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A héraklészes Bedák Pál (kép 1.) a pulai ökölvívó Európa-bajnokság 48 kg-os kategóriájában egