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vizsgált fiú sportolók alkati jellemzõirõl. A lányok adatainak
értékelése még most is tart. A munkacsoport részt vesz az
Országos Növekedés-vizsgálatban, amelyet az ELTE
Embertani Tanszéke indított. Regionális humánbiológiai
vizsgálat indult, amelynek egyik célja gyermekek motoros
tesztekben nyújtott teljesítményének elemzése, a nemzedéki
változás trendjének feltárása.
- A diagnosztikai laborban tizenhárom sportág fizikai
teljesítményét mérték. Kiemelkedõen magasnak bizonyult 

a vérszegények és a magas nyugalmi tejsavszinttel
rendelkezõk száma. Összehasonlító elemzéseket

végeztek, amely a többi között a különbözõ
sportágakban versenyzõk állóképességi

jellemzõinek meghatározására irányult.
- Az NSKI kutatócsoportja kér-
dõíves és interjús kutatásokat végzett az
utánpótlás-nevelés társadalmi hátterérõl,
felülvizsgálta és módosította az OSAP-
adatlapokat, megteremtette a térinforma-
tikai adatfeldolgozás rendszerét, kidolgozta

a sportaudit vizsgálat módszertanát és el-
végezte az elsõ kistérségi felmérést.

- A NUPI vezetõi és munkatársai az esz-
tendõben több szakmai és tudományos kon-

ferencián tartottak elõadást itthon és külföldön
egyaránt, érintve a sporttudomány különbözõ szak-

területeit (Budapest, Szombathely, Anglia, Kuba…).
- A        több mint kétszázhetven írásban 
(beszámoló, hír, absztrakt, interjú, tudományos cikk, felhívás) számolt
be az esztendõ folyamán a NUPI, azon belül a Héraklész
program, a Diagnosztikai és a Pedagógiai Kutatócsoport, a KSI
SE és az NSKI különbözõ eseményeirõl, kutatásairól és
eredményeirõl.

III. évfolyam 1. szám 2004. január

- Tizenkilenc sportág 1249 sportolóját támogatta a
Héraklész Bajnokprogram, amelynek versenyzõi a korosz-
tályos világ- és Európa-bajnokságokon 244 elsõ–nyolcadik
helyezést értek el, a program 34 514 edzõtábori napot
finanszírozott sportolói részére.
- Párizsban, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon

(EYOF) héraklészes válogatott sportolóink öt sportágban
összesen harminc érmet szereztek, az összesített éremtáb-
lázat alapján negyvennyolc ország közül a második helyet 
szerezték meg.
- Negyvenedik születésnapját ünnepelte
a KSI. A KSI SE sportolói nemzetközi versenyekre
(korosztályos Európa-, és világbajnokságok) kilenc
szakosztályból negyven sportolót kvalifikált.
Érmes helyezést hat szakosztály harmincnégy
versenyzõje ért el. Legeredményesebbnek 
a kajak-kenu szakosztály bizonyult, 
huszonkét éremmel és tizenöt válogatott
versenyzõvel.
- Olimpiai kvótát szerzett a KSI
SE tornásza, Szarka Krisztina, a KSI SE
sportlövõje, Erdõs Dorottya és Csonka Zsófia

héraklészes sportlövõ.
- A Pedagógiai Kutatócsoport munka-
társai elkészítették a közoktatási típusú sportiskolák és
az élsportolói osztályt mûködtetõ iskolák térképeit, valamint a
sportiskolai koncepciót. A kutatócsoport felkérésére húsz
sportág szakemberei készítették az Alapfokú Sportoktatási
Intézmény sportági sportnevelési tantervét.
- Szeptember elsejétõl a NUPI mûködteti a Csanádi

Árpád Általános Iskolát és Gimnáziumot.
- Elkészült a diagnosztikai munkacsoport részletes
zárótanulmánya a Héraklész programhoz tartozó, 2001–2002-ben

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja 
a Héraklész  program

és a KSI SE tájékoztató kiadványa

A tartalomból: 
A Héraklész Bajnokprogram 2003. évi értékelése Tájékoztató a KSI SE 2003. évérôl Informatika az

utánpótlás-nevelésben A  magyar társadalom és a sport VII. rész. Sportági beszámolók: asztalitenisz, 
judo, vívás Hírek Elôzetes.

