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– hírek

(1.)

(2.)

(3.)

(4.)

(5.)

Újabb héraklészes asztalitenisz sikerek Skandináviából. A jó eredményekrõl ismét Póta Georgina (kép 1.) a Statisztika és
Jakab János (kép 1.) a BVSC versenyzõje gondoskodott. Az ITTF Pro Tour soron következõ dániai állomásán, Póta a 9. csoport
küzdelmeit két gyõzelemmel nyerte, míg Jakab a 23. csoportban gyõzedelmeskedett. A fiatal statisztikás Svédországban is szenzációs
formában volt, a döntõbe verekedte magát, ahol nagy csatában maradt alul a többszörös világbajnok kínai versenyzõnõvel szemben.
Gyõr városa adott otthont a Magyar Evezõsszövetség szervezte edzõtalálkozónak, melyen a kajak-kenu és a vitorlás
sportágak képviselõi is részt vettek. A fórumon többek között Ficsor László (kép 2.) sportági vezetõ a Héraklész program ez évi
eredményességérõl, valamint a törökországi utánpótlás-konferencia tapasztalatairól adott számot. Az év utánpótlás-edzõje címet, és
a vele járó jutalmat Bene László a Csepel Evezõs Klub szakembere nyerte el.
Kunszt Gábor, a Budapesti Honvéd SE ügyvezetõ elnöke vezetésével ismét ülésezett a Magyar Olimpiai Bizottság
szakmai tudományos bizottsága. A kvalifikációs versenyeken elért eredmények értékelése után Dr. Szabó Tamás (kép 3.) kapott szót.
A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet fõigazgatója kiemelte, hogy a 18. életévüket betöltött sportolók további versenyeztetése még
mindig megoldatlan. Az átmenet hiánya okán, több tehetséges, akár a junior korosztály élvonalába tartozó volt héraklészes hagy fel
az aktív versenyzéssel.
A Csendes Óceán partjára költözött a világ súlyemelõelitje. Az elõzetes nevezések alapján nyolcvanhét nemzet 680
sportolója kelt versenyre a dicsõségért és a megszerezhetõ olimpiai kvótákért. A vancouveri világbajnokságra utazó magyar keretet
nyolc férfi és hét nõ, összesen tizenöt versenyzõ alkotta. A héraklészes, junior Európa-bajnoki ötödik Baranyai János is szerencsét
próbált, de még kemény diónak bizonyult a 77 kg-os mezõny, végül helyezetlenül zárt.
A novemberi õszbõl, dél-afrikai tavaszba költöztek héraklészes teniszezõnk. Sun City-ben huszonhárom ország közel
száz fiatalja a Nike Junior Tour keretében, négy korcsoportban mérte össze tudását. A Batta Lucia (kép 4.), Nagy Judit, Fucsovics Márton
(kép 5.) és Tóth Bence Gyula alkotta válogatott keret az igen erõs mezõnyben nagyszerûen helyt állt. A vasasos Batta jutott a legtovább
egészen a negyeddöntõig, ahol csak az elsõként kiemelt horvát lány tudta megállítani. A versenysorozat World Team Tennis
elnevezésû csapatviadalán, az elsõ fordulóban 24:19 arányban Japánt majd 20:15-re Németországot legyõzve végül rendkívül szoros
mérkõzésen maradtunk alul a horvát csapattal szemben.
Az október végén november elején, Hajdúszoboszlón megrendezésre került Aréna-kupán hét nemzet 450 úszója állt
rajtkõre. Az eredményhirdetéskor kevés olyan szám akadt, ahol nem a magyar versenyzõknek szólt volna a himnusz. Fölényünket
bizonyítja, hogy a LEN-ponttáblázat alapján, a fiúknál minden korcsoportban héraklészes valamint hazai sportoló végzett az élen.
A „gyengébb nem képviselõinél” is hasonló volt a kép, itt két erdélyi lánnyal osztoztak úszóink az elsõ helyezéseken.
Komjádi uszoda, Budapest serdülõ vízilabda-mérkõzés BHSE-Kassa 12:11. Tim Gábor mester legénysége szoros
mérkõzésen egy góllal múlta felül a felvidéki csapatot.
A Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium honlapja elérhetõvé vált a világhálón. A www.csanadi.vilaga.hu
weboldalon értékes információkat találhatnak az érdeklõdõk a MOB által Olimpiai Érdeméremmel kitüntetett iskoláról. Elkészült
továbbá a Csanádi fotoalbum, mely a közel harminc fénykép mellett tartalmazza az iskola történetét, bemutatja névadóját valamint
az olimpiákon résztvett sportolóit. A CD – melynek ára 450 Ft. – megrendelhetõ az iskola 06-1-422-1998-as telefonszámán, illetve
1143 Budapest, Õrnagy u. 5-7-es postacímén.
Október hónapban megalakult a Csanádi diákönkormányzata, melynek vezetõje Rúzsa Sándor középiskolai tanár,
valamint a szülõk tanács, melynek elnöke Dombi Csilla lett. Novemberben humán és reál szaktanárokból megalakult az innovációs
munkacsoport Kiss Albert pedagógiai szaktanácsadó és Baló András mb. igazgató vezetésével.
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Nemzeti Sportszövetség és utánpótlás-nevelés

N

ovember 1-jén hirdetett eredményt a Nemzeti
Sportszövetség abban a pályázatban, amelyet a
szervezet elnöksége a tartalékkeret terhére írt ki
„Utánpótlás korú versenyzõk nemzetközi versenyeztetése” címmel,
utófinanszírozás formájában, 2003. évi eseményekre. A
pályázatra harmincnyolc szövetség adott be anyagot. A bíráló
bizottság, majd az NSSZ elnöksége tisztán szakmai szempontok
alapján döntött. Rangsorolta a versenyeket jelentõségük alapján,
majd sportági preferencia sorrendet állapított meg, elsõsorban a
közelmúlt Olimpiára, illetve Világjátékokra történt
kvalifikációi alapján. Két pályázatot például azért
támogat a Nemzeti Sportszövetség, mert ott a
fiatalok sportágtörténeti eredményeket értek el,
és ez mindenképpen különös értéknek számít.
Íme a támogatottak sora:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.

Asztalitenisz Szövetség
Atlétikai Szövetség
Birkózó Szövetség
Búvár Szövetség
Evezõs Szövetség
Judo Szövetség
Kajak-Kenu Szövetség
Karate Szövetség
Kézilabda Szövetség
Öttusa Szövetség
Röplabda Szövetség
Sí Szövetség
Taekwondo Szövetség
Tájékozódási Futó Szövetség
Triatlon Szövetség

VB 1.000.000,EB 1.000.000,VB 1.000.000,VB 1.000.000,VB
485.000,EB 1.000.000,VB
947.760,VB
1.000.000,EB
141.156,EB
750.000,EB
840.731,VK
840.730,Universiade
915.000,EB
579.623,VB
1.000.000,-

A Nemzeti Sportszövetség pályázatával olyan
területen próbált segíteni, amelyre a szövetségek semmilyen
forrásból nem kapnak támogatást, még a NUPI rendkívül jól
mûködõ, sikeres Héraklész programjában sem.
A Nemzeti Sportszövetség fõtitkáraként minden
lehetséges fórumon hangot adok azon szakmai meggyõzõdésemnek, hogy sikeres utánpótlás-nevelõ munka csak központi
szervezésben, lebonyolításban lehetséges. Ezért is üdvözöltem
örömmel a Héraklész program életre hívását és még nagyobb
örömmel annak folyamatos, szakmai alapú fejlesztését.
Egyetértek Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszter
-ban tett kijelentésével, amely szerint a Héraklész
programban az ellenõrzésre felállított objektív mérõk alapján
a programban sikertelenül szereplõ sportágak szerepét
meg kell vizsgálni.

A Nemzeti Sportszövetség minden esetben az
objektív, átlátható és ellenõrizhetõ rendszerek híve. Így
támogatom a különbözõ sportágfejlesztési programok egységes
rendszerbe foglalását (Sport XXI.) és azok NUPI-hoz kötését is.
Mindezek mellett azonban az utánpótlás szempontjából a
legfontosabbnak a sportiskolák újjászületését tartom.
A Nemzeti Sportszövetség feladatainál és helyzeténél
fogva közvetlenül nem kíván belefolyni az utánpótlás-nevelés
munkájába, ám a háttérbõl erõs segítséget nyújt ezen a területen is. Az elmúlt másfél évben jött létre a Sportinformatikai Rendszer (SIR), amely már jelen állapotában is megfelel az Európai Unió kihívásainak. A különbözõ EU-s és Európa Tanács-i
rendezvényeken egyértelmûen megfogalmazódik az igény arra, hogy pontos és
naprakész adatokkal kell rendelkeznünk
a sportról, a sportból annak érdekében is,
hogy a sport az EU döntéshozóinak
figyelmét ne kerülhesse el. Ugyanilyen
alapvetõ szükség van korrekt információra
a tervezés szempontjából is, így a SIR
adatbázisa egyik jelentõs támogatója az
utánpótlás-nevelésnek is.
A törvényi elõírások miatt kiadott ún.
központi versenyengedélyek kibocsátását is a Sportinformatikai Rendszer könnyíti meg. Mára mintegy százhatvanezer
sportoló vehette már kézbe központi versenyengedélyét, amely
eredetileg, kötelezõ mivolta és az elsõ adatfeltöltés miatt vele járó
nagy munka miatt, nem igazán volt népszerû. Mindezeket látva
a Nemzeti Sportszövetség egy olyan szolgáltatási hálót épített ki
a – mindössze ötszáz forintba kerülõ – kártya mögé, amely
egyrészt a magyar sport régi elmaradásait pótolja (pl. központi
sportbiztosítás, étkezési és szálláskedvezmények országszerte, olcsóbb
sporteszköz és sportruházati vásárlás), másrészt lépést tart a kor
igényeivel (kedvezményes mobiltelefonálási, Internet használati
lehetõség, könyv és ruházati cikkek olcsóbb megvásárlása stb.).
A kártyához járó szolgáltatási hálót úgy próbáltuk kialakítani,
hogy az elsõsorban a fiatalok érdeklõdését elégítse ki és
természetesen az egész országban igénybe lehessen venni. A
pontos információk megtekinthetõk a Nemzeti Sportszövetség
honlapján: www.nssz.hu, valamint a www.sportplussz.hu
oldalon. „Sportolj és használd a versenyengedély-kártyád!”

www.nupi.hu

Elbert Gábor
a Nemzeti Sportszövetség fõtitkára
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EDUCATIO 2003.

Sportági beszámolók

A kiállítás

Sportlövészet: Skandináviában taroltak legjobbjaink

Az EDUCATIO 2003. november 27. és 30. között, a
Budapesti Vásárközpont "A" pavilonjában, 20.000 m2-en került
megrendezésre. Az elõzõ évi kiállítás sikere alapján 5-600
kiállítóra és a négy nap során 60.000-70.000 látogató, köztük
középiskolás diákok, szüleik, pedagógusok és intézményvezetõk
megjelenésére számítottak a szervezõk – tudtuk meg a kiállítás
honlapjáról, a www.sulinet.hu/educatio-ról. Az EDUCATIO
Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás és Börze a magyar oktatás
legjelentõsebb és legrangosabb, hagyományos, éves, szakmai
seregszemléje. A kiállítást Magyar Bálint oktatási miniszter
nyitotta meg. Több száz kiállító – köztük valamennyi magyar
egyetem és fõiskola – képviseli a hazai köz – és felsõoktatást, a

taneszközgyártást, a tankönyvkiadást, a szakképzést, a nyelvoktatást, az oktatás minôségfejlesztést és az informatikát.
A látogatók a kiállítási standok mellett, szakmai elõadásokon és
prezentációkon ismerkedhetnek a nevelés - oktatás - képzés
jelenével és jövõjével.
A rendezvény SZ22-es standján a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézet a Csanádi Árpád Általános Iskola és
Gimnáziummal együtt volt jelen. A látogatók megismerkedhettek a NUPI feladataival, programjaival, valamint annak szeptember elseje óta törvényességi felügyelete alatt álló, az alakuló
sportiskolai rendszer modelliskolájaként mûködõ „Csanádival”.

Az elõadás
A NUPI Pedagógiai Kutatócsoportjának vezetôje,
Lehmann László (kép 1.) az elõadások során tájékoztatást adott
az Oktatási Minisztérium közoktatási bizottságainak mun(1.) kájáról, valamint a pedagógusképzésrõl. Baló Andrással (kép 2.),
a Csanádi megbízott igazgatójával közösen az egységes és
átfogó sportutánpótlás-nevelési rendszert mutatta be. A
power-pointos prezentációból megtudtuk: a rendszer alkotóelemei a sportágfejlesztési programok ( Sport XXI ), a
Héraklész program és a sportiskolai rendszer. Ennek mintegy

fele a sportágfejlesztési programok finanszírozását, másik fele
pedig a Héraklész Bajnokprogram, a Csanádi Iskola és egyéb
részlegek mûködését fedezi majd. A Pedagógiai Kutatócsoport
szorgalmazza az Alapfokú Sportoktatási Intézmény és a
sportszakközép-iskola bevezetését a közoktatás intézményrendszerén belül. Az ASI tartalmi szabályozására vonatkozólag kb. húsz sportág sportnevelési tanterve ( modultanterve )
van kidolgozás alatt.

(2.)

Göteborg városa, és a Scandinavium Sport Theatre
impozáns csarnoka adott otthont a Svéd Sportlövõ Szövetség
által rendezett légfegyveres Európa-bajnokságnak. A Svédországba utazó junior keretben tizenkét – (Somogyi Péter, Mlinkovics
Tibor, Kováts Ádám, Miskolczi Julianna, Nagy Dóra valamint Nagy
Zsófia (légpuska); Pál Balázs, Csonka Zsófia, Végh Barbara, és Gallai
Éva (légpisztoly); Kaszás Zoltán, Keczeli Bianka (futócél) –
szakágakat képviselõ héraklészes sportlövõ kapott helyet.
Hozzájuk csatlakozott még ifj. Laczik Zsolt is, aki bár már a
felnõtt mezõnyt erõsíti, még a Héraklész program támogatottja.
A junior lányok 40 lövéses légpuska számában
mindjárt óriási magyar siker született. Nagy Zsófia (kép 1.) a
pécsiek kiválósága 501,4 körös eredménnyel utasította maga
mögé a mezõnyt, és aranyérmet szerzett. Csapatban Nagy
Dórával és Miskolczi Juliannával kiegészülve, az orosz válogatott
mögött a második helyen végeztek. Ugyanebben a számban a
csapatversenyek során, Mlinkovics, Kováts, Somogyi alkotta férfi
trió a hatodik helyre ért be.
A légpisztolyos szakág képviselõje Csonka Zsófia (kép 2.)
esélyesként, mint a jelenlegi európai ranglista negyedik helyezettje, világkupa gyõztes, biztos athéni résztvevõ állt a lõállásba.
Tehetséget bizonyítva egy orosz lövõt megelõzve gyõzedelmeskedett. Ez a siker egyben a magyar válogatott második egyéni
Európa-bajnoki címét jelentette. Az eredményhirdetéskor a
magyar himnusz nemcsak a pécsi VLK versenyzõjének, hanem
honfitársának a mindössze 14 esztendõs Végh Barbarának (kép 2.)

is szólt. Végh igazán elégedett lehetett teljesítményével, hiszen
381 körös eredménye a harmadik helyet és új serdülõ országos
csúcsot jelentett számára. „Még, még, még ennyi nem elég” skandálhatták magukba a pisztolyos lányok, hiszen Csonka és Végh,
Gallai Évával összeállva a csapatversenyben is bronzérmesek lettek.
Majd ifj. Laczik Zsolt percei következtek. A futócélos
versenyzõ is feliratkozott éremtáblázatra, miután a 10 méterrõl
leadott 40 vegyes lövésben, a felnõtt csapat tagjaként bronzérmet gyûjtött be. A Gyõri Lövészclub sportolója a 30+30 lövéses versenyszámban is letette névjegyét, itt egy csapat hetedik
hely jutott a számára. Ifj. Laczik lendülete a szintén futócélos
Kaszás Zoltánra (kép 3.) is átragadt, aki a 40 vegyes lövés
küzdelmei után egy egyéni második hellyel büszkélkedhetett. A (1.)
keszthelyi fiú hajszálra ugyanannyit lõtt, mint vetélytársa, így
végig versenyben volt az elsõségért, csak a szétlövés döntött a
német sportoló javára. Kaszás az ezüstérem mellé egy csapat
hetedik helyezést is szerzett. Keczeli Bianka, mint a junior
futócéllövõ mezõny legfiatalabbja mutatta meg, hogy nemcsak a
fiúk, hanem a lányok keze sem remeg meg a döntõ pillanatokban. A 15 éves tini cseppet sem illetõdött meg, ezt bizonyítandó (2.)
a junior Európa-csúcsot lövõ fehérorosz valamint német
vetélytársa után csupán egyetlen kör hátránnyal az egyéni
verseny harmadik helyén zárt.
Utánpótlás válogatottunk két arany, két ezüst és négy
bronzéremmel valamint egy hatodik és két hetedik helyezéssel
térhetett haza.
P.J.M. (3.)

Vívás: Héraklészes vívósikerek Isztrián

Összegzés
A
Héraklész
Alapprogram
módszertani
mintaiskolájaként mûködõ Csanádi Iskola (kép 3.) vezetõje,
Baló András a
-nak így összegezte a kiállítást:
„Nagyon nagy dolognak tartom, hogy a NUPI és az iskola részt vett
ezen a kiállításon. Azt gondolom, minden magára adó speciális
iskolának meg kell jelennie ezen a fórumon. Számunkra a kiállítás
jelentõsége abban nyilvánult meg, hogy bemutatkozhattunk az
(3.) érdeklõdõknek. Mindenki láthatta, hogyan kapcsolódik az iskola a
NUPI-hoz, a hazai utánpótlás-nevelési rendszerhez. Mindezt elõadás
keretében, valamint honlapunkon egyaránt megmutathattuk. Nagyon
sok szülõ, akinek a gyermeke sportol megkeresett bennünket, az iskola
nyújtotta lehetõségek iránt érdeklõdve. A stand kialakítása jól sikerült,
az információs anyagok elérték céljukat. Fontos volt számunkra,

hogy az elõadás alkalmával beszámolhattunk iskolánk mûködésével
kapcsolatos újdonságainkról, feladatainkról. Ismertettük a két éve
megszûnt, hamarosan újrainduló szakképzési tervünket: a
tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamban fakultációval és szakmai
specializációval megalapozva a tizenharmadik évfolyamban OKJ-s
szakmai képesítést szerezhetnek tanulóink, mint sportinformatikus,
valamint sport videos – sportfotós. Fontos feladatunk a közeljövõben,
hogy elkészítsük a NAT 2003-ra épülõ helyi tantervünket, valamint a
hozzá kapcsolódó pedagógiai programot. A Pedagógiai Kutatócsoporttal folyamatosan építjük ki a sportiskolai modellt, melynek mi
is részese lehetünk.”
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Vasvári Ferenc

Nem panaszkodhat program szûkére a porec-i
sportszeretõ közönség. A november elején megrendezésre
került junior vívó Európa-bajnokság után, decemberben már a
kézilabdásoktól hangos az Adria parti város. A helyieknek
érdemes lesz kilátogatniuk a városi sportcsarnokba, hiszen az a
világbajnokság B csoportja küzdelmeinek ad majd otthont. Sõt
a jövõ évi tervek szerint a nagymúltu kerékpáros körverseny, a
Giro d’Italia egy-egy szakasza Pula mellet érintené Porec-et is.
De vissza a magyar vívókhoz, hiszen a tõr szakág
képviselõi Szabados Gábor, Mazza Lorenzo, Nagy András, Kreiss
Tamás, Lemberg Mercédesz, Berta Adrienn, Tóth Anna, és Gémesi
Tekla valamint a párbajtõrözõ Prekop Gyõzõ, Bartos Bálint,
Horváthy Dénes, Keszler Dávid, Laborcz Izabella, Szele Réka, Tóbel
Nóra, és Balczó Dorottya illetve a Lontay Balázs, Nagy Zsolt, Nagy
Pál, Gémesi Csanád, Gergácz Veronika, Varga Dóra, Vécsei Anna, és
Kerecsényi F. Georgina alkotta kardcsapat kaptak bizonyítási
lehetõséget Horvátországban.
Az elsõ versenynap meglepetését Szabados Gábor
valamint Gergácz Veronika és a junior világbajnoki bronzérmes
Varga Dóra szolgáltatta. Hetvenöt fõs mezõny várt a CsataCsepel tõrvívójára, aki a csoportmérkõzéseken magabiztosan
túljutva kiemeltként kezdett. A 32 között egy német, a legjobb
16 mezõnyében egy orosz versenyzõt búcsúzatva került a
negyeddöntõbe. Itt Saliscan várt rá, aki ha csak kéttalálatnyi
különbséggel is de jobbnak bizonyult a magyar fiúnál. Szabados
nagyszerû vívással végül az ötödik helyen zárt. A két kardozó
lány is nyolc közé verekedte magát Varga ötödik, Gergácz
nyolcadik helyezést szerzett. Késõbb a csapatküzdelmek során is

remekeltünk. A tõrözõ fiúk (Szabados, Mazza, Nagy, Kreiss) (kép 4.)
a nyolc között a litvánokkal szemben gyõzedelmeskedtek, majd
vereséget szenvedtek az izraeli válogatottól, így az ötödik helyre
futottunk be. Lány csapatunk (Lemberg, Berta, Tóth, Gémesi)
hetedik helyezett lett. A nõi kard negyeddöntõjében a lengyel (4.)
csapatot gyõztük le, majd az ukránok elleni botlás után a
bronzcsatában javítottunk. Végül a német válogatottat megelõzve a Gergácz, Varga, Vécsei és Kerecsényi F. alkotta csapat (kép 5.) a
dobogó harmadik fokára állhatott.
A párbajtõrözõknél a fiúknak (Prekop, Bartos, Horváthy,
Keszler) jött ki jobban a lépés, õk három olimpiai pontot begyûjtve negyedikként, míg a lányok Laborcz, Szele, Tóbel, Balczó (5.)
összeállításban kilencedikként zárták a versenynapot.
A férfi kard egyéni versenyének eredményhirdetésekor, végre felcsendülhetett a magyar himnusz és Lontay
Balázs sikerének örülhettünk. A BHSE reménysége kiegyensúlyozott vívással egészen a döntõig menetelt, ahol a belorusz
Bujkeviccsel mérte össze tudását. Lontay (kép 6.) 15:8 arányú
fölényes gyõzelmet aratott, így a junior világbajnokság harmadik
helye után Európa-bajnok lett a 19 esztendõs sportoló. Az
újdonsült kontinensbajnok jó formáját átmentette a csapatküzdelmekre is, ahol Nagy Zsolttal, Nagy Pállal és Gémesi Csanáddal (6.)
egyetemben bronzérmet szerzett.
Jánosi Zsuzsa utánpótlás-igazgató méltán elégedett
lehetett az elért eredményekkel, hiszen a junior válogatott
összesen 24 értékes olimpiai pontot kasszírozott a korosztályos
kontinensviadalon.

7.oldal
www.nupi.hu

P. J. M

H’rlevŽl/Novemberi

Fotó: Kovács József

2/2/04 12:03 AM

Page 3

Sportági beszámolók

Szakmai látogatás a Bayern München labdarúgó utánpótlás-nevelô

Judo: Évzáró judoparádé

központjában

November elsõ napjaiban sem tétlenkedtek
héraklészes cselgáncsosaink, és szorgosan koptatták a tatamit a
„sógoroknál”-nem is eredménytelenül. Az immár hagyományosan
három nemzet sportolóit felvonultató Duna kupát idén
Stockerau-ban rendezték. Ausztria, Magyarország és Szlovákia
U17-es fiú és lány válogatottjai léptek tatamira. A zömmel
héraklészesek alkotta fiú és lány csapat megelõzve Ausztriát és
Szlovákiát egyaránt az elsõ helyen végzett. A fiúk egyetlen
meccset sem engedtek ki a kezükbõl, a lányok is nagy fölénnyel
biztosították be elsõségüket. Két alföldi város, Kecskemét és
Cegléd adott otthon a Diák „B” és a Serdülõ „A” korosztályok
(1.) országos bajnokságának. A „hírös városban” a KSI SE versenyzõi
közül Kökény Ferenc (32 kg), és Heim Péter aranyérmet, Tóth
Dániel (50 kg) ezüstérmet, Szélpál Gergely (35 kg) bronzérmet
szereztek. A KSI serdülõkorú judokája, az 50 kg-os
súlycsoportban induló Tyichi Szabolcs személyében bajnokot
avattak. Szentes Dániel 36 kg-ban, Fekete Tibor a 40 kg-sok, míg
Tóth János az 50 kg-sok között lett második. Kökény Zsolt (66 kg)
révén egy bronzérmet is begyûjtöttünk.
Végül héraklészes cselgáncsosaink szarajevói sze(2.) replése tette fel az i-re a pontot.
A juniorok Bosznia-Hercegovinában megrendezett
kontinensviadalán 38 nemzet sportolói mérték össze tudásukat.
De lássuk részletesen…
A legkisebb súlycsoportban Burján László az elsõ
akadályt sikerrel vette, a második fordulóban azonban izraeli
ellenfelével már nem bírt. Taraba Sándor erõnyerõként indult de
sajnos hamar elvérzett. A 73 kg-os Hegedûs György egy
(3.) gyõzelemmel és egy vereséggel búcsúzott. Pánics Pétert elsõ

meccsén egy izraeli judoka állította meg. Következett Rajcsányi
Gergõ (kép 1.) és az Európa-bajnoki arany. Az újpestiek
versenyzõje öt meccsébõl hármat a legmagasabb értékelhetõ
akcióval, ipponnal nyert. Egészen a döntõig menetelt, ahol egy
finn versenyzõvel döntötték el az aranyérem sorsát. Finn-magyar
barátság ide, finn-magyar barátság oda Gergõ nem kegyelmezett,
az eredményjelzõn megjelenõ 10:0 után senkiben sem maradt
kétség a felõl, hogy ki volt a jobb. A 100 kg-sok mezõnyében a
KSI-s Szabó Gábor is bizonyított, végül a hetedik helyen zárt.
Bor Barnától (kép 2.) korábbi eredményei alapján mindenképp jó
eredményre számítottunk. Fiatal pluszosunk nem is okozott
csalódást, minden várakozást felülmúlva egy grúz cselgáncsos
mögött ezüstérmet szerzett.
A magyar csapat sikerét a lányok szereplése koronázta meg.
Az 52 kg-os súlycsoportban Perge Ilona a KJC
sportolója egy svájci sportolóval osztozott a hetedik helyen. Illés
Sándor tanítványai, korábbi korosztályos Európa- és világbajnokaink is megmutatták oroszlánkörmeiket. Baczkó Bernadett
(57 kg) (kép 3.) és Mészáros Anett (70 kg) a dobogó második fokára
állhatott fel. A ceglédi Szabó Brigitta éremkollekcióját a súlycsoportjában (63 kg) szerzett bronzéremmel egészítette ki. A 78
kg-os Cserháti Eszter hetedik helye, a lányok második egyben a
magyar csapat harmadik VII. helyét jelentette.
Összesen egy elsõ, három második, egy harmadik és
három hetedik hellyel két judonagyhatalom Oroszország és
Hollandia mögött, a szintén komoly judokultúrájú Németországot és Franciaországot megelõzve, 38 nemzet versenyében
a tabella harmadik helyen végeztünk.
Pucsok József Márton

Ökölvívás: Versenyben a középiskolások
Elsõ alkalommal rendezték a középiskolás korosztály
(4.) (14-16 évesek) elsõ hivatalos ökölvívó Európa-bajnokságát.

Rómában igen népes mezõny, 22 nemzet 96 sportolója szállt
ringbe, az érmekért és helyezésekért. A fiúk nagyszerûen
verekedtek, hiszen négy ezüst- és négy bronzérmet hódítottunk
el. Szalay Gergõ (46 kg-Vasas), Kemény János (52 kg-Haladás),
(5.)
Lakatos Márk (80 kg-Vasas) és Lukács Ádám (86 kg) (kép 4.) a KSI
SE versenyzõje a dobogó második, míg a KSI-s Klasz Árpád (50 kg)
(kép 5.) , Varga Miklós (57 kg-Hajdúsámson), Kállai Albert (66 kgKSI SE) (kép 6.) és Nagy Norbert (70 kg-Paks) a dobogó harmadik
(6.) fokára állva vették ki a részüket a sikerbõl. A végelszámolásban

a kiválóan teljesítõ magyar csapat az összesített eredménylista
alapján, a törökök, és az oroszok mögött a harmadik helyet
szerezte meg.
A kontinensbajnoksággal egy idõben Kecskeméten a
serdülõ korosztály hazai élmezõnye csapott össze. Az 55 kg-os
súlycsoportban Sándor László a KSI SE öklözõje hódította el az
országos bajnoki címet. A döntõben Buzgó Ferenccel a
debreceniek versenyzõjével bunyózott és egyhangú pontozással
gyõzött. A fiatal KSI-s az aranyérem mellé a legtechnikásabb
versenyzõ címet is elnyerte.
P.J.M

Torna: Mesterek között a KSI tornászai
Egykori olimpiai bajnokok, Magyar Zoltán és Csollány
Szilveszter is kíváncsian szemlélték a pécsi Lauber Dezsõ sport(7.) csarnokban megrendezett mesterfokú tornászbajnokságot. Az
esztendõ utolsó nagy hazai megmérettetésén mesterek között is
mesterien szerepeltek a KSI SE utánpótlás-korú tornászai.
Egyéni összetettben a KSI-s Szarka Krisztina (kép 7.)
két békéscsabai héraklészes hölgyet, Kiss Renátát és Péntek
Tündét megelõzve állhatott a dobogó legfelsõ fokára; míg az
(8.) uraknál a felnõtt Fekete Levente mögött a zöld-fehér héraklészes
Hetrovics Marcell ezüst, a KSI SE-s Horváth Csaba pedig
bronzérmet szerzett.
A szerenkénti döntõkben, ahol fiataljaink remekeltek
(9.)

Berki Krisztián (kép 8.) a lólengés, Hetrovics Marcell a korlát, Bernáth
Imre ( Dunaferr SE ) a nyújtó, míg Szarka Krisztina az ugrás, Kiss
Renáta a felemás korlát, a békéscsabai Ritth Barbara a gerenda,
Péntek Tünde pedig a talaj bajnoka lett.
A bajnokság ünnepélyes pillanata volt, amikor a KSI-s
Simon Ágnes (kép 9.), az ugrás bronzérmese átvette a Kanyó Éva
Vándorserleget.
A viadal után eldõlt, hogy a november végi felnõtt
világkupa versenyre egyetlen olimpiai kvótásunk, Gál Róbert
mellett Fekete Levente, valamint a két KSI-s Berki Krisztián és
Szarka Krisztina utazhat Stuttgartba.
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A tizenöt éve mûködõ Góliát McDonald’s FC
vezetõsége, apparátusa, valamint országos területi szervezõi
szakmai látogatáson vettek részt a Bayern München labdarúgó
utánpótlás-nevelõ központjában. A delegáció vezetõje, a Góliát
FC díszelnöke, egykori ötszörös világválogatottunk, Détári Lajos
volt. A szakmai kirándulás célja az volt, hogy a résztvevõk elsõ
kézbõl szerezzenek tapasztalatokat a professzionális utánpótlás nevelés módszereirõl.
Werner Kern úrtól, a Bayern München utánpótlásának
szakmai igazgatójától megtudtuk, hogy a Manchaster United
után a világ második leggazdagabb klubjaként jegyzik a Bayernt
az évi 200 millió ¤-s forgalmával, s ebbõl 100 millió ¤ tervezett
nyereségével. Az egyesület pénzügyi jelentõségét mi sem jelzi
jobban, minthogy bejegyzett cégként van nyilvántartva a
tõzsdén; 90%-ban részvénytársaság tagjainak tulajdonában van,
amelyet soha nem adnak el, 10 % pedig az Adidas tulajdona. Az
Rt. 120 embert foglalkoztat, vezetõje Karl Heinz Rummenige és Uli
Hoeness. Az elnöki tisztet jelenleg Franz Beckenbauer tölti be. A 120
foglalkoztatottból 40 fõ dolgozik utánpótlás-neveléssel; 20-an
fõállásban, 20-an pedig mellékfoglalkozásban.
Werner Kern szerint a Bayern sikerének titka négy
alapvetõ tényezõnek köszönhetõ: a magas színtû szervezettségnek, a biztos anyagi háttérnek, a sikeres szakmai és üzleti
tevékenységnek, valamint a megreformált utánpótlás- nevelési
rendszernek, amelynek a mottója: „Csak aki örömmel dolgozik,
annak van jövõje.”
A szakmai munkában nagy szerephez jut a képzés,
amelynek alapvetõ elve az, hogy amit meg kell adni, azt
maximálisan biztosítják a játékosoknak. Ebbe beletartozik az is,
hogy csak olyan játékosok kerülnek be a rendszerbe, akik
alkalmasak arra, hogy helytálljanak.
Szintén nagyon fontos a tréner személye is, aki
lehetõleg saját nevelésû, egykori játékos (a megfelelõ elkötelezettség
miatt), magasan kvalifikált (A v. B licence) és a team munkában
való együttmûködése is elsõrangú. A U8-U15 korosztálynál
törekednek arra, hogy lehetõleg 30 éven aluli edzõt biztosítsanak
a gyerekeknek, hogy korban és felfogásban, kommunikációban
lehetõ legközelebb kerüljenek a játékosokhoz.
Az infrastruktúra fejlesztése és szinten tartása is
elengedhetetlen. Ebbe a megfelelõ színvonalú öltözôk biztosításától a megfelelõ számú és minõségû pályákig minden
beletartozik.
1995-ben döntött úgy a Német Labdarúgó Szövetség,
hogy szükség van az átfogó koncepcionális utánpótlás-nevelésre,
amelyre egyre inkább nagyobb hangsúlyt fektetnek. Ebben a
folyamatban nagyon nagy motivációt kaptak a franciáktól, akik
a németeknél lényegesen kedvezõtlenebb helyzetbõl, 15 év alatt
kreáltak egy fiatal világ- és Európa-bajnok csapatot. Az
utánpótlás-neveléshez idõ és türelem kell. Legalább 10 évre van
szükség, hogy az elkezdett munkának egyáltalán mérhetõ
eredménye legyen, s természetesen nagyon fontos, hogy mindez
megfelelõ anyagi támogatással történjen.
A Bayernnél szellemiséget erõsítõ közösségi nevelés is
zajlik. Ennek többek között eszköze, hogy a kicsik ugyanolyan
felszerelésben játszanak, mint a „nagyok”, és kezdettõl fogva
elsõdleges az, hogy éreztessék a gyerekekkel, hogy miért
küzdenek.

Nagyon fontos, hogy az utánpótlás-nevelésben
alapvetõ cél a legalább középfokú végzettség megszerzése.
Ennek érdekében a kiválasztott, tehetségesnek talált gyerekekkel külön pedagógus foglalkozik, ha tanulási problémák
adódnak. Ha viszont a gyerekek hozzáállása nem megfelelõ,
kizárás fenyegeti õket. Ezek a gyerekek 15-18 éves koruktól az
egyesület által mûködtetett 13 db egyforma apartmanházakban
laknak, s teljes ellátásban részesülnek. Ez alatt az idõ alatt
„pótszülõk” felügyelik õket, vigyázzák mindennapjaikat kezdve
az iskolai elõmeneteltõl a napi rutinig. Már ilyenkor szembesülnek azzal, hogy a bennmaradásért meg kell küzdeni nap
mint nap. Megtanulják, hogyan egyeztessék a tanulást a
sporttal, mert nem kérhetnek iskolai felmentést az edzések
miatt, sem iskolai teendõk miatt az edzés alól. Az iskolában csak
két testnevelés órájuk van, emellett napi két edzéssel is meg kell
birkózniuk, amelyre – bár nem kötelezõ – még a sérült fiúk is
eljönnek, ha máshogy nem, hát nézõként. Minden évfolyam
egy-egy csapatot alkot, akiket egy szakmai stáb verbuvált össze
az országból; az edzéseken figyelték meg a fiatal játékosokat.
Nagyon fontos része a szakmai nevelésnek, hogy
gyakran idõsebb korosztállyal játszatják saját neveltjeiket a
tartományi bajnokságban. Az U16 alatt heti három labdarúgó
edzés van és két kiegészítõ, U16 felett heti négy edzés,
U17-18-nál pedig heti hat edzés az alap. Kezdetben 4-3-3-as
rendszerben játszatták a gyerekeket, de rájöttek, hogy a mai kor
stílusa mást kíván, és 3-4-3-ra váltottak. 15 éves korig csak
mûfüvön játsszanak, U11 korosztályig maximum 7 fõ alkot egy
csapatot. Az edzések idõtartama körülbelül 80-90 perc.
Minden korcsoportnak megvan a korosztályhoz
legjobban értõ edzõje, így minden korcsoportot más-más edzõ
irányít. Így olyan érzelmi kötõdés, esetleg kivételezés, sztárolás
nem alakul ki, amely hátráltatná a többi játékos fejlõdését. A
játékosoknak minden évben bizonyítani kell, hogy helyük van a
csapatban.
A gyerekek kiválasztása a gyorsasági, koordinációs
képességek, valamint állóképességet és reakcióidõt vizsgáló
tesztek alapján történik (10-20 méteres gyorsfutás, futórács, mélybe
és felugrás, frekvenciagyorsaság), amelynek nagy részét elektronikus mérésekkel is igazolnak, hogy minél inkább egzakt,
összehasonlítható eredményeket kapjanak. Ha esetleg valaki
nem felel meg a kritériumoknak, az egyesület visszahelyezi a
játékost a vele szerzõdésben álló Unterachtinghoz vagy az egyik
fiókcsapatához, de nem zárja el a visszakerülés lehetõségét.
Az utánpótlásképzésben való részvétel nem jelent
nagy megterhelést a szülõk pénztárcájának, hiszen éves szinten
25 ¤-s tagdíjat kel fizetni, emellett csak a labdarúgó cipõt kell
megvenniük. Minden más a klubot terheli. A 17 éves kor feletti
játékosok 45 ¤-s tagdíjat fizetnek, de õk már két éves szerzõdést
is kaphatnak, ez esetben minden költség a futball klubot terheli.
Azok, akikre a klub nem tart igényt, vagy kölcsön adják, vagy
akár el is adhatják más egyesületeknek.

Tóth József
A Héraklész program igazgatója
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Szombathelyen jártunk… - elôadások és poszterek

Beszámoló az idei ORV versenyrendszerérôl

A
októberi számában beszámoltunk a szombathelyen megrendezett, IV. Országos Sporttudományi Kongreszszusról. A NUPI munkatársai elõadásainak, posztereinek abstractjait az alábbiakban, majd következõ számunkban tesszük közzé.

Egyetemi és fõiskolai hallgatók táplálkozási szokásai
Gémesi Mónika1 és Pápai Júlia2 1ELTE Testnevelés Tanszék, 2Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, Budapest.
Dolgozatunk az ELTE-NUPI együttmûkôdés keretében született, az egyetemi és fõiskolai hallgatók táplálkozási
szokásaival foglalkozik. Vizsgálatunkat 2002-ben, a Szent István Egyetem Jászberényi Karának tanító szakos (N=123), valamint az
ELTE Fõiskolai Karának testnevelés szakos hallgatói körében végeztük. (N=83). Az adatok összehasonlítása azt mutatta, hogy a
testnevelõk napi étkezési ritmusa sokkal kedvezõtlenebb, mint a tanítóké. Az étel- és italféleségek fogyasztási gyakorisága alapján
mindkét csoport törekszik az egészséges táplálkozásra. Az eltérések arra utalnak, hogy a budapesti fiatalok kissé tudatosabban
táplálkoznak. A fõiskolások élelmiszerfogyasztási gyakorisága a húsféleségek esetében lényegesen eltér a felnõttekétõl. Összenergiabevitelük hasonlít a felnõttekéhez és a bevitt tápanyagok aránya sem különbözik lényegesen. A munka a Tudományos Bizottság
I. díját érdemelte ki.

Különbözõ sportágak élvonalbeli fiatal sportolóinak kardiorespiratórikus jellemzõi
Sziva Ágnes, Szabó Tamás, Sebõk Csilla Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, Budapest.
A hazai sportéletben ismét fellángolt a vita az alapvetõ, nem sportág specifikus képességek szerepérõl. Intézetünkben
nagyszámú adatgyûjtés folyt az aerob állóképesség aktuális állapotának megállapítására.
Kérdésfeltevésünk a problémával kapcsolatban a következõ volt:
1. Vannak-e jól leírható különbségek sportágak, sportági csoportok között a kardiorespiratórikus teljesítõképességben?
2. Ha igen, ezek a különbségek minek köszönhetõk? A szelekciós szempontok vagy a képzési anyag eredményezi a
tapasztalt különbségeket? Megállapítottuk, hogy markáns különbségek mutatkoznak a különféle sportágak között. A terhelés alatt
mért fizikai teljesítmény (futásidõ), mögött álló szív-keringési adatok arra hívják fel a figyelmet, hogy a szelekciós szempontok
erõteljesebben érvényesülnek mint azt korábban feltételeztük. Az adaptációs lehetõségek a sportágak egy részénél sokkal
korlátozottabbak a kívánatosnál. Ezek a korlátok nagyrészt alkati mutatókra is visszavezethetõk. Adataink lehetõséget adnak arra,
hogy statisztikai módszerekkel csoportokat különíthessünk el élvonalbeli utánpótlás korú versenyzõknél.

( Folytatjuk.)

A magyar társadalom és a sport V. rész
A sportolás és a legmagasabb iskolai végzettség
összefüggéseit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy minél
magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik valaki, annál
valószínûbb, hogy sportolni fog. A sportolók aránya a
legalacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezõk között
csupán 18,5%, míg a legmagasabb végzettségûeknek
77,7%-a sportol. Ugrásszerû növekedést figyelhetünk meg
a szakmunkásképzõt végzettek és az érettségizettek
sportolási szokásai között, az adatok alapján elmondhatjuk,
hogy a sportolási hajlandóság tekintetében vízválasztó
iskolai végzettség az érettségi.

