpótlás korú versenyzők Európa
élmezőnyébe maradjanak. Fő versenyeik továbbra is az UEG által rendezett Ifjúsági
Európa Bajnokságok lesznek.
A Bajnokprogramból „kiöregedő” versenyzők minden bizonnyal hasznos tagjai
lesznek a felnőtt válogatottnak.

10.12. Triatlon
A Héraklész Bajnokprogram fogja adni a 2008-as olimpiai csapat gerincét. A keretet
alkotó fiatalok jól és sokoldalúan képzett versenyzők, akik világszínvonalú
adottságokkal rendelkeznek.
Várható hogy két-két versenyző a korosztályos világversenyek 1-10 helyén fog
szerepelni és számukra mihamarabb meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a
Világ Kupa sorozatban versenyezhessenek. A jelenlegi felnőtt mezőny szereplése
alapján a szövetség erre a feladatra nem tudja biztosítani a szükséges szponzori
hátteret.

10.13. Úszás
A Héraklész program utolsó időszakának eredményei, valamint a FINA szintidőinek
teljesítése nagy reményekre jogosítanak.
A Magyar Úszó Szövetség csapatépítési programjában szerepel, hogy a Budapesten
megrendezésre kerülő 2006-os felnőtt és a 2005-ös ifjúsági Európa-Bajnokságon
minden versenyszámban 2-2 versenyző álljon rajthoz, melynek megvalósulásához a
program sikeresen járulhat hozzá.
Az ifjúsági EB-n a kerettagok eddigi eredményei alapján minden korábbinál
sikeresebb eredmény várható.
A felnőtt EB-n szereplő úszók legtöbbje várhatóan a Héraklész Bajnokprogram tagjai
közül fog kikerülni.
Amennyiben a Héraklész Bajnokprogram sportolói és edzőik menedzselését
legalább a jelenlegi színvonalon lehet tartani, akkor ezek a versenyzők a 2004-2008
közötti időszak felnőtt versenyeinek éremesélyesei lehetnek.

10.14. Vízilabda
Női vonalon már most is 4 játékos játszik a tavalyi juniorok közül a felnőtt EB II.
helyezett csapatban. Az elkövetkezendő olimpiászban várhatóan további 6-10
játékos is bekerülhet a felnőtt válogatottba, amely továbbra is a világ élvonalába
tartozhat.
A férfiaknál a mostani fiataloknak már sokkal nehezebb lesz bekerülniük a felnőtt
válogatott keretbe, de valószínűsíthető, hogy a 2008-as olimpiai csapatnak 2-3
Héraklész kerettag már tagja lehet.
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XI.

A programból kikerülő sportolók pályafutásának
alakulása

11.1. Asztalitenisz
Fiú szakág
Molnár Csaba a tavalyi év végén kiöregedett az ifjúsági korosztályból. Az elmúlt
évben pszichés problémák miatt komolyan felmerült pályafutása abbahagyásának
gondolata, amely következtében ki is hagyta a 2003-as korosztályos Európabajnokságot. Az év második felében azonban túllépett problémáin és a decemberi
Ifjúsági Világbajnokságon már ismét a csapat rendelkezésére állt. Jelenleg a Ceglédi
VSE Extraligás csapatában játszik, bekerült a felnőtt válogatott keretbe és meghívást
kapott a Felnőtt Top 12 B Bajnokságra.
2003-ban tagja volt még a keretnek Pósfai Gergely is, ő azonban úgy döntött, hogy
nem folytatja tovább a sportágat versenyszerűen.
Leány szakág
2003-as évben 3 ifjúsági játékos, Ambrus Tímea, Nyitrai Anita, Póta Georgina
„öregedett” ki és hagyta el a programot..
Póta Georgina a felnőtt válogatott meghatározó tagja, aki jelenleg a felnőtt
világranglista 56., a felnőtt Európa ranglista 17., valamint a junior világranglista 14.
helyezettje. A magyar női asztalitenisz legreményteljesebb játékosa.
Ambrus Tímea Ausztriában, Linzben, míg Nyitrai Anita a Statisztika csapatában
játszik. Mindketten a felnőtt középmezőnyhöz tartoznak.
Csak egy játékos volt, aki nem életkora miatt került ki a programból. Vass Vivien, aki
az iskolai elfoglaltsága miatt nem tudta vállalni a közös edzéseket és a nemzetközi
versenyeket.

11.2. Atlétika
2002-ben tizennégy 1983-as születésű versenyző öregedett ki. Közülük négyen
hagyták abba a versenyzést (Mikóczi Zoltán, Nagy Gergely, Korompay Viktor,
Csendom Edina) és két versenyző ítélhető nemzetközi szereplésre esélyesnek a
jövőben (Ágoston Dániel és Listár Nikolett).
2003-ban harminc, 1984-es születésű versenyző öregedett ki, akik közül hatan
hagyták abba a versenyzést (Koppány Gabriella, Koppány Katalin, Drobny Dóra,
Kupás T. Levente, Egei Zoltán, Szabó Ágnes,) és hat versenyzőnek van esélye a
nemzetközi eredményességre (Cziráki Kitty, Orbán Éva, Kéri Andrea, Végh Tibor,
Óvári Zita, Olteán Csongor.)
A 2004. évi keretből tizenhét 1985-ös születésű versenyző fog kiöregedni.

11.3. Birkózás
Három részre lehet osztani a programból kikerülő versenyzőket. Az első és talán
legsajnálatosabb, akik befejezték pályafutásukat (közel 20 fő). Természetesen ennek
több oka van, elsősorban egzisztenciális problémák, de a továbbtanulással járó
elfoglaltság és az esetleges sérülések is ide sorolhatók.
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A második kategóriába tartoznak azok a versenyzők, akik már nem profi szinten
birkóznak de még lejárnak edzésre heti 2-3 alkalommal (10-15 fő). A harmadik
csoport, akik a felnőtt mezőnyben is megállják a helyüket (10 fő). Ők már a felnőtt
válogatott tagjai. A Héraklész programban szerepelt versenyzők közül ketten már
olimpiai résztvevők voltak (Wöller Gergő és Hatos Gábor).
Kiss Balázs a tavalyi felnőtt világbajnokságon a későbbi győztest is legyőzte.
További 8-10 fő a válogatott bő keret tagja. Ha ezen versenyzők fejlődése töretlen, a
nemzetközi élmezőnnyel is fel tudják venni a versenyt.

11.4. Evezés
A Héraklész Bajnokprogramból korosztályuk miatt kikerült evezősök közül mindeddig
1 sportoló – név szerint Tóth Roland - hagyta abba a versenyszerű sportolást,
családi és egzisztenciális problémák miatt.

11.5. Judo
A program 3 éves működése alatt nem sok versenyző ért be a felnőtt korcsoportba.
A fiúk zöme a „pályán” maradt és azok, akik az utánpótlás nemzetközi versenyeken
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, az idősebb korosztályban is az élmezőnyben
szerepelnek. A négy fő „pálya elhagyó” felsőfokú tanulmányaik elkezdése miatt nem
tudta folytatni élsportolói tevékenységét.
A lányoknál közel négyszer annyian fejezték be idő előtt az aktív élsportot, mint a
fiúknál. Náluk csak egy-két fő volt, aki felsőfokú intézménybe történő továbbtanulása
miatt szakított az aktív élsporttal. Nagyrészük sérülések, valamint párkapcsolatuk
komolyra fordulása miatt fejezte be a versenyzést. Sajnos két világversenyen érmet,
vagy pontot szerző sportoló fejezte be idő előtt pályafutását (Fekete Zsuzsanna,
Köpöczi Anna).

11.6. Kajak-kenu
Az elért eredmények bizonyítják, hogy a sportág utánpótlás-nevelési struktúrája
hosszú évek óta jól működő modell, amely az elmúlt két esztendőben a Héraklész
programmal kiegészülve hosszútávon biztosíthatja a tehetségek felkutatását és
kibontakoztatását.
Sajnos továbbra is megoldatlan a 18 éves kor utáni versenyzők problémája. Ha nem
tudunk megoldást találni a felnőtt válogatott szintig történő menedzselésükre, kárba
veszhet mindaz a fizikai, szellemi és anyagi erőfeszítés, amit az utánpótlás
fejlesztésére fordítunk.
A 2003-as világbajnokok közül Illés Roland és Végh Dávid már abbahagyta a
kajakozást, de Szakállas Éva, Schenk Áron, Szántai Richárd is komoly
egzisztenciális problémákkal küzdenek, így nem tudnak megfelelően a felkészülésre
koncentrálni.

11.7. Kosárlabda
A programban résztvevő sportolók közül leány szakágban egy játékos hagyta abba a
versenyzést, Surányi Borbála (1987) a Csata DSE versenyzője. A 84-85-ös
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korosztályból az NB I-ben, az U20-as válogatottban, illetve a felnőtt válogatottban a
következők szerepeltek, illetve szerepelnek: Zsovár Orsolya, Muszbek Zsuzsa,
Czukor Tünde, Vajda Anna, Bujdosó Nóra, Varga Rita, Fürész Diana, Fegyverneki
Zsófia, Szentkirályi Réka, Kiss Gabi.
A 86-87-es korosztályból NB I. A csoportos csapatokban játszanak, illetve az U20-as
válogatott tagjai a következők: Horti Dóra, Semsei Barbara, Somogyi Andrea, Reiner
Dóra, Tajkov Georgina, Somogyi Nikolett, Honti Kata, Treit Luca, Köllő Rita.
A fiú szakágban a korábban a programban szereplő sportolók közül befejezte, illetve
nagyon alacsony szinten űzi a sportágat Lovas Ottó, Fekete István, Benkó Ádám,
Bori Zoltán és Hoffmann Ádám.
A férfi NB I „A” csoportjában a következők szerepelnek: Szabó Zsolt, Váradi Kornél,
Simon László, Heindlein Roland, Szabó Tibor, Tóth Norbert, Halmai Tamás, Vida
Máté, Zsoldos Máté, Takács Dániel, míg NB I „B”-ben Losonczy Dániel és Bohanek
Balázs.

11.8. Ökölvívás
A program elindulása óta programból eddig kimaradt sportolók:
S.sz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Név
Garai János
Nagy Norbert
Gémes Norbert
Zsálek Gábor
Zsálek Ferenc
Oláh Gyula
Sipos Tamás
Nagy Pál Márk
Karsai Levente
Nagy Zsolt
Rumpler Sándor
Albert Zsolt
Székesvári Tamás
Borsos Kálmán
Lochner Antal
Balogh Sándor
Nagy Sándor
Raffael László
Sulyok Viktor
Sztrikács András.
Tabajdi Bence
Kozák Rudolf
K. Szabó Tamás
Fintor Gábor

Egyesület
Tatabányai SC.
Paksi SE.
HÓDGÉP SE.
Pécsi VSK
Pécsi VSK
Salgó Boksz Club
NYVSC
Újpesti TE.
Tatabányai SC.
DVSC
Zuglói Boksz Club
Sárospataki SC.
Újpesti TE.
Kiskunmajsai SE.
Vasas SC.
KSI-SE.
GYAK
Újpesti TE.
HÓDGÉP SE.
Vasas SC
Kiskunmajsai SE.
Zuglói Boksz Club
Hajdúb.
NYVSC
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Státusz
más sportágat választott
más sportágat választott
abbahagyta
profi szerződést írt alá
profi szerződést írt alá
egészségügyi ok
súlyprobléma
súlyprobléma
egzisztenciális probléma
profi szerződést írt alá
egzisztenciális probléma
egzisztenciális probléma
egészségügyi ok
egészségügyi ok
abbahagyta
abbahagyta
abbahagyta
abbahagyta
egyetemi tanulmányok
nagyfokú eredményromlás
abbahagyta
házasságot kötött
abbahagyta
abbahagyta

A programban résztvevő sportolók körének stabilizálását kedvezőtlenül befolyásolja
a sportág jellege, a családok szociális helyzete, amire a továbbiakban is számítani
kell. A sportolók nagy része hátrányos helyzetű, vagy roma származású. Sajnos sok
esetben a családi háttér nem szolgálja a sport érdekeit.
A sportág az eredményei mellett, szociálisan nevelő hatású, így életcél és életforma
kialakításának igen nehéz feladatát is felvállalta.

11.9. Öttusa
A program elindulása óta programból kikerült sportolók jelenlegi státusza:
Ssz.
Név
Születési év
Egyesület
Státusz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Gyalog Zoltán
Horváth András
Kertész Ádám
Halmai Ottó
Molnár Krisztián
Halasi Zoltán
Pajor Tamás
Várbíró Máté
Bokodi Gergő
Geleta Balázs
Igari Gábor
Nagy (Lipták) Róbert
Marosi Ádám
Szekeres Mátyás
Asztalos András
Beyer Ádám
Mezei Adrián
Mészáros Máté
Molnár Krisztián
Romanovics Dániel
Silye Roland

1980
1980
1980
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1986

KSI
AV
KSI
HSE
HSE
UTE
UTE
HSE
KSI
HSE
AV
AV
HSE
HSE
HSE
HSE
KSI
HSE
AV
HSE
KSI

abbahagyta
felnőtt B keret
felnőtt B keret
aktív
abbahagyta
aktív
aktív
aktív
abbahagyta
abbahagyta
abbahagyta
felnőtt A keret
felnőtt A keret
abbahagyta
abbahagyta
abbahagyta
aktív
abbahagyta
abbahagyta
abbahagyta
aktív

Leányok
1
2
3
4
5
6
7
8

Simóka Nóra
Szatmári Adrienn
Pál Rita
Máté Vivien
Sasvári Éva
Horváth Zita
Utczás Margit
Sőregi Zsanett

1980
1980
1981
1982
1982
1983
1984
1984

HSE
AV
HSE
AV
KSI
KSI
AV
HSE

106

felnőtt B keret
felnőtt A keret
aktív
felnőtt A keret
abbahagyta
abbahagyta
abbahagyta
abbahagyta

9
10
11
12
13

Czigány Krisztina
Gyulavári Kata
Baranyai Csilla
Pál M. Dóra
Fodor Zsanett

1984
1985
1986
1986
1987

HSE
AV
AV
KSI
HSE

abbahagyta
abbahagyta
abbahagyta
abbahagyta
abbahagyta

11.10. Sportlövészet
Héraklész Bajnokprogramból korosztályváltás miatt a kikerült sportolók többsége a
felnőtt válogatott keret tagjaként készült az idei év versenyeire. A 2004 évi „A”
válogatott keretnek 6 ilyen tagja van, reményeink szerint a versenyzők a jövőben
stabil felnőtt válogatott versenyzőkké érhetnek.
Az év fő versenyén, az Athéni Olimpián Csonka Zsófia, aki még tavaly tagja volt a
keretnek, képviselhette a Héraklész Bajnokprogram sportlövőit.
Voltak, akik befejezték sportpályafutásukat, mert vagy az eredményeik nem fejlődtek
dinamikusan, vagy az élet más területén próbáltak sikereket elérni.
A sportlövészetben a fiatalok sportpályafutását a továbbtanulás is nagymértékben
befolyásolja. Ha egy sportlövő olyan városban tanul tovább ahol nincs megfelelő
edzési lehetőség (és ilyen sok van), vagy a sportoló nehezebben veszi az iskolai
akadályokat, akkor kénytelen abbahagyni, vagy edzés hiánya miatt eredményei nem
javulnak és lemarad csapattársaitól.
A sportlövő keret tagjai közül továbbtanulás miatt eddig két versenyző (Szilágyi
Szabolcs és Tatai Katalin), családalapítás következtében egy sportoló (Gallai Éva)
fejezte be a versenyszerű sportolást.

11.11. Súlyemelés
A 83-as születésü volt kerettagok helyzete az alábbiak szerint alakult.
Fehér Márton Pécs
Egyetemista, lassú fejlődést mutat
Gyerák Szabolcs NYvsc
Jó ideje nem indult versenyen
László Zoltán Pécs
Versenyez minimális fejlődést mutat
Schnell József Oroszlány
2004-ben nem versenyzett
Nagy Nikoletta Ózd
Hatalmasat fejlődött stabil felnőtt válogatott
Szepesi Martina
Versenyez szépen fejlődött az év során
Kozma Edina THAC
Főiskolás Szombathelyen áttért a gerelyhajításra.

11.12. Torna férfi
A Héraklész Bajnokprogramból eddig öt versenyző került ki korosztályváltás miatt.
Hárman, Horváth Csaba, Marján Péter és Puskás Péter jelenleg is a felnőtt
válogatott keret tagjai és eredményeik alapján meg is tudnak ott kapaszkodni.
Dömsödi Gábor is bekerült a felnőtt válogatott keretbe, de sajnálatos sérülése miatt
jelenleg úgy tűnik, be kell fejeznie pályafutását. Bernáth Imre nagy tehetsége volt a
magyar tornának, de egyesülete sajnos nem tudta megteremteni számára azt az
anyagi helyzetet, amivel megmaradt volna a tornasport számára. Jelenleg egy
kanadai cirkuszban dolgozik.
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Az évek során olyan tornászok is voltak, akik idő előtt kerültek ki a programból. Ők
nem tudtak alkalmazkodni a bajnokprogramban folyó munkához, vagy abbahagyták
a sportolást.
A tapasztalatok szerint azok a versenyzők, akik végig tudják csinálni a Héraklész
programban folyó munkát, azok a felnőtt válogatottban is megállják a helyüket.
Évente, ha 3-4 versenyző be tud kerülni a felnőtt keretbe, akkor már sikeresnek
ítélhető a program.
Az elkövetkezendő években az alábbi versenyzők kerülhetnek át a
Bajnokprogramból a felnőtt válogatotthoz:
2005-ben: / 1985-ös korosztály /
Berki Krisztián; Hetrovics Marcell; Szilágyi András; Czingli László; Szalontai István;
Nagy Zoltán; Vereckei Csaba
2006-ban: / 1986-os korosztály /
Hidvégi Vid; Katona Viktor; Molnár Sándor; Fábián Attila
2007-ben: / 1987-es korosztály /
Rácz Attila; Kopacz Dávid; Horváth Dávid; Fazekas Péter; Bernát Gyula
2008-ban: / 1988-as korosztály /
Nyers Csaba; Putirka Dávid; Mihók Ádám

11.13. Torna női
A 2001-től programba került versenyzők közül serdülő kori fejlődési problémák miatt
többen kimaradtak ugyan, de a legjobb versenyzők még a 2004-es keretnek is tagjai
voltak. Ezzel párhuzamosan a hasonló korosztályú, nem programban szereplő
versenyzőknél nagy lemorzsolódás volt tapasztalható. Általános tapasztalat, hogy a
programban szereplő tornászokat problémás helyzetekben is könnyebb volt
megtartani a sportág számára, mint a programon kívülieket. Mindezt elősegítette a
törődés és az a folyamatos kapcsolattartás, ami a tornásznők edzőivel, klubjaival és
esetlegesen a szülőkkel megvalósult. A Héraklész Bajnokprogramhoz való tartozás
nagy elismerésnek örvendett és örvend a tornászok által látogatott iskolákban és a
klubokban is.

11.14. Triatlon
A programból kikerülő és felnőttek között is eredményes, sikeres versenyzők:
Pocsai Balázs, Török Dániel, Rendes Csaba, Bíró Zsolt, Berke Zsuzsa, Kovács
Dávid, Benőcs Zoltán, Benedek László, Varga Zsuzsa, Molnár Ádám, Gergelics
Dóra, Kaiser Tamás, Kovács Dániel, Bakonyi Fruzsina.
Pályafutásukat befejező sportolók:
Czérna Rita, Hubay Tímea, Esküdt Roland, Pap Andrea, Csáthy Rita, Nagymihály
Adrienn, Papp László.

11.15. Úszás
A kiöregedett sportolók közül kerültek ki Magyarország jelenlegi legjobb úszói Cseh
László, Risztov Éva, Reményi Diána, Szepesi Nikolett, Nagy Réka, Lipcsei Krisztina,
Rudolf Roland.
Sajnos vannak versenyzőik, akik pályafutásában törést okozott a Héraklész
Bajnokprogramból való kikerülés, mivel felnőtt szinten még nem voltak képesek
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kiemelkedő eredményre (Papp Renáta, Molnár Viktória, Drobina Nándor, Kiss
Boldizsár) Ezeknek a versenyzőknek a fejlődését nagymértékben segítette volna a
Csillagprogram bevezetése.

XII. Javaslatok
a
program
hatékonyságának javítására

korszerűsítésére,

12.1. Asztalitenisz
Leány szakág
Két javaslattal, kéréssel éltek évközben a program vezetői felé. Az egyik, hogy a
rendelkezésre álló összeg egy részéből labdákat vásárolhassanak. (Ilyen létszám mellett
egy edzésen 400-500 db labdára van szükség és a labda sajnos törékeny fogyóeszköz.) A
másik, hogy szintén ebből a keretből egy kisebb részt versenyeztetésre fordíthassanak.
Megfelelő összeghatáron belül mindkét kérést lehetett teljesíteni.
A sportág megítélése szerint nélkülözhetetlen a Héraklész Bajnokprogram, mivel nélküle
nincs lehetőség a válogatott keretek folyamatos, tervszerű felkészítésére.

12.2. Atlétika
A sportág égető szükségét érzi az U23-as program, az úgynevezett „Csillag
program” beindításának. Ennek hiányában a felnőtt kori beválás továbbra is véletlen
szerű lesz. A programból kiöregedő sportolók még azt a törődést sem kapják meg az
ifi-junior korban megszoktak..
További sportági javaslatok:
• Nagy szükség lenne a külföldi edzőtáborozások finanszírozására.
• A megfelelő orvosi háttér biztosítása érdekében az “A” keretes versenyzők
kapjanak a Sportkórházban olyan kartont, mellyel szükség esetén
soronkívüliséget élvezhetnének.
• Regeneráció terén is jó lenne előrébb lépni. Az edzőtáborokat jobban fel
kellene szerelni a regenerációt hatékonnyá tevő eszközökkel. A Tatabányai
kórházzal olyan együttműködést lenne célszerű kialakítani, hogy a válogatott
kerettagoknak végezzenek el vérkép vizsgálatot. (Sok vidéki sportolónak csak
az edzőtáborokban nyílna lehetősége erre.)
• A meglévő sportági keretösszegből el lehetne különiteni egy meghatározott
összeget pl. Ösztöndíj, vagy kalóriapénz címszó alatt, melyre adott
feltételekkel a legjobbak pályázhatnának. (Erre azért lenne szükség, mert
törekednünk kell arra, hogy még inkább érdekeltté tegyük az edzőket,
versenyzőket a programban való feltétlen részvételben.)

12.3. Birkózás
A szakosztályok pénzügyi kerete sok esetben olyan szűkös, hogy nem tudják
rendszeresen biztosítani versenyzőik utaztatását az összetartó edzésekre, ezért ha
az éves pénzügyi keret felhasználható lenne útiköltségre is, az sokat segítene a
keret tagjainak.
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A program által biztosított edzőtábori lehetőség csak egy része a felkészülésnek. Ha
ehhez nincs hozzáillesztve a megfelelő versenyeztetés, a sportolók
versenyhelyzetben nem fogják tudni alkalmazni a begyakorolt technikai taktikai
feladatokat. A program úgy tudná átfogni a teljes felkészülés vertikumát, ha az
edzőtáborok mellett a nemzetközi versenyek részvételét is segítené, természetesen
a szakszövetséggel karöltve.
A programból kikerülő versenyzők egy légüres térben mozognak, hiszen a junior
korosztályból kilépve még nem tudnak komoly felnőtt eredményt elérni, így anyagi
támogatásuk kicsi. Az egyetemekkel karöltve egy megfelelő feltételrendszert
biztosító ösztöndíjban részesülhetnének.

12.4. Evezés
Az edzői feladatkörök bővüljenek a kerettagok munkájának precízebb nyomon
követésével, valamint a versenyevezősöknek jelentkező sportolók technikai
minimumvizsgájának bevezetésével.
A továbbiakban még nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a programban részt venni
szándékozó sportolók sportorvosi szűrésére, ezáltal megelőzendő, hogy olyan
sportolókra fordítsuk energiáinkat, akik egy későbbi, az eredményesség
szempontjából elvárható nagyobb terhelés hatására kénytelenek az élsportot
abbahagyni.

12.5. Judo
•
•
•
•
•
•
•

A közös szervezésű programok (pl: keretedzés, összetartás stb.) utazási
költségeinek finanszírozása.
Egy-egy alkalomra a keret létszám a „várólistából” történő kiegészítése (5-10
fő bevonása egy-egy alaklomra).
Több edzésközpont támogatása (terembér, szőnyegkopási díj, stb.).
„Csillagprogram” beindítása (a 2008-as Olimpia kerete lehetne), és az U.23
versenyrendszer megerősödésének támogatása.
Egy külön orvosi csoport működtetése (gyors, hatékony, naprakész
megelőzés és kezelés).
Tudományos segítségadás a felkészítés folyamatában (fogyasztás, súlytartás,
táplálkozás, aktuális fizikai állapot, mentális problémák kezelése, stb.).
A táplálék-kiegészítők, roboráló szerek, izomnövelők, vitaminok nagyobb
körének beszerzése (protein, Q10, CLA, L. karnitin, stb.) és a rászorulók
támogatása.

12.6. Kajak-kenu
A továbblépést a jövőben nem az edzőtáborokban személyenként eltöltött napok
számának növelése jelentheti, mivel az iskolai hiányzások miatt azt már nem
célszerű növelni, hanem a táborokban résztvevők körének szélesítése. Fontos lenne
több edzőtábori nap biztosítása a serdülőkorúak számára is, amivel még jobban
szem elé kerülnének a tehetségek.
A másik sportágspecifikus szempont a tavaszi külföldi, melegvízi edzőtáborok minél
szélesebb körre való kiterjesztése, melyhez a programtól kérnek segítséget. Ezzel
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növelhető a hatékonyság, mivel a szövetség költségvetése csak nagyon korlátozott
létszámú csapat részére tudja biztosítani a felkészülésnek ezt az egyre fontosabb
állomását.

12.7. Ökölvívás
Meg kell keresni az edzőtáborokhoz kapcsolódó utazás költségeinek térítési
lehetőségét.
Szükséges lenne speciális, egyéni sportfelszerelések biztosítására. Ezt az teszi
indokolttá, hogy jelenleg minden ökölvívó a saját, illetve sportegyesületétől kapott
speciális sportfelszerelést használ az edzéseken, amelyeknek sok esetben sem
minősége, sem típusa, nem felel meg a korszerű követelményeinek, sokszor
balesetveszélyesek.
Folytatni kell a már megkezdett, és a program hatékonyságát, ellenőrzését szolgáló
tesztversenyek támogatását, illetve lehetőség szerinti bővítését.
Lehetőség szerint biztosítani kellene a programban foglalkoztatott edzők és
szakemberek képzését, továbbképzését, neves hazai és külföldi előadók
meghívásával, illetve a programban dolgozó szakemberek részére külföldi
tanulmányutak szervezésével.

12.8. Öttusa
•

•
•
•

A Csillagprogram halaszthatatlan bevezetésével megoldódna az idősebb
versenyzők gondozása és egy egységesebb felkészítést lehetne végezni az
utánpótlás-nevelés teljes vertikumában. A Bajnok- és a Csillagprogramban is
20 – 25 versenyző mozgatása lenne ideális.
Több alkalommal felmerült igényként, hogy a felmérőkre, táborokra való
utazást részben vagy teljesen térítse a program.
Egy-egy nemzetközi versenyre való utazás támogatása is sokat segítene.
Azon felszerelések beszerzése, amelyek a szülők által, már nem
finanszírozhatók.

12.9. Súlyemelés
A programot meg kell tartani, és ha lehet lassan bővíteni.
Hosszú távon budapesti, esetleg vidéki edzőcentrum (kollégium) létrehozása
indokolt.
Szükség lenne az edzőtábori lehetőségek bővítésére.

12.10. Tenisz
Az edzések eredményességét igazából csak az ehhez kapcsolódó külföldi
versenyzés tudná javítani. Ellentétben sok más sportággal itt egész éves
versenyzésre kell felkészíteni a fiatalokat. Bár a Héraklész program számára az EB
kiemelt jelentőségű, de a sportág igazi megméretése hosszú távon a Grand Slam
tornák és a felnőtt ATP és WTA rangsor. A felnőtt csapatbajnokságok (Davis Cup és
Fed Cup) az ország teniszének fokmérői. A sportág javaslata, hogy lehetőség szerint
a program a nemzetközi versenyzést is támogathassa. Ez biztosítaná az élvonal
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(különösen a 16-18 éves korosztály) számára nemzetközi vérkeringésben való
jelentősebb részvételt.

12.11. Torna férfi
•
•
•
•
•

•

•

Az Alapprogramban a közös edzések és edzőtáborok számát növelni kell. Ezt
a MOTESZ önállóan nem tudja megtenni, ezért ebben a korosztályban is
szükség lenne a NUPI anyagi támogatására.
A Csillagprogram beindulása égetően fontos, hiszen fennáll a veszélye annak,
hogy a kikerülő versenyzők támogatása csökken, ezért elvesznek a sportág
számára.
A Sportiskolai tantervet elkészítette a sportág, az elképzeléseket jónak tartják.
Véleményük szerint az egész magyar sport utánpótlásának nagy szüksége
lenne egy jól működő sportiskolai rendszerre.
A tapasztalatok szerint a versenyzők fizikai képességei elmaradnak Európa
élmezőnyéhez képest. Ki kell dolgozni egy újfajta erőfejlesztő programot és ezt
a serdülő és az ifjúsági korú versenyzőknél felmérések során ellenőrizni kell.
A Tornacsarnok és a tatai edzőtábor felszereltsége gyenge. (különösen a
Tornacsarnoké) Kiegészítő szerekkel kellene felszerelni ezeket a
létesítményeket azért, hogy az utánpótlás korú versenyzők képzésére is
alkalmasak legyenek. A Héraklész program néhány kiegészítőszert
vásárolhatna.
Meg kell teremteni már ifi korban is az esetleges központi felkészítés feltételeit.
(terem felszereltsége, iskola, kollégium, anyagi támogatás a nevelőedzőknek)
Ki kellene dolgozni egy olyan rendszert, ahol a szakosztályok, az edzők és a
versenyzők egyaránt érdekeltek abban, hogy egy jól felszerelt központba
közösen készüljenek a versenyzők.
Egy minimális mennyiségű magnéziát és tenyérvédőt már eddig is
vásárolhattak. Erre a továbbiakban is szükség lesz, mert nélkülük a
mindennapi munka elképzelhetetlen.

12.12. Triatlon
Évek óta szerepel a sportág tervei között a polár program bevezetése, ami számos
technikai akadályba ütközött. Időközben kialakult az értékelést elősegítő
adattovábbítás rendsze. Továbbra sem biztosított azonban a kiemelt versenyzők
számára olyan minőségű óra, amellyel valóban értékelhető adatokat tudnának tárolni
és továbbítani.
A kiemelkedő képességű versenyzőket szükséges lenne több nemzetközi versenyre
eljuttatni. Előnyös lenne, ha ennek költségeihez a program is hozzájárulna.
Mindenek előtt és elsősorban a legfontosabb feladat a Csillagprogram elindítása
mert csak így biztosítható a Héraklész Bajnokprogramba befektetett munka és
erőforrások eredményekben realizálódó megtérülése.

12.13. Úszás
Indokolt lenne a kerettagok folyamatos sportorvosi vizsgálatának, valamint az eddig
alkalmazott táplálék-kiegészítők folyamatos, szélesebb körű biztosítása.
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