…visszatekintés  2003
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Ülést tartott a Nemzeti Sportszövetség  Sportszakmai és Utánpótlás Bizottsága. A Nemzeti Utánpótlás-nevelési
Intézetet dr. Szabó Tamás fõigazgató (kép 1.) és a Pedagógiai Kutatócsoport vezetõje, Lehmann László (kép 2.) képviselte. A megbeszélés
középpontjában a hazai testnevelés és az iskolai sport helyzete állt, összefüggésben az oktatással és az utánpótlás-neveléssel. A bizottság
tagjai külsõ szakemberek bevonásával határozták meg a fõ irányvonalakat, a jövõ feladatait. A megbeszélésen a többi között az is
elhangzott, hogy a Nemzeti Sportszövetség megfelelõ szellemi és szervezeti keretet nyújt egy egységes elképzelés kialakításához. 

Izzasztó, világsztárokat felvonultató kubai válogatottal közösen tartott tatai edzõtáborozás után két volt héraklészes
birkózó is szõnyegre lépett a Pozsonyban megrendezett elsõ szabadfogású kvalifikációs versenyen. A junior világ- és Európa-bajnoki
bronzérmes Wöller Gergõ (kép 3.) hajszálnyira elmaradva az olimpiai kvótát jelentõ ötödik helyezéstõl, nagyszerû birkózással a hatodik
helyen zárt. A kötöttfogásúak az 55 kg-ban induló Godó Kitty (kép 4.) révén szereztek aranyérmet. Az aranycsatában a ferencvárosi
sportoló – esélyt sem adva a házigazdák versenyzõjének – technikai tussal gyõzedelmeskedett. Godó a Nikola Petrov-emlékverseny
elsõsége mellé a torna legtechnikásabb birkózója címet és az ezzel járó díjat is elnyerte.

A judo Világkupa-sorozat idei elsõ állomásán, Moszkvában két, tavaly még héraklészes nõi sportoló is szerencsét próbált.
Szabó Brigitta junior világbajnok és a vb bronzérmes Ónody Beáta (kép 5.) egy gyõzelemmel és egy vereséggel zárt. A CVSE judokájánál
a svájci Göldi csupán egyetlen intéssel bizonyult jobbnak, míg az UTE versenyzõjét a szintén nagynevû német Kubatzki állította meg.   

A triatlon, duatlon szakágak „Év sportolója” internetes szavazásán egy héraklészes versenyzõ vitte el a pálmát. Arany Gitta

(Budaörsi Triatlon Klub) (kép 6.) a szavazatok csaknem felét begyûjtve a duatlonisták között végzett az élen. Koch Renáta (Mogyi SE)

itt a negyedik helyen zárt. A triatlon kategóriában szavazók a két sportolónõt Gyenesei Judittal (Építõk Atlétikai Klub) együtt a hatodik
helyre rangsorolták. A Magyar Triatlon Szövetség éves teljesítménye alapján a kaposvári lányt az aquatlon szakág legjobbjának
találta. A felsorolt sportolók a Hotel Stadionban megrendezett évzáró ünnepségen elismerésben részesültek.  

A válogatott triatlonisták – utánpótlás-korú és felnõtt legjobbjaink egyaránt – január 19. és 24. között Tatán úszó
edzõtáborban vettek részt, amelynek zárásaként felmérõ verseny keretei között mérték össze felkészültségüket. A Héraklész
válogatott keret január utolsó napján költözött Tiszaújvárosba, szintén közös úszó felkészülésre.  

