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Az ifjúsági Eb friss ezüstérmével a zsebében az ITTF tizennyolc éven aluliak világranglistáján tizedik Jakab Jánost (kép 1.)
meghívták az Eb után néhány héttel Dél-Koreában megszervezett nemzetközi edzõtáborba, amelyre a koreaiak meghívásának eleget
téve a legígéretesebb európai tehetségeket küldte az ETTU. A kéthetes közös felkészülést nem hivatalos mérkõzés zárta, amelyen a
koreai fiúk 7:5 arányban nyertek Európa ellen, Jakab viszont az ötbõl három segédpontot szerzett és veretlen maradt!
Duatlon sikerek Svájcban. A Budaörsi TKE tizenhét esztendõs versenyzõje, Arany Gitta (kép 2.) ezüstérmet szerzett a
junioroknak is kiírt világbajnokságon. A fiatal sportolónõ – bár még nem tagja a Héraklész programnak, hiszen idén lett futóból
duatlonista – eredménye alapján a jövõben akár kerettaggá is válhat. Ezen a versenyen a héraklészes Koch Renáta – lábgörcse ellenére
– kilencedik helyezett lett, a fiúk a középmezõnyben végeztek.
A KSI kerékpárosának, Barkóczi Péternek (kép 3.) megállíthatatlan a lendülete. Európa legrégebbi velodromján, az egyik
legöregebb honi sportpályán, a százhét éves Millenárison megrendezett százhetedik férfi országos pályabajnokságon két számban is
hatalmas csatát vívott két, egykor KSI-ben, ma zöld-fehér színekben versenyzõ pályás kiválósággal. Repülõversenyen a most már
száznyolcszoros magyar bajnok, tizenhétszeres sprintkirályt, Pais Pétert utasította maga mögé szenzációs párbajban; míg ezer
méteren Hegyes János mögött huszonhárom századmásodperccel „lemaradva”, 1:09.73-as idõeredménnyel a második helyet szerezte
meg. Barkóczi ezután továbblendült, az augusztus végén Moszkvában megrendezett ifjúsági világbajnokságon országos csúcsot
„repült” sprinten, majd egy huszonhat éve fennálló országos fedettpályás rekordot adott át a múltnak. Ezer méteren Pálinkás Csaba
hetvenhetes, a bécsi ifi vb-n elért 1:08.48 mp-es eredményét javította 1:07.764 mp-re, ezzel a tizennyolcadik helyet szerezte meg.
Pálinkás akkor ötödik lett, ideje most a huszonkettedik helyre lett volna elég…
A mexikói Leonba költözött az öttusázó ifi korosztály elitje. A világbajnokságra utazó magyar héraklészes válogatott
keretet nyolcan alkották: Hidvégi Ildikó, Költõ Nikoletta, Prill Katalin, Stefanovits Nikola, Kasza Róbert, Németh Gábor, Németh János és
Tibolya Péter. Egyéniben Prill bronzérmet, Hidvégi nyolcadik, Költõ tizenegyedik, Stefanovits huszonharmadik helyezést szerzett. A
leányok a csapat és a váltó küzdelmeit egyaránt „aranyosan” nyerték. A fiúknál Németh János nyolcadik, Kasza tizennyolcadik, Tibolya
huszonkettedik, Németh Gábor a harmincharmadik helyen zárt. Csapatban a leányokhoz hasonlóan nem találtunk legyõzõre. A váltó
jobb szereplését Kasza sérülése hiúsította meg.
Magyar héraklészes teniszsiker a francia Alpok lábánál. Július 22-e és augusztus 3-a között hagyományosan Annecy-ban
rendezték az Európai Nemzetek Kupája korosztályos tenisztornát. Tizenhárom éves lányok és fiúk mérték össze tudásukat a
viadalon, amelyen korábban olyan, ma már világhírû játékosok bontogatták szárnyaikat, mint Amelie Mauresmo és Juan Carlos Ferrero.
A Tálentum Tenisz Club versenyzõje, Lászlóffy Vivien francia, román és szlovák ellenfelein túljutva végül bronzérmet szerzett. Csak
a mezõny legjobbja, késõbb a torna gyõztese, a cseh Berkova tudta megszorítani. Összesítésben az olaszok és a csehek elõtt a házigazda
francia csapat végzett az élen.
Katari tornásznövendékek edzõtáboroztak a KSI tornacsarnokában. Az öbölmenti miniállamban két esztendeje mûködik
a tornaszövetség, amelynek sportolói Budapesten kívántak edzõtáborozni, ezért felvették a kapcsolatot a magyar szövetséggel, majd
az összes fõvárosi tornász létesítmény megtekintése után a KSI-t választották. A gyerekek egyik edzõje a szöuli olimpia aranyérmese,
Szvetlana Bojtova (kép 4.). A huszonegy tornászcsemetével érkezõ csapattal utazott összesen hat edzõ, két gyúró, két dada, egy
szakács és egy londiner is.
Megkezdték a felkészülést vívóink, a teljes héraklészes keret alapozó jellegû edzõtáborozáson vett részt. Augusztus 21.
és 28. között a nõi és férfi tõrözõk és kardozók három edzõ irányítása mellett Dunavarsányban, a párbajtõrözõk pedig Keszthelyen
készültek a versenyszezonra. Jánosi Zsuzsa sportági vezetõ elmondta: a táborok jól szervezettek voltak, a versenyzõk minden
létesítményt kihasználva rendkívül jó körülmények között tudtak edzeni; a tábor jellegébõl adódóan a fiatalok sokat futottak, úsztak.
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A felkészülés módszertani elvei a KSI SE

Fiatalok! Jövõ bajnokai!
Itt az új iskolaév, válassz magadnak sportágat! Legyél Te is KSI-s! Az idén negyven esztendõs KSI SE már számos
ifjúsági, junior és felnõtt korosztályú olimpiai-, világ- és Európa-bajnokot nevelt a magyar sport számára.
Sportolj a KSI SE szakosztályaiban, ahol kiváló szakemberek várják jelentkezésedet a következõ sportágakban:
asztalitenisz, atlétika, judo, kajak-kenu, kerékpár, ökölvívás, öttusa, sí, sportlövészet, nõi és férfi torna, vízilabda.
Címünk: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Érdeklõdni és jelentkezni a (06) 1 422 35 10-es telefonszámon lehet. Ha
elektronikus levelet szeretnél küldeni, küld a nupi@nupi.hu e-mail címre! Addig is böngészd a www.nupi.hu honlapunkat, ahol
információt találsz a KSI-rõl , a Héraklész programról és a NUPI-ról; valamint e hírlevelet is letöltheted pdf formátumban.
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EYOF sikereink Héraklészes eredménytáblázat Készülnek az Alapfokú Sportoktatási Intézmény sportági
sportnevelési tantervei
Barcelona és Athén között félúton – Risztov Éva
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sport II. rész Sportági beszámolók Hírek Elôzetes KSI-toborzó.

KšzŽppontban az utánpótlás-nevelés
A

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium politikai államtitkára szerint a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézet a magyar sport egyik stratégiai pillére. Mesterházy Attila
augusztus 18-án járt a NUPI-ban.

A

z államtitkár elõször az állam sport területén történõ szerepvállalásáról beszélt:
„Magyarország sportnagyhatalom. A
sportsikerek elõzetes befektetést igényelnek. Az állam
szerepe a sportlétesítmények és az utánpótlás-nevelés
terén kell, hogy megmutatkozzon. A források
mozgósítása nehézkes, de áldozni kell az elõbb
említettekre. Éppen ezért a NUPI a magyar
sport egyik stratégiai pillére, amelynek
szellemi tõkéjét a minisztériumnak ki kell
használnia egy szorosabb együttmûködés
keretében.”
A megbeszélésen a többi
között az is elhangzott, hogy jelenleg
huszonöt sportág részesül az utánpótlásra fordítható állami forrásból. A
sportágfejlesztési programok hatékonyságán
és ellenõrizhetõségén egyaránt javítani kell, a
szakmai koordinációt és felügyeletet a NUPI végzi,
szerepét a GYISM korábban már megerõsítette.
Gyurcsány Ferenc miniszter korábban megbízta a
NUPI-t, hogy dolgozzon ki egy olyan mérésiellenõrzési rendszert, amely a Héraklész Bajnokprogramban résztvevõ fiatal sportolókat – egyfajta
sportági felmérésként – objektív módon ellenõrizné.

A munka jól halad, a rendszer hamarosan elkészül.
A találkozón szóba került a sportiskolai rendszer is:
a koncepció elkészült, az érdeklõdés folyamatosan
nõ. Javaslatként elhangzott a koncepció törvényhozási rendjének összeállítása, egyebek
mellett a készülõ Sporttörvényben való
definiálása. Az Oktatási Minisztérium
legmagasabb szakmai fórumain már
átment a tervezet, a finanszírozást az
OM-nek és a GYISM-nek közösen
kellene egyeztetnie a Pénzügyminisztériummal.
A Nemzeti Utánpótlás-nevelési
Intézet és a TF együttmûködésével
kapcsolatban Mesterházy Attila a
minisztérium közremûködését javasolta.
Szóba került továbbá a „Sport
általi nevelés éve 2004” uniós program, amelynek
kapcsán a GYISM NUPI - Zöldpont egyeztetést
kér a többi között a projekt kommunikációjával
kapcsolatban. Az unió kevés számú országos
lefedettségû pályázatot vár Magyarországról. A
minisztérium feladata az elõzetes szakmai szûrés és
koordináció.
Vasvári Ferenc
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Héraklészes sikerek a párizsi EYOF-on
Hollandiában 1987-ben rendeztek mini
olimpiát az Európai Közösségek fiataljai részére. A
„sportos” kontinenstalálkozó sikerén felbuzdulva az
Európai Olimpiai Bizottság elhatározta, hogy az
elkövetkezõ években rendszeresen megszervezi, kétévente lebonyolítja az Európai Ifjúsági Olimpiai Napokat
(EYOD). Elképzelésük szerint Európa valamennyi országát meghívták volna a négy napig tartó, tíz sportág
versenyszámait magába foglaló sporteseményre, amely a
tizenhárom – tizennyolc éves korosztályt fogná össze. Az
elsõ játékokat Belgium fõvárosában, Brüsszelben rendezték
1991-ben harminchárom ország 2084 versenyzõjének

Kosárlabda, Kézilabda és Vízilabda

közremûködésével. Két évvel késõbb Olaszországban a
téli sportágak képviselõi is bizonyíthatták tudásukat,
tehetségüket. A 2003-as téli versenyekre január 24. és 30.
között a szlovéniai Bledben került sor.
A nyári sportágak képviselõi Párizsban immár
hetedik alkalommal, új elnevezéssel Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválként (EYOF) tartották seregszemléjüket. A francia fõvárosban július 27. és augusztus 1.
között negyvennyolc ország csaknem 2500 sportolója
mérte össze tudását. A nyári fesztiválon hat egyéni és
négy csapatsportágban hirdettek bajnokot.

A NUPI fõigazgatója, dr. Szabó Tamás személyesen vett részt az eseményen, amit így értékelt:
európai országok egyre szervezettebb utánpótlás-nevelést
folytatnak, a központi felkészülés valamennyi sportágban
erõsödik. A rivalizáció várhatóan növekszik majd, ennek a
versenynek a szervezése a kisebb országoknak akár már
problémát is jelenthet.
Jó volt magyarnak lenni Párizsban, hiszen
versenyzõink, edzõink kultúrált, sportemberhez méltó viselkedése,
küzdeni akarása öregbítette hazánk jó hírnevét. Már a versenyek
alatt is megfogalmazódott, hogy a MOB-NUPI munkamegosztás a versenyre készülésre jó volt, a jövõben még jobban
szükséges koncentrálni a kiváló szereplésre.”

„A Magyar Olimpiai Bizottság a sportszövetségek
javaslata alapján összeállított több mint hatvanfõs küldöttséget
ragyogóan felszerelve küldte ki a párizsi versenyekre. Molnár
Zoltán igazgató vezetésével érkeztünk a francia fõvárosba. A
csapat az egyetemi városban kapott szállást, meglehetõsen
mostoha körülmények között. A versenyek impozáns megnyitó
ünnepség után kezdõdtek meg. A magyar küldöttséget
meglátogatta a MOB elnöke, dr. Schmitt Pál, aki egyben tagja
a NOB-nak is. Versenyzõink jól felkészülten vettek részt a
küzdelmekben, amit eredményességünk is bizonyított. A
versenyeket, edzéseket járva meg lehetett állapítani, hogy az

A magyar héraklészes küldöttség mérlege sportágankénti bontásban:
Asztalitenisz: egy bronzérem, két párosunk pedig az ötödik–nyolcadik helyen végzett.
Atlétika: két arany-, egy ezüst-, egy bronzérem és egy negyedik, egy ötödik, továbbá két hetedik helyezés.
Judo: két arany-, egy bronzérem és egy hetedik helyezés.
Kézilabda: a fiú válogatott a hatodik helyen zárt.
Úszás: tíz arany-, hét ezüst-, öt bronzérem és egy negyedik, négy ötödik, egy hetedik és egy nyolcadik helyezés.
A magyar csapat összesen tizennégy arany-, nyolc ezüst- és nyolc bronzérmet hozott haza. Így az összesített
éremtáblázat alapján Oroszország után a szenzációs második helyet szereztük meg.

Nõi junior Európa-bajnoki középdöntõ, Kassa:
Magyarország-Görögország 52-51.
A kosaras lányok mestere, Sterbenz Tamás is fellélegezhetett a görög
meccs után. Bár a mérkõzés folyamán végig vezettünk, a végjátékban felkapaszkodott az ellenfél és egy büntetõ értékesítése után,
ha egyetlen ponttal is – hozzá kell tenni, a csapat teljesítménye
alapján abszolút megérdemelten – , de gyõztünk. Ezzel a sikerrel
csapatunk továbbjutott a csoportjából.
Egy hétre rá az ifi lányokon (kép 1.) volt a sor, hogy
bizonyítsanak. Selejtezõcsoportunkba Izrael, Spanyolország,
Horvátország – hogy csak a legjobbakat említsük – válogatottjaival
kellett összemérni tudásunkat. Az elsõ fordulóban a Szolnoki
Olajbányász csarnokában a svéd csapatot fogadtuk. A skandináv
gárda ugyan jól tartotta magát, a mérkõzés végén azonban az
eredményjelzõ tábla huszonhat pontos különbséget mutatott. A
negyedik fordulóbeli Horvátország elleni rangadón az összeszedetten, precízen játszó magyar válogatott fontos gyõzelmet
könyvelhetett el déli szomszédunk ellen. Biztos továbbjutóként a
csoportelsõség és a tornagyõzelem volt a tét a spanyolok elleni
találkozón. A 78-58 arányú biztos gyõzelem és a torna folyamán
mutatott játék képe alapján méltán végeztünk a csoport élén.
Tursics Sándor szövetségi kapitány a hazai selejtezõtornán elért
várvavárt siker után bizakodóan tekint a jövõ évi középdöntõ és a
júliusi szlovákiai döntõ elé. Az ifi csapat eredményei lendületet
adhatnak a kosárlabdasport további fejlõdéséhez, amelyhez
jelentõsen hozzájárul a Héraklész Bajnokprogram anyagi és
szakmai segítsége.
A héraklészes, 1989-es születésû kosaras lányok és fiúk
Csehországban, a FIBA által kiírt korosztályos nemzetközi tornán
vettek részt. A lányok bronzérmet szereztek, a fiúk negyedik
helyezést értek el.
A világ junior korosztályú kézilabdás nõi élmezõnye
idén Macedóniában találkozott. Elsõ mérkõzésünkön a lengyelek
felett arattunk fontos gyõzelmet, majd Németország, Algéria,
Románia nemzeti válogatottjai következtek. A középdöntõben a
dánokkal valamint a fürge és gyors dél-koreai, végül az orosz
csapattal csaptunk össze. A rendkívül jó lábmunkájú koreaiak
elleni kétgólos siker után az oroszokkal már nem bírtunk, így
tartalékos csapatunk vereséget szenvedett. A horvátok elleni
elõdöntõre sikerült felszívni magunkat, nagyarányú gyõzelmet
arattunk. A döntõben újra oroszokkal mérkõztünk, ahol két góllal
jobbnak bizonyultak nálunk, így végül a Herr – Kari-Horváth – Szûcs
– Kamper – Jenõfi – Mörtel – Bódi – Juhász – Szabó – Petróczi – Bulath
– Vincze – Sütõ – Orosz összetételû, Kovács László vezette csapat
(kép 2.) ezüstéremmel térhetett haza.

Togliatti városa ismerõsen csenghet a magyar füleknek,
hiszen számtalan Zsiguli gördült le itt a futószalagról, majd
koptatta a pesti macskaköveket. Immár ifi nõi kézilabdásaink is
emlékezetessé teszik ezt az orosz várost. Remek eredményt ért el
a Danyi Gábor irányította magyar csapat (kép 3.) a sorrendben hatodik
nõi Európa-bajnokságon. A Balogh – Belsõ – Csáki – Hoffmann – Kiss
– Kovács – Laluska – Micskó – Miklós – Sopronyi – Sütõ – Temes –
Tápai – Tomori – Triffa – Valovics alkotta magyar gárda Dánia és
Horvátország válogatottja elõtt a harmadik helyen végzett. A
döntõben az orosz és a román csapat csapott össze, a házigazdák
28-23 arányú gyõzelemmel hódították el az aranyat.
Három ezüstérem három helyszínen, pólócsapataink
három második helyet gyûjtöttek be a korosztályos világversenyeken.
Az ifi Eb helyszínével, Isztambullal kezdjük, ahol a torna egészén
remeklõ fiúknak csak a szerb-montenegrói csapat tudott megálljt
parancsolni. Merész András kapitány a magyar vízilabdahagyományokhoz méltónak, pozitívan értékelte a csapat teljesítményét és az elért eredményt. Hangsúlyozta, hogy az OB1/B-ben
való indulás, amelynek lehetõségét a Héraklész Bajnokprogram
teremtette meg, nagymértékben hozzájárult a csapat sikeréhez.
Györe Lajos lányai az ezüstéremnél alább nem adták,
Emmenben az olaszok és a házigazda hollandok elõtt az Európabajnokság második helyén zártak. Az oroszokkal döntõzött a fiatal
magyar gárda, amelyben négy játékos életkora két évvel elmarad a
megállapított felsõ határtól, így sokaknak ez volt az elsõ
nemzetközi bemutatkozása.
Bravó Brávik, Döme, Huszka, Jankovics, Kiss, Kisteleki,
Paulik, Poszkoli, Szabó, Szûcs, Tankó, Tomaskovics és Tóth, soha
rosszabb kezdést!
Ifi Európa-bajnokságon szerzett aranyérem és a junior
Európa-bajnoki második helyezés után egy három éves idõszak
utolsó állomásához érkezett a Balatoni – Czigány – Decker – Gárdonyi
– Gór-Nagy – Hosnyánszky – Létay – Nagy – Süveges – Szabó – Szirányi
– Varga – Varga összetételû junior férfi válogatottunk. Egy
rendkívül színvonalas találkozón 7-7-es döntetlen után a
hosszabbításban maradt alul a Godova Gábor vezette csapat (kép 4.) a
szerbekkel szemben. A két csapat fej-fej mellett haladva nem bírt
egymással a rendes játékidõben, így a ráadásra maradt a döntés. Itt
egy gól döntött az aranyérem sorsáról és aznap Nápolyban az
ellenfélnek kedvezett a szerencse.
A 2003-as junior világbajnokság végeredménye:
Szerbia-Montenegró-Magyarország 8-7.

(1.)

(2.)

(3.)

(4.)

P.J.M

Súlyemelés
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A dortmundi Helmut-Körnig Halléban rendezték
augusztus 18. és 24. között a 13. Fiú és 10. Leány Serdülõ
Súlyemelõ Európa-bajnokságot. A kitûnõ körülmények között
lebonyolított kontinensviadalon harmincegy ország kétszázharminckilenc versenyzõje – kilencvenöt leány és száznegyvennégy fiú – vett részt. A magyar héraklészes válogatott két
leány és hét fiú versenyzõbõl állt.
Az 53 kg-os Bazsó Bianka 2 kg-mal túlszárnyalva az
általa tartott országos csúcsát szakításban tizedik, lökésben
tizennegyedik, összetettben pedig tizenegyedik lett. A mindössze
tizenöt esztendõs Biankát a tizenkilenc indulóból saját
korosztályában csupán ketten tudták megelõzni. A 69 kg-os
Molnár Alexandra (kép 5.) érte el legjobb helyezésünket lökésben:
negyedik lett. Szakításban a nyolcadik hely jutott számára, így
összetettben 7.5 kg-os egyéni csúcsjavítással a hetedik helyen
végzett.
A fiúknál a legjobban a + 94 kg-os Supel Viktor (kép 6.)
szerepelt, aki saját csúcsának 17.5 kg-os javítása mellett három
hatodik helyezést szerzett. Kiválóan versenyzett a 85 kg-os
Németh Péter, aki 30 kg-mal javította meg idei legjobbját. Péter

lökésben hatodik, szakításban kilencedik, összetettben hetedik
lett. Az 56 kg-os Marosi Attila ragyogó versenyzéssel szakításban
nyolcadik, lökésben tizenegyedik, így összetettben a tizedik lett.
A 69 kg-os súlycsoportban példátlanul nagyszámú, harminchét
fõs mezõnyben Csánk Gergely a tizennyolcadik, Tóth Ádám a
tizenkilencedik lett. Az 56 kg-osok között Szabó Tamás a
tizennegyedik, Sági Péter a 85 kg-osok között pedig a tizenötödik (5.)
helyen zárt.
Elmondható, hogy a gyõztesek és érmesek igen magas
szinten dolgoztak, érett, profi versenyzést mutattak be. A fiú és
leány pontversenyt egyaránt az oroszok nyerték, erõs küzdelemben megelõzve a bolgárokat, törököket, görögöket és
lengyeleket. Fiaink huszonnyolc csapatból a tizennegyedikek,
míg leányaink a tizenhatodikak lettek. Az Európa-bajnokság
tanulsága: mennyiségi és minõségi szempontból egyaránt
rohamosan fejleszteni kell az utánpótlást, különben kellemetlenül leszakadhatunk az élmezõnytõl, ami rövid idõn belül (6.)
transzformálódik a felnõtt eredményekre is.
Juhász István mesteredzõ
súlyemelés sportági vezetõ
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Héraklész eredmények

Birkózás és Judo

(1.)

(2.)

(3.)

(4.)

(5.)

(6.)

(7.)

Birkózás és cselgáncs: két sportág, amely versenyszabályaiban különbözik, mégis összetartoznak. E két küzdõsport mind
felfogásában, mind technikai repertoárjában sok a közös vonás. A hazai
judo élet kialakulásának hajnalán a birkózók elõszeretettel tettek egy
kis kiruccanást az ötvenes évek elsõ cselgáncsversenyein és próbáltak
szerencsét már a tatamin is. A cselgáncsosok, mint azt a TF házibajnokságai is bizonyítják, több ízben szerencsét próbáltak a birkózó
versenyeken. Így szerzett birkózótudásukat pedig a judo technikákkal
ötvözve immáron saját sportágukban kamatoztathatták.
Az idén is egymást követték a birkózó és cselgáncs
események. Augusztus elsõ hétvégéjén rendezték a szabadfogás
veteránjainak világbajnokságát és mindkét fogásnem Olimpiai
Reménységek Versenyét (kép 1.). Pénteken az olimpiai bajnok Repka
Attila nevével fémjelzett világbajnokság csoportmérkõzéseivel indult a
torna, másnap a fiatalok szabadfogású küzdelmeivel folytatódott, majd
a lányok és a kötöttfogás képviselõi is bemutatkoztak. A vasárnap estig
lezajlott döntõk mérlege igazán parádésnak mondható. Tizenegy
nemzet sportolói közül Wöller Gergõ és a 74 kilogrammos Hatos Gábor a
döntõben finn illetve német ellenfelén kerekedett felül. Dobozi, Kiss és
Sánta jó teljesítményt nyújtva végül másodikok lettek. Kötöttfogású
birkózóink is a magyar hagyományoknak méltóan szerepeltek. Hét
súlycsoportból ötben magyar gyõztest (kép 2.) hirdettek ki Oláh Tibor,
Dreschler Attila, Horváth András, Fodor Zoltán és Kiss Balázs révén.
A miskolci nemzetközi judo edzõtábor az Azerbajdzsánban
megrendezett korosztályos Európa-bajnokság egyik jelentõs
felkészülési állomása volt. A Rendészeti Fõiskola adott otthont a
környezõ országokból érkezõ csaknem nyolcvan cselgáncsos immáron
második közös erõpróbájának. A harmincfõs magyar kontingensben az
ifik mellett a serdülõ héraklészes gyerekek is képviseltették magukat. A
küzdelmi jellegû edzések az Eb-felkészülés jegyében versenyszerû
körülmények között zajlottak. A tábor színvonalát a többi között az is
bizonyítja, hogy a résztvevõk közül öten érmet szereztek a két héttel
késõbbi bakui kontinensviadalon.
Hagyományosan Pakson rendezték a sorrendben tizennyolcadik Atom Kupa nemzetközi junior cselgáncsversenyt, amely
egyben a héraklészes cselgáncsosok seregszemléje is volt. A fiúk 60 kgos mezõnyében Burján László második helyezést ért el. Zámbori Tamás
73 kg-ban, míg a KSI SE versenyzõi, Dravecz Zsolt és Szabó Gábor a 90
illetve a 100 kilogrammosok mezõnyében a hetedik helyen zártak. A
„plusszosok” szintén taroltak, hiszen a MAC versenyzõje, Bor Barna (kép 3.)

nyakába akasztották az ezüstérmet. A lányok a felsõ súlycsoportoktól
eltekintve mindenhol pontszerzõ helyen végeztek. A legkisebb súlycsoportban Perge Ilona és Csernoviczki Éva „házidöntõzött”. Az 52 kg-osok
versenyében Ónody Beáta (kép 4.) harmadik, Kunder Katalin ötödik
helyezést ért el. Baczkó Bernadett bronzérmet szerzett, Szabó Brigitta
pedig aranyat, teljesítményével a magyar csapat legeredményesebb
tagja volt.
Az ifi Európa-bajnokság helyszínén, Bakuban hozta meg
gyümölcsét az egész éves munka (kép 5.). Komoly mezõny gyûlt össze
az azeri fõvárosban, huszonhét ország 265 versenyzõje vett részt a
különbözõ súlycsoportok küzdelmeiben. A héraklészes fiúk 55-, 60- és
73 kilogrammban értek el helyezéseket. A KSI SE sportolói, Joo István
és Szemán Gergely (kép 6.) francia, angol, lengyel versenyzõket
megelõzve a dobogó harmadik fokára állhattak, Mester Dániel ötödik
helyen végzett. A lányoknál Rácz Edina ötödik, Tóth Lilla harmadik
helyezett lett. A bakui sportcsarnokban a 70 kg-os súlycsoport
eredményhirdetésén Mészáros Anettnek (kép 7.) szólt a magyar himnusz.
Az UTE sportolója judo-nagyhatalmak versenyzõit maga mögé utasítva
lett korosztályos Európa-bajnok. Az idei Eb magyar helyezettjeinek
lajstromát Cserháti Eszter ötödik helye zárta. A mieink egy arany- és
három bronzéremmel valamint négy ötödik hellyel Nagy-Britanniát,
Németországot, Belgiumot megelõzve az összesített eredménytáblázat
hetedik helyén végeztek.
Az augusztusi szezon zárásaként a nagy birkózó-hagyományokkal rendelkezõ Törökország rendezte mindkét fogásnem férfinõi junior világbajnokságát. Óriási mezõny gyûlt össze Isztambulban,
összesen ötvenöt nemzet 260 sportolója lépett szõnyegre. Nagy
versenyt hozott a a lányok, a kötött- és szabadfogásúak küzdelme
egyaránt. A vb elsõ napjaiban a lányok kaptak fõszerepet. A mieink
közül az 55 kg-osok között induló Godó Kitty ötödik, Szerencse Mónika
pedig negyedik helyezett lett. A fiúknál a BVSC sportolója, Kiss Balázs
esélyeshez méltóan a 84 kg döntõjéig menetelt. Ott csak riválisa, az
orosz Forov tudta megállítani, így nagy csatában végül ezüstérmet nyert.
További két ötödik helyezést is begyûjtöttek héraklészeseink Kliment
László és a nehézsúlyú Dömötör László révén. A Wöller testvérek közül
Gergõ az ifi Eb bronzérmes Kakaladze skalpját begyûjtve
jutott a bronzéremig. Hatos Gábor bolgár és kazah
versenyzõket legyõzve az elõdöntõbe verekedte magát, itt
iráni ellenfele még túl nagy falatnak bizonyult, de a
bronzmeccsen javított, így a dobogó harmadik fokára állt.

Ökölvívás

Pucsok József Márton

Hét ökölvívó alkotta a magyar válogatottat Varsóban
augusztus utolsó hetében, a tizennyolcadik alkalommal kiírt junior
Európa-bajnokságon. Az elõzetes esélylatolgatások beigazolódtak:
héraklészes kesztyûseink közül többen is éremesélyesként érkeztek a
lengyel fõvárosba, a negyeddöntõbe négyen „ökölvívták” be magukat. A
harmadik menetig még vezetõ, tavaly már kadett vb és Eb bronzérmes
hatvannégy kilogrammos Kiss Ádám végül az ötödik helyet szerezte
meg. Az ötvenhét kilogrammosok csatájában a debreceni Nagy Zsolt
szintén ötödik lett.
Az elõdöntõbe ketten verekedték be magukat. Az ötvenegy
kilós légsúlyúaknál az egyik ágon Svasznek Jenõ tanítványa, a KSI
tizenhét esztendõs öklölvívója, Raduly János (kép 8.) bunyózott. A
rutinos orosz Ganyejevtõl 25:14-re kikapott ugyan, ezzel azonban
megszerezte a csapat elsõ érmét: a dobogó harmadik fokára állhatott.
Radulynak e bronzos fellépése még csak a második nemzetközi
(8.) megmérettetése volt: a júniusi Héraklész Balaton Bajnokságon
aranyérmmel mutatkozott be.

A negyvennyolc kilogrammosok elõdöntõjében Szántó Imre
tanítványa, Bedák Pál sikeresen vette az akadályt: három menetes
küzdelem elég volt ahhoz, hogy a döntõbe kerüléshez szükséges tizenöt
pontos különbséget megszerezze. A Vasas-Rica Hungária versenyzõje
a fináléban a szintén orosz Magerramov ellen boxolt – immár az Európabajnoki aranyéremért. Bedák már tavaly is bizonyított, rutinos
ökölvívónak számít: a kadett világbajnokságról ezüst, az Európabajnokságról aranyéremmel tért haza, a felnõttek között pedig magyar
bajnoki címet szerzett. Most, a Varsói Eb-szorítóban 32:9 arányú pontozásos gyõzelmet aratott az orosz fiú felett, megszerezve így a kontinens-elsõséget, valamint a zsûri által megítélt mezõny legjobbja címet.
A magyarok végül egy arany-, egy bronzéremmel és két
ötödik helyezéssel tértek haza.
V.F

Torna
Két hét nyári pihenõ után július hetedikétõl klubjaikban
kezdtek felkészülni a Héraklész Bajnokprogram ifjúsági korú versenyzõi, akik július tizennegyedikétõl közös alapozó edzõtáborban vettek
részt Dunaújvárosban. Erre azért volt szükség, mert õsszel több jelentõs nemzetközi versenyen is megmérettethetik magukat a jövõ évi ifi Eb
elõtti utolsó állomásként. A tábor rendkívül jól sikerült annak ellenére,
hogy nehéz volt elviselni a teremben tapasztalható óriási hõséget.
Serdülõ versenyzõink is közös edzõtáborral kezdtek
készülni az õszi idõszakra. A serdülõ válogatott ötven fõvel két
turnusban táborozott Gyomaendrõdön. Az immár másodszor
megrendezett összejövetelen napi két edzés volt, így élményekkel

és hasznos tapasztalatokkal gazdagon térhettek haza a versenyzõk, akik
hamarosan – remélhetõen – tagjai lehetnek a Bajnokprogramnak is.
Junior versenyzõink pihenés helyett a felnõtt válogatottal
edzõtáboroztak Tatán a kvalifikációs világbajnokság elõtt. Fejlõdésük
töretlen, ezért bízunk abban, hogy néhány év múlva már stabil tagjai
lesznek a felnõtt válogatottnak. A héraklészes versenyzõk közül a
legjobban Horváth Csaba szerepelt, aki a válogató versenyek alapján
bekerült a világbajnokságra kiutazó felnõtt válogatott keretbe.
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Puskás Jenõ és Kovács István
torna sportági vezetõk

A
elõzõ számában értékeltük a Héraklész Bajnokprogram 2003 elsõ félévét. Az eredmények elemzésekor
mellékeltünk egy táblázatot, amelyben elõzõ lapzártánkig bezárólag feltüntettük a tizenkilenc héraklészes sportág
világversenyeken elért eredményeit. A röplabdás lányok eredménye - Eb VII. hely - kimaradt, ezt most pótoljuk. Augusztus
végén újabb világ- és Európa-bajnokságok fejezõdtek be, ezért az ott elért eredményekkel kiegészítve közöljük a táblázatot.

Összeállította: Pucsok József Márton

Alapfokú

sportoktatási intézmény (sportiskola) sportági
sportnevelési modultanterv-fejlesztés
Az alapfokú sportoktatási intézmény (ASI) koncepciójának kialakítása során a következõ területek átgondolása szükséges:
jogi szabályozás,
finanszírozás,
iskolaszerkezet: korosztályos képzés,
tartalmi szabályozás,
képesítési követelmények: sporttanár,
sporttanulói jogviszony,
dologi erõforrások: infrastrukturális és tárgyi feltételrendszer.
A tartalmi szabályozás két eleme a sportági sportnevelési modultanterv és a sportpedagógiai koncepció. A
fejlesztõmunka jelenlegi fázisában elérkezett az idõ a sportági sportnevelési modultantervek elkészítésére. Ennek érdekében a
nyár folyamán a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet Pedagógiai Kutatócsoportja felvette a kapcsolatot azokkal a
szakemberekkel, akiket a Héraklész-sportágak szakszövetségei a tanterv írására kijelöltek. A tanterv három jól körülhatárolható
részre tagolódik:
célrendszer (célok),
tananyagrendszer (tananyag vagy fejlesztési feladatok),
követelményrendszer (minimumkövetelmények).
A célrendszert ismertetõ anyagok a legtöbb sportágtól már beérkeztek. Szeptember végéig várjuk a
tananyagrendszerrel, október végéig pedig a követelményrendszerrel kapcsolatos munkákat. A szigorúnak tûnõ határidõkre
azért van szükség, hogy a tanterv egységes szövegezésének és formájának kialakítására (tartalmi és technikai szerkesztés) még az
idén sor kerülhessen. Ha a tantervet sikerül idõben beterjeszteni az akkreditációs eljárásra, éveket nyerhetünk az új sportiskolai
rendszer beindításánál. A jól ismert reklámszlogen fordított változata világítja meg legpontosabban a jelenlegi helyzetet: „Aki
lemarad, kimarad!” Azok a sportágak ugyanis, amelyek nem rendelkeznek akkreditált tantervvel, elsõ körben nem kerülhetnek
be az induló alapfokú sportiskolai rendszerbe.
Pedagógiai Kutatócsoport
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Barcelona és Athén között félúton
Alig töltötte be tizennyolcadik életévét, nevét máris
megtanulhatta az ország. Volt már rövidpályás és junior Európabajnok, szerzett ezüstérmet világ-és Európa-bajnokságon egyaránt.
A héraklészes Risztov Éva (kép 1.) azért dolgozik keményen, hogy
jövõre kijuthasson az olimpiára és bebizonyítsa: a magyar úszók
továbbra is a világ legjobbjai közé tartoznak. A fiatal sportoló azt
állítja: pályafutásának jelentõs állomása a barcelonai úszó
világbajnokság, ahol három ezüstérmet és egy hatodik helyezést
sikerült elérnie.
– Egy éven keresztül készültem a barcelonai világbajnokságra,
most pedig a rövidpályás Európa-bajnokságra edzek, amelyet
decemberben rendeznek majd meg.
(1.) – Gondolom, az igazi álom azért mégiscsak az olimpia. Mit gondolsz, kik
lehetnek az igazi vetélytársaid Athénben?
– Klocskovát nagy ellenfélnek tartom, de Stockbauer és a lengyel lány
is esélyes lehet a gyõzelemre.
– Négy évesen kezdtél úszni. Miért pont ezt a sportágat választottad?
– Akkoriban járt Egerszegi Krisztina a szülõvárosomban,
Hódmezõvásárhelyen. Rajongtam érte, ezért rendkívül sokat
jelentett, hogy megfoghattam a kezét, és rövid ideig kísérhettem.
Amikor el kellett búcsúznom tõle, nagyon sírtam, de õ
megvigasztalt, majd nagyjából egy hónappal késõbb csomagot
(2.) küldött nekem, amiben fürdõruhát találtam. Akkor határoztam el,
hogy én is elkezdek úszni.
Risztov Évát három éve készíti fel a
versenyekre Turi György, aki korábban Egerszegi Krisztina, Kovács
Ági, Güttler Károly és Batházi István edzõjeként vált ismertté.
– Ez a harmadik versenyévad, amelyet Risztov Évával közösen kezd el.
Milyen embernek ismerte õt meg?
(3.)

– Évát korábban viszonylag sûrûn ellátogatott a válogatott
edzõtáboraiba, így már a közös munka elõtt is megfigyelhettem,
hogy Éva nagy munkabírású, céltudatos, szorgalmas versenyzõ,
akinek inkább az érzelmeire kellett hatni ahhoz, hogy
eredményeket érjen el. Ha valakinek sikerül lelkileg közel kerülni
hozzá, zökkenõmentesen dolgozhat vele együtt.
– Risztov Éva a barcelonai világbajnokságon három ezüstérmet szerzett, egy
versenyszámban pedig hatodik helyen végzett. Ön mérföldkõnek tartja
Barcelonát?
– Éva a Sidneyben megrendezett olimpiai játékok után került
hozzám, így magától értetõdõen négy éves felkészülési ciklust
alakítottunk ki, amelynek csupán egyik állomását jelentette a
barcelonai világbajnokság. Célunk egyértelmûen a 2004-es athéni
olimpia, amely elõtt Éva még idén négy versenyszámban indul a
rövid pályás Európa-bajnokságon, 2004 májusában pedig a felnõtt
Európa-bajnokságon.
– Mennyiben járult hozzá a Héraklész program Risztov Éva sikereihez?
– A Héraklész program edzõtáborozási lehetõséget és megfelelõ
étkezést biztosít a tehetséges fiatal sportolóknak, köztük Risztov
Évának is. Mindenképpen elismerésre méltó a NUPI
tehetséggondozó projektje, hiszen Éva mellett kiemelkedõ
héraklészes úszó többek között Reményi Diána (kép 2.), Szalai
Krisztina és Cseh László (kép 3.) is, aki a barcelonai ifjúsági Eb-n
ezüst érmet szerzett. Fantasztikus eredménynek tartom, hogy
három olyan tanítványom is részt vesz az utánpótlás-nevelés
szervezett programjában, akik hamarosan a felnõtt élmezõnyben is
kimagasló teljesítményt nyújtanak majd.

Legjobb eredményei:
2x vb-2. (400 m gyors, 200 m pillangó, Barcelona, 2003)
vb-6. (200 m pillangó, Fukuoka, 2001)
4x Eb-2. (400 m gyors, 800 m gyors, 200 m pillangó,
400 m vegyes, Berlin, 2002)
8x junior Európa-bajnok (400 m gyors, 800 m gyors,
200 m pillangó, Dunkerque, 2000; 400 m gyors, 800 m gyors,
200 m pillangó, 200 m vegyes, 4X200 m gyorsváltó, La Valletta , 2001)
3x rövid pályás Európa-bajnok (400 m gyors, 800 m gyors,
200 m pillangó, Riesa, 2002)
rövid pályás Eb-2. hely (400 m vegyes, Riesa, 2002)

NÉVJEGY
Risztov Éva
Született: Hódmezõvásárhely, 1985. augusztus 30.
Súly: 49 kg
Magasság: 167 cm
Egyesülete: HÓDTÁV SC, Bp.Spartacus
Edzõje: Bán Sándor, Turi György
Nevelõedzõje: Ferenczi Pál, Csókay Miklós
Vb-s számai: 400 m gyors, 200 m pillangó, 200 m vegyes

A magyar társadalom és a sport II. rész
Kutatásunkból megállapítható, hogy a gyermekkori
sportolásnak élethosszig ható, életmód-meghatározó szerepe
van. Azok, akik gyermekkorukban a testnevelés órán kívül is
sportoltak, valószínûleg a késõbbiekben sem hagyják abba a
rendszeres testmozgást.
1.ábra: A gyermekkori és a felnôttkori sportolás összefüggései

Az ûzött sportok között a legnépszerûbb a
kerékpározás, amit azzal magyarázhatunk, hogy ez a
sporteszköz szinte minden családban megtalálható, valamint
könnyen összekapcsolható a sportolási – kikapcsolódási és a
közlekedési funkciója. Hagyományosan népszerû a labdarúgás,
az otthoni erõsítés, a torna és a kocogás. Ezeknek a
sportágaknak a népszerûsége valószínûleg abból adódik, hogy
nem igényelnek költséges felszereléseket, valamint ezek a
sportok a lakóhelyen, vagy annak közvetlen közelében is
ûzhetõk.

2.ábra: A felnôtt lakosság leggyakrabban ûzött sportágai

Kovács Árpád
az NSKI szociológusa

Sportági beszámolók

4.oldal
www.nupi.hu

Békefi Anett

Evezés
Az ifjúsági evezõs világbajnokság egyben a
2004-es athéni olimpia vízi fõpróbájának is tekinthetõ –
mondta a
- nak Ficsor László (kép 1.) sportági
vezetõ, miután négy csapatot felvonultató héraklészes
válogatottunk két bronzéremmel (Úri Szabó Károly – Püski
Csaba és Novák Zsófia – Hajdú Zsuzsa) tért haza a
negyvenöt ország száznyolcvanhat hajóegységének
ötszázhatvanhat versenyzõjét felvonultató regattáról.
„Az evezõs és kajak-kenu versenyek leendõ helyszínén
a görög szervezõk olimpiai pályát és „légkört” próbáltak imitálni:
rendõri biztosítás mellett akkreditáció, röntgenes csomagátvilágítás és beléptetõrendszer vigyázott a biztonságra. Még
láthatók az építkezések nyomai, a pálya és a kiszolgáló
létesítmények nyolcvan százalékos készültségi fokban lehetnek.

Az evezõspálya nagyon jó. Egyedüli gondot az idõjárás okozhat,
ami sajnos nálunk igen komolyan közbeszólt, nehézségeket
okozva nemcsak a versenyzõknek, hanem a szervezõknek is. A
viharos szél és az ebbõl eredõ hullámzás miatt a 2000 m-es pályát
1000 m-re csökkentették. Edzeni egyetlen egy alkalommal volt
módunk, hajnali hatkor. A futamokat is a reggeli idõszakra
tették, mert akkor kissebb volt a szél ereje. Az erõs hullámzás
miatt az elõfutamok során az utolsó hat futamban hét hajó még (1.)
a célbaérkezés elött elsüllyedt, köztük volt két nyolcas. Érdekes,
hogy utóbbiak kudarcuk ellenére a döntõben az elsõ–második
helyen értek célba. Fiataljaink eredménye egy ilyen népes
mezõnyben ilyen körülmények között nagyon jónak mondható.
Gyönyörûen fénylenek azok a bronzok!”
V.F

Kajak-kenu
Végéhez közeledik a kajak-kenu versenyidõszak
Befejezõdtek az országos bajnokságok, lezajlottak a válogató versenyek, a síkvízi világbajnokság, a maratoni versenyek, az
EORV csapat is kialakult. Lapátforgatóink több edzõtáborozáson vannak túl. Szolnokon és Dunavarsányban edzõtáboroztak, a
Héraklész program támogatásának köszönhetõen azonban legjobbjaink már a kvalifikációs versenyek elõtt is kiváló felkészülési
lehetõségekhez jutottak. Így például a második válogató elõtt a fiú kajakosok Dunavarsányban, a kenusok pedig a már megszokott
szolnoki pályán, míg a lányok az egyre népszerûbb és komfortosabb szegedi létesítményben készülhettek két héten keresztül.
A válogató versenyek szoros küzdelmet hoztak a versenyszámok nagy részében. Ezt mutatja az is, hogy néhány egységnek
a második verseny után, még egy pótválogatón (szétlövésen) is meg kellett méretõzni a vb-n való indulás jogáért.
Weisz Róbert
kajak-kenu sportági vezetõ

Hét arany, két ezüst, és öt bronz a felkelõ nap országában
Tény: a magyar kajak-kenu sport utánpótlása
biztosított. Az ifjúsági válogatott nõi és férfi szakága
ismételten bebizonyította a világnak, hogy korábban kell
felkelnie azoknak a nemzeteknek, akik a magyarokat
kívánják legyõzni (nem Japánra gondolok).
Az aranyesõ az elsõ napon az 1000 méteres
futamokkal kezdõdött, ahol nyolc versenyszámból hétben
nyertek érmet Séra Miklós szövetségi kapitány fiataljai.
Elsõként a kajakos Járik Gergely (kép 2.) szállt vízre a döntõk
során és rutinos versenyzéssel (Storczot és Vereckeit idézve) a
cél elõtt 150 méterrel állva hagyta a mezõnyt és több mint
fél hajó elõnnyel ért célba. Úgy tûnt, a kenus Sáfrán Mihály
megirigyelte Járik aranyérmét és kiváló versenyzéssel õ is
nyert egyet a legfényesebb érembõl. A nap harmadik
sikerét a férfi kajak négyesek versenye hozta. A Járik –
Szántai – Schenk – Illés összetételû kvartett a leglátványosabb versenyszámban meggyõzõ fölénnyel utasította maga mögé a világot és álhatott fel a dobogó
legmagasabb fokára. A három aranyérem mellé a kajak
párosok versenyében mindkét szakág ezüstérmet szerzett.
A férfiaknál a Gönczy – Végh, míg a lányoknál a Kozák –
Szakállas duó szorult nagy csatában a második helyre.
A második napon az 500 méteres döntõkkel
folytatódott a világbajnokság és az aranyesõ. Ezen a napon
Kozák Danusia kajak egyesben esélyt nem adva német
riválisának foglalta el a dobogó legfelsõ fokát, majd jó egy
órával késõbb párjával, Szakállas Évával újból eljátszották
neki a magyar himnuszt. A férfi kajak páros sem akart
kimaradni az aranygyûjtésbõl. A Molnár – Katona duó
kioktatta a németeket a kajakozás tudományából, ezzel

megszerezve a magyar csapat hatodik (!) aranyérmét. És
még mindig nem volt vége! A férfi kajak négyes besöpörte
a válogatott hetedik aranyérmét és ezzel minden idõk
legeredményesebb világbajnokságát zárta a magyar csapat
Japánban. Bizonyára jól ébredtek másnap a felkelõ nap
országában. Tíz éve az ifi válogatott három aranyat, hat
ezüstöt és két bronzot nyert. Ebbõl részese voltam
kettõnek. Akkor még nem volt Héraklész program.
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10. Síkvízi kajak-kenu világbajnokság,
Komacu, Japán 2003. augusztus 29 -31.

(2.)

Kovách Ákos