Tavaly november 25-én a lengyel sportszövetség
szervezésében Varsóban került sor a 2003-as év Olimpiai
Reménységek versenyrendszerének egyeztetõ tárgyalására. A
visegrádi négy ország (Csehország, Lengyelország, Magyarország, és
Szlovákia) sportéletének képviselõi ültek le a tárgyalóasztalhoz.
Az összesen huszonnyolc sportágból hét rendezési jogát nyertük
el. Egy-egy sportág kiválasztásánál az adott ország tradíciói,
környezeti feltételei valamint a rotációs elv volt döntõ. A lengyel
szervezõk igyekeztek figyelembe venni, hogy egy adott ország
több éven keresztül úgymond ne sajátítson ki bizonyos
sportágakat, és hogy minden ország képességeihez, feltételeihez
mérten részesülhessen a rendezés jogából. Téli sportágak esetén
nyilván más volt a helyzet, hiszen ez esetben fõleg az objektív
(természeti, földrajzi) adottságok döntöttek. Elõzetesen a már
említett hat, egyben nyári olimpiai sportág a baseball, evezés,
kézilabda, mûugrás, súlyemelés és a vitorlázás volt.
A nálunk még tinédzserkorúnak számító baseball
küzdelemeinek helyszíne Jánossomorja, házigazdája a Rascals
Baseball Club volt. A május 1 és 3 között lezajlott nemzetközi
tornán való részvételt mindegyik visegrádi ország jelezte, majd
Lengyelország az utolsó pillanatban visszamondta. A kiírás
szerint a csapatokat 1988, 1989 és 1990-es születésû játékosok
alkothatták. Végül körmérkõzések döntöttek a végsõ sorrendrõl
a mienk a csehek után a szlovákokat megelõzve a második helyen
zártak.
A vizes sportágak bemutatkozása sem váratott sokáig
magára. A Velencei tó és kellemes kora nyári idõ fogadta a
tizenegy versenyszámban rajthoz álló cseh, lengyel, magyar és
szlovák evezõsöket. A hatvanfõs magyar keret 1987 és 1988-ban
született fiai és lányai alaposan kitettek magukért. Egypárevezõs,
kétpárevezõs, négypárevezõs, kormányos nélküli kettes,
kormányos nélküli négyes, és kormányos négyes – összesen
tizenegy szám – minden futamában indult héraklészes résztvevõ.
A fiúk Szecsõdi, Márton, Kovács, Simon összeállítású kormányos
nélküli négyese, és a Vinkó, Szigeti felállású kormányos nélküli
kettes a 2000 méteres távon aranyérmet szerzett. A lányok
egypárevezõs versenyében szinte magyar háziverseny zajlott,
hiszen Bende Zsófia és Bányai Zita osztoztak az arany-és
ezüstérmeken. A dobogó harmadik fokára egy cseh sportoló
állhatott. Az idei ORV érdekessége volt, hogy több
versenyszámban is A illetve B egységgel is képviseltettük
magunkat. A sok-sok érem a jó szereplés meghozta gyümölcsét.
Az összetett versenyben három elsõ, négy második, három
harmadik és egy negyedik helyezéssel a harminchat pontos
Csehország után a huszonkét pontos lengyelek elõtt a második
helyen végeztünk.

Miskolc városa adott otthont a négy ország
részvételével zajlott nemzetközi kézilabda tornának. Ahogy azt
már a
júliusi hírei közt olvashatták, héraklészesekbõl álló ifi válogatottunk esélyeshez méltóan szerepelt. Így az
eredményhirdetésen
Bakos, Boda, Császár,
Csorba, Grebenár, Gulyás,
Haag, Kovács, Kovács,
Mikler, Pál, Péter Szabó,
Rácz, Sándor, Sutka,
Zubai összeállítású csapatunk tagjai nyakába
aranyérem
került.
A katonai akadémia szolnoki uszodáját húsz
országból érkezõ mûugró fiúk, és lányok zsongása töltötte meg.
Még Katarból is jelezte részvételét egy néhány fõs küldöttség.
Három korcsoportban (11 évesek és fiatalabbak; 12-13 évesek; 14-15
évesek) összesereglett versenyzõk három versenyszámban (1 m,
3 m és torony) mérettették meg magukat. A három szám összetett
eredményei alapján a fiúknál Dákai Dávid érdemelte ki Balla
Béláról elnevezett vándorserleget, a lányoknál a legjobb magyar
Balázs Krisztina nyolcadik helyezett lett.
Szeptember végén Kazincbarcikán három CEFTA
tagállam (Hun, Slo, Cze) 18 évnél fiatalabb súlyemelõi
vetélkedtek az érmekért, helyezésekért. A verseny a nemzetközi
szövetség elõírásai a sinclair pontértékelés szerint zajlott. A
következõ héraklészes emelõk képviselték a magyar színeket:
Ádám Mónika (48 kg); összteljesítménye 112,5 kg, Bazsó Bianka
és Varga Gabriella (58 kg); összteljesítménye 120 és 135 kg,
Molnár Alexandra (75 kg); összteljesítménye 162,5 kg, Magát
Krisztina és Huber Krisztina (+75 kg); összteljesítménye 145 és
180 kg, valamint Marosi Attila és Szabó Tamás (62 kg);
összteljesítménye 195 és 190 kg, Sárkány Zoltán és Pócza Károly
(69 kg); összteljesítménye 227,5 és 225 kg, Gráner Zoltán, Csank
Gergely és Tóth Ádám (77kg); összteljesítménye 285, 255, Tóth
legjobb lökésgyakorlata 180 kg és Németh Péter (94 kg);
összteljesítménye 275 kg. A csapatversenyben északi
szomszédainkat magunk mögé utasítva az elsõ helyen
végeztünk. A legjobb minõsítésû fiú-lány versenyzõ díját a 355,
053 sinclair pontot elért Gráner Zoltánnak a Testvériség SE
illetve 185,354 sinclair pontot teljesítõ Huber Tímeának
(Tatabányai SC) itélték oda.
Hat nemzet vitorlázói részvételével a Nitrokémia
balatonfûzfõi telepe adott otthont az ORV, egyben a magyar
bajnokság és a Nikecell Kupa küzdelmeinek. Az 1987 és 1982
között született fiúk és lányok optimist, laser, laser radial és
europe hajóosztályokban álltak rajthoz. A verseny rangját a
népes nemzetközi mezõny, az egyes futamokban induló,
Csehországból, Görögországból, Horvátországból, Jugoszláviából és Szlovákiából érkezõ versenyzõk jelentõs száma
biztosította. A magyar versenyzõk vitorláshagyományainkhoz
híven kiválóan szerepeltek.
Összességében eredményesen zártuk a hat sportág
ifjú olimpiai reménységeinek ez évi versenysorozatát.
P.J.M.
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