Szalagavató ünnepséget rendeztek a NUPI által mûködtetett Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium végzõs
hallgatói részére január 29-én. A KEK-en, azaz a Szent István Egyetem villányi úti épületében három osztály csaknem hatvan
tanulója kapta meg az iskola szalagját, jelezvén, hogy középiskolai tanulmányaik végéhez közelednek. A diákokat az iskola megbízott
igazgatója, Baló András (kép 7.) köszöntötte, aki elmondta: a diákokat a sportban korábban már felavatták, a szalagavatón pedig
az „ÉLET”-re avatódnak.

A sportlövõk januári eredményeirõl Kissné Oroszi Edit sportági vezetõ tájékoztatott: 17. és 19. között a felnõtt válogatott a
szlovéniai Russe-ban, míg a junior válogatott a cseh Plzen-ben képviselte hazánkat.

Szlovéniában a héraklészes Török Zoltán (kép 8.) is lõállásba állt, ahol a felnõttek között 588 alap és 100.8 döntõben elért
eredményével az elõkelõ ötödik helyen zárta a versenyt. A csapatversenyben Sidi Péterrel és Somogyi Péterrel az elsõ helyen végeztek.
Csehországból a héraklészes keret tagjai több dobogós helyezéssel térhettek haza. Nagy Zsófia (kép 9.) junior Európa-bajnok
sportlövõnk kitûnõ 394/102.0 körrel bronzérmet szerzett. A fiúk légpuskás versenyében Kecsõ Zoltán 587/101.1 körrel a második,
Háner Tamás 587/ 98.7 körrel a hatodik helyen végzett.

A hónap végén Münchenbe utazott a sportlövõ tábor. Bajorországban a junior versenyzõk színe-java megméretette magát.
A lányok versenyében Nagy Zsófia megint megcsillogtatta tudását és új országos csúccsal, 398 körrel elsõ helyen került a döntõbe,
ahol nagyszerû 102.6 körös teljesítménnyel õrizte meg elsõségét. Török Zoltán jó eredménnyel, 591 körrel rosszabb utolsó sorozattal
szorult ki a döntõbõl, végül kilencedik helyen végzett.

A következô számának tartalmából:
Bepillantás a diagnosztikai labor munkájába Triatlon és vízilabda edzõtábori beszámolók Birkózó, judo és sportlövõ eredmények

A KSI SE szakosztályaiban az alábbi edzõk várják a fiatalok jelentkezését:

További információk

és jelentkezési lap

a NUPI honlapján található.

Atlétika – Fülöp Péter (06-70-247-6083)

Asztalitenisz – Lakatos Andrea (06-30-378-0995)

Judo – Szombat Attila (06-30-229-0228)  

Sportlövészet – Plichta Györgyi (06-70-311-4087)

Kajak – Gintl Andrea (06-70-337-3226)

Kenu – Bíró Tamás (06-30-312-8865)

Kerékpár – Somogyi Miklós (06-30-982-7138)

Nôi torna – Ziszisz Tanaszisz (06-30-996-2051)

Férfi torna – Kovács István (06-30-996-6076)

Ökölvívás – Svasznek Jenõ (06-30-447-3252)

Öttusa – Jámbor Gyöngyi (06-30-412-5804)

Vízilabda – Merész András (06-30-221-4222)

Sí szakosztály – Járosi Tamás (06-20-983-3714)
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Szép magyar sikerrel ért véget az asztaliteniszezõk
Ifjúsági Európa TOP 12 Bajnoksága, amelyet a francia La
Creuzot-ban rendeztek meg.

A tizenkét legjobb európai fiatal körmérkõzéses
versenyében a fiúknál a tavalyi ifjúsági EB ezüstérmese, 
Jakab János (kép 1.) ezúttal is a második helyen végzett úgy, hogy
kilenc gyõzelmet aratott és két vereséget szenvedett. A bajnoki
címet az a portugál Tiago Apolonia nyerte, aki csakis Jakabtól
kapott ki egyetlen alkalommal.

A lányoknál az elõzõ két évben magyar diadal született
a már kiöregedett Póta Georgina révén. Idén a tavalyi serdülõ
Európa-bajnok, az elsõéves ifjúsági Li Bin (kép 2.) kvalifikálta 

magát, és újonc létére, tizenöt és fél évesen a bronzérmet jelentõ
harmadik helyen végzett a tizennyolc évesek között! Li Bin hét
gyõzelme mellett négyszer kikapott, így a román Iulia Necula és
a cseh Iveta Vacenovska mögött kellemes meglepetésre dobogóra
állhatott.

A két érem jelentõségét növeli, hogy
idén, július 16. és 25. között Budapesten
rendezik meg az Ifjúsági és Serdülõ Európa-
bajnokságot, így a kontinens kiemelkedõ kor-
osztályos eseményén joggal reménykedhetünk
magyar sikerekben. 

Lajtai Kristóf

asztelitenisz sportági vezetõ 

A Héraklész Bajnokprogram 2003. évi értékelése,  2004. évi tervei Sportági beszámolók
Asztalitenisz

2.oldal
www.nupi.hu
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A program mûködése

A Héraklész Bajnokprogram 2001. évi indításakor
kialakított célok, mûködési elvek, munka- és finanszírozási
formák helyesnek bizonyultak. A 2001. és a 2002. évrõl készített
szakszövetségi értékelések kivétel nélkül értékesnek, sikeresnek
és hatékonynak ítélték a programot. A tapasztalatokra építve
a 2003. év tervezése során minimális korrekciót alkalmaztunk, 
a legjelentõsebb változást a hat új sportág elindítása jelentette. 
A sportági bõvítésnél alapvetõ szempontként vettük figyelembe
azt, hogy a már mûködõ sportágak számára biztosított források 

és feltételek ne csökkenjenek, illetve az új sportágak lehetõség
szerint a régiekkel azonos nagyságrendû lehetõségekkel
rendelkezzenek.

A sportágak kellõ szakmai háttérrel kezdték meg az
éves munkát, a szükséges dokumentumok (éves program)

rendelkezésre álltak. A személyi feltételek adottak voltak a kellõ
színvonalú munkához.

Összesen 1249 gyermek került a támogatottak közé, akik
mindösszesen 34 514 Héraklész edzõtábori napot teljesítettek 

(1.sz. ábra).

Eredményesség

Fiataljaink a világversenyeken kiválóan szerepeltek, az EB-, VB-helyezések száma (33 arany, 38 ezüst és 65 bronz,

összesen 136 érem és további 108 negyedik–nyolcadik helyezés) nemzetközi feltûnést keltett, jó prognózist jelent (1.sz. táblázat).

Sportági értékelés

A 2003. évre vonatkozóan a korábbiaknál
részletesebb, írásos értékelést kértünk a szövetségektõl. 

Az értékeléshez elõzetesen kiadott szempontok
között egyebek mellett a következõk szerepeltek:
• A közös edzések és edzõtáborok révén, a sportág
sajátosságait (ideális edzésmennyiség és intenzitás, személyi

feltételek, területi elhelyezkedés stb.) is figyelembe véve, hogy
sikerült megvalósítani az egész éves folyamatos képzést?
• A sportági vezetõedzõ és a szerzõdéses
munkaviszonyú edzõk munkájának értékelése.
• A program alkalmazásában álló szakemberek
milyen módon és rendszerességgel tartanak kapcsolatot a
sportolók egyesületi edzõivel?
• Az eredményességet meghatározó alapvetõ
képességek és készségek terén (fizikai és mentális képességek,

technikai, taktikai felkészültség) a program legjobbjai a korosz-
tályos nemzetközi élmezõnyhöz képest hol helyezkednek el?
• A nemzetközi megmérettetéseken elért eredmények
és a sportolók képességei alapján az elkövetkezõ négy–hat
évben a sportág milyen nemzetközi eredményessége
prognosztizálható, és ebben milyen szerepet játszik a
Héraklész Bajnokprogram?

• A keret tagjai a tervezett szakmai programokon
(edzések, edzõtáborok) a tervezethez képest milyen arányban
vettek részt?
• A program által biztosított feltételeket milyen módon
és mértékben egészítette ki a sportági szakszövetség (további

edzõtáborok, nemzetközi versenyek stb.)?
• A program által bevezetett munkaformák hogy
illeszkedtek a sportág utánpótlás-nevelési stratégiájához,
egyéb programjaihoz, mennyiben járultak hozzá az
utánpótlás-nevelés teljes vertikumát átfogó, egymásra épülõ,
egységes rendszer kialakulásához?

Az elkészült és összegzett értékelések alapján
körvonalazódtak a sportágak különbségei, sportágfüggõ
hatékonysági mutatói. Világosan látszik, hogy a „Héraklész”

típusú tehetséggondozás általában célravezetõ, néhány
sportágban azonban nem elég hatékony, változtatásra lenne
szükség. Ennek elõkészítése érdekében a szövetségekkel már
szakmai konzultációkat folytattunk, javaslatainkat az év
közepére dolgozzuk ki.

Szabó Brigittát (CVSE) (kép 4.) elõször egy brazil, majd egy ukrán
és egy lengyel lánnyal szemben hirdették ki gyõztesnek. 
A spanyol Fernandez megálljt parancsolt, a visszamérkõzésre
pedig elfáradt, így hetedik lett a ceglédi sportoló. A héraklészes
Mészáros Anett a verseny késõbbi ezüstérmesével kezdett.
Kikapott, utána azonban javított, ukrán ellenfelét – aki egy koka-
val vezetett – a legjobbkor, a mérkõzés véghajrájában lepte meg,
és négy perc harminc másodperc elteltével gyõztesen távozott
a tatamiról.  Harmadik, egyben utolsó meccsén az UTE
versenyzõnõje bár korán vezetést szerzett, a japán Watanabe

gyorsan válaszolt és a javára fordította a mérkõzést.  A már
Moszkvában is parádézó Nagy Viktória (UTE) bronzérmével
együtt harminchárom nemzet versenyében az összesített ered-
ménytáblázat (elsõ–hetedik hely) tizennegyedik helyén végeztünk.

Pucsok József Márton

Január utolsó hétvégéjére esett a nõi cselgáncsosok
szófiai Világkupa viadala.  Több volt, illetve jelenleg héraklészes
versenyzõ is elutazott a bolgár fõvárosba. A legkisebb
súlycsoportban Perge Ilona (KJC) állt a tatamira. Az elsõ
fordulóban egy kanadai, majd egy belga ellenfelét – utóbbit
ippon értékû akcióval legyõzve – egy lengyel versenyzõ követte.
Zemla ezúttal nehéz diónak bizonyult, a végén egy wazarival és
három yuko-val múlta felül a kecskeméti judokát. 
A visszamérkõzés már sajnos nem sikerült, így Perge két
gyõzelemmel és két vereséggel zárta súlycsoportja küzdelmeit.
Ötvenhét kilogrammban két magyar lánynak is szurkolhattunk.
Baczkó Bernadett (UTE) (kép 3.) a gigászi harmincnégy fõs
mezõnyben értékes bronzérmet szerzett úgy, hogy hat
mérkõzésén csupán egyszer botlott meg az olasz Cavazzuti ellen.

Judo

A fiú kardozók küzdelmeit (száztíz induló) fõleg német
és orosz versenyzõk dominanciája jellemezte. A mieink közül
Hamar Balázs (UTE) és Gémesi Csanád (GEAC) szerepeltek
a legjobban, az újpesti versenyzõt egy fehérorosz, míg
a gödöllõiek reménységét egy orosz vívó búcsúztatta a nyolc
közé jutásért.

A hazai versenyt követõ hétvégén a héraklészes
kardozók már Németországban versenyeztek.

A göppingeni világkupa viadalon szép magyar sikerek
születtek. A fiúknál az érmeken a mieink a francia vívókkal
osztoztak. Az „Allstar” kupáért kiírt versenyen Nagy Zsolt (Vasas

SC), a Budapesten is remeklõ Gémesi Csanád és a francia Kieffer

állhattak a dobogó legfelsõ illetve harmadik fokára. A tavalyi év
Európa-bajnoka, Lontay Balázs (BHSE) (kép 6.) a hatodik helyet
szerezte meg. A lányok a „Südwestbank” kupáért versengtek
egymással. A nyolc között már szinte csak amerikai és német
vívók álltak a tabellán. A kivételt a kiváló formában lévõ 
Varga Dóra harmadik helye jelentette, aki ezzel egyben kétszeres
Vk bronzérmessé is avanzsált.

P.J.M

Mint 1974 óta minden esztendõben, idén is
Budapesten találkozott a junior korosztály vívóelitje. 
A Héraklész-kupa elnevezésû rangos évadnyitó versenyen
lehetõség nyílt arra, hogy a hat fegyvernem képviselõi csaknem
harminc nemzet sportolójával mérettessék meg magukat.

A január 10-i nyitónapon elõször a párbajtõrözõ és
kardozó lányok léptek a pástra. A mindössze tizenhat esztendõs
Izsó Katalin (OMS, Tata) a százharminckilenc fõs, rendkívül
izmos párbajtõr mezõnyben a hetedik helyet szerezte meg. Itt a
gyõzelmet egy román vívó hódította el. A Csata DSE kardozója,
a világbajnoki bronzérmes Varga Dóra (kép 5.) esélyeshez
méltóan a legjobb nyolc közé verekedte magát. Az elõdöntõben
egy orosz versenyzõvel találkozott, itt rendkívül szoros
küzdelemben csupán egyetlen tus választotta el attól, hogy még
fényesebb érmet szerezzen. Dóra végül a francia Perrus és
Gyacsenkó mögött a dobogó harmadik fokára állhatott.

Másnap a párbajtõrös fiúk a rekord méretû
százhatvanhét fõs mezõnyben mutatkoztak be. A Fless
Vívóiskola sportolója, Bartos Bálint és Prekop Gyõzõ (Honvéd)

jutottak a legjobb tizenhat közé, ami komoly eredménynek
számít. Az élen végül francia, ukrán és orosz sorrend alakult ki.

Vívás

(3.) 

(5.) 

(6.) 

(1.) 

(2.) 

Foto: Kovács József

Foto: Kovács József
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Tóth József

a Héraklész program igazgatója

Molnár Viktória

a Héraklész program munkatársa 

A magyar társadalom és a sport VII. rész
Az elõzõ számban láthattuk, hogy a nagy értékû vagyontárgyak (nyaraló, öt évnél fiatalabb

személygépkocsi) birtokosai gyakrabban és többet sportolnak, mint azok, akik nem rendelkeznek ilyen tulajdonnal.
Befolyásolja-e a kisebb értékû ingóvagyon a sportolási szokásokat? A kisebb értékû, mindennapi életet
komfortosabbá tevõ vagyontárgyakat matematikai statisztikai módszerekkel egyetlen vagyon – komfort
változóba összevonva megállapíthatjuk, hogy azok, akik több ilyen vagyontárggyal rendelkeznek, gyakrabban
és többet sportolnak. (Ilyen vagyontárgy lehet: a telefon, a fényképezõgép, a mosogatógép,a videókamera, a számítógép, 

a mikrohullámú sütõ, az internet hozzáférés stb.)
Kovács Árpád

az NSKI szociológusa

1.sz. ábra

A héraklészes sportolók edzôtáborban töltött
napjainak száma (az edzôk adatait nem tartalmazza)

(4. ábra) (5. ábra) (6. ábra)

(7. ábra)

1.sz. táblázat

A Héraklész Bajnokprogram sportolóinak 2003. évi világversenyeken elért eredményei

NSKI: Informatika elõadás folytatása  - diák
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Informatika az utánpótlás-nevelésben – informatikai alkalmazások
a NUPI-NSKI munkájában

Tájékoztató a KSI SE 2003. évérôl
Kiemelt jelentõségû feladataink – az elõzõ évhez hasonlóan – a 2003. évben is négy területre koncentrálódtak: hazai és

nemzetközi eredményesség, tehetségmenedzselés, szakosztályi keretlétszámok növelése, szakmai programok közreadása.
Országos szintû versenyeken két szakosztály (kajak-kenu, ökölvívás) teljesített kiemelkedõen, hiszen megnyerték az országos

összesített évi pontversenyt. 
További hét szakosztály (asztalitenisz, judo, kerékpár, öttusa, vízilabda, nõi torna, férfi torna) teljesítette az általuk tervezett elsõ–ötödik hely
valamelyikét, valamint két szakosztály (atlétika, sportlövészet) az országos ranglista nyolcadik–tizenötödik helyét szerezte meg.

A nemzetközi versenyekre (korosztályos Európa- és világbajnokságok) kilenc szakosztály negyven sportolót kvalifikált. Érmes
helyezést hat szakosztály harmincnégy versenyzõje ért el. Legeredményesebbnek a kajak-kenu szakosztály bizonyult, huszonkét
éremmel és tizenöt válogatott versenyzõvel. 

Az Alapprogram éremszerzõ szakosztályait és annak különféle szempontok szerinti megoszlását az 1. sz. ábra foglalja össze.

A szakosztályvezetõk által javasolt kiemelkedõ képességû sportolók – „A” és „B” keretes versenyzõk –
tehetségmenedzselését az edzõtábori hozzájárulások, valamint a sportszerek megvásárlásával idén is biztosítottuk, ennek
köszönhetõen hatvanöt versenyzõnk eredményes felkészülését segíthettük.

A 2003. évben a szakosztályok létszámkerete nem haladta meg a 2002. év hasonló idõszakában mért 1017 fõt (989 fõ), 
ez a 2, 8 százalékos eltérés nem jelent szignifikáns változást. A létszámokat és annak különféle szempontok szerinti megoszlását
a 2. sz. ábra mutatja.

Az edzõi állomány összetétele és létszáma a 2002. évhez képest változott, átalakult. Az átalakulás következtében az elmúlt
évhez képest magasabb lett a megbízásos és a részmunkaidõs kontraktussal rendelkezõ edzõk száma. Közös megegyezéssel hét edzõ
távozott az Alapprogram szakosztályaiból, õket teljes mértékben sikerült pótolni.

Jelenleg hatvanegy edzõ lát el oktatási-nevelési feladatokat, ebbõl negyvenegy a Héraklész Alapprogram, öt a Héraklész
Bajnokprogram fõállású alkalmazottja. Részmunkaidõben további öt fõállású edzõ dolgozik, a megbízási szerzõdéssel rendelkezõ
edzõk száma tizenegy. Ebbõl öt–öt fõ az Alap-, illetve a Bajnokprogrammal áll megbízási szerzõdésben. Egyéni vállalkozóként három,
társadalmi munkában egy fõ lát el edzõi feladatokat.

Kovách Ákos

KSI SE

(1. ábra) (2. ábra) (3. ábra)

(Az  elõzõ számunkban ismertetett „Informatika és kommunikáció a sportban” címû
konferencián elhangzott elõadás összefoglalása)

Intézetünk adatállományába rendkívül sokféle adat érkezik. A NUPI Diagnosztikai és Pedagógiai Kutatócsoportjától, 
a Héraklész programból és saját adatgyûjtéseinkbõl jön létre az az adathalmaz, amelyet valamilyen formában fel kell dolgoznunk,
meg kell jelenítenünk. Az adatállományt a feldolgozás során alkalmassá kell tennünk arra, hogy egységes rendszerbe illesszük az
intézetünkben fellelhetõ alapadatokkal. Ilyen alapadat lehet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisa, az Országos
Statisztikai Adatgyûjtési Programból (OSAP) származó sport adatbázis, valamint a geográfiai és társadalmi adatokat tartalmazó
Országos Térinformatikai Alapadatbázis (OTAB). A beérkezõ adatokat egységes formátumba konvertáljuk, és alkalmassá tesszük
arra, hogy összehasonlíthatók és együtt kezelhetõk legyenek a meglévõ alapadatokkal. A létrejött egységes adatbázist két
elemzõprogrammal dolgozzuk fel: a Geomédia 5.1 és az SPSS 11.5 szoftverekkel. Az elemzés célja lehet a további kutatási irányok
kijelölése, a publikáció, a döntéshozatal támogatása, valamint a visszacsatolás az adatközlõk felé (1. ábra).

A Héraklész programból származó adatokkal szeretném bemutatni a Geomédia szoftver mûködését. A Héraklész program
a legtehetségesebb utánpótláskorú sportolókat támogatja. A programban jelenleg nagyjából ezerháromszáz gyermek sportol. 
A gyermekek adatait beillesztettük az adatbázisunkba és a meglévõ alapadatokkal kiegészítve a Geomédia programmal térképeket
készítettünk (2. ábra).

A térkép alapszíneit az OTAB adatbázis alapján készítettük el, a színskála az egy fõre jutó befizetett személyi jövedelemadó
nagyságát mutatja. Erre az alaptérképre vetítettük rá az egyes településekrõl érkezõ Héraklész sportolók számát, amit a kisebb színes
foltok jeleznek. A Héraklész sportolók viszonylag alacsony száma miatt nem vonhatunk le messzemenõ következtetéseket, 
de a térképen egyértelmûen láthatjuk, hogy Budapestrõl és az ország módosabb részeirõl nagyobb számban érkeznek a héraklészes
sportolók.
A program segítségével megjeleníthetjük az egyes kistérségekben élõ héraklészes sportolók abszolút számát, és a kistérségben élõ
tíz–tizenhét éves gyermekekhez viszonyított arányát is (3 – 4 ábra).

A 3. ábrán kirajzolódnak a nagyvárosok és a sportági centrumok. A két ábrát összehasonlítva láthatjuk, hogy akadnak
olyan települések, amelyekben a tíz–tizenhét éves lakosság számához viszonyítva felülreprezentáltak a héraklészes sportolók (például

Tatabánya és Oroszlány térsége), és vannak olyan települések, ahonnan ugyan nagy számban érkeznek sportoló gyermekek, de a
lakosság érintett korosztályához viszonyítva kisebb az arányuk (például Debrecen és Nyíregyháza térsége).
Az SPSS 11.5-ös szoftverét a NUPI Diagnosztikai Kutatócsoportjának készített elemzéssel mutatom be. Az SPSS program
adatelemzésre, adatfeldolgozásra, grafikus jelentések készítésére alkalmas szoftver, amely képes lefuttatni matematikai statisztikai
eljárásokat is. A Diagnosztikai Kutatócsoport a KSI SE különbözõ szakosztályaiban sportoló gyermekek kardiorespiratórikus
jellemzõit mérte fel és kódolta egy adatfájlba (5. ábra).

Az SPSS programmal diszkriminancia-analízist végeztünk, amelynek eredményeképpen grafikusan jelenítettük meg az
egyes sportágakban sportoló gyermekek kardiorespiratorikus jellemzõit, valamint a szakosztály sportolóinak kardiorespiratorikus
átlagát (6. ábra).

Informatikai rendszerünk alkalmas arra, hogy a közeljövõben új adatbázisokat is integrálni tudjunk. Terveink között
szerepel, hogy kapcsolatokat építsünk ki a Nemzeti Sportszövetség és a Nemzeti Labdarúgó Akadémia adatbázisával és kezeljük a
2004-ben beinduló Sport XXI. Programban keletkezett adatokat is (7. ábra).

Agg József  –  Békefi Leóné – Kovács Árpád –  Lénárt András –  Pataki Zsolt – Sebõk Csilla – Velenczei Attila

(1. ábra) (2. ábra)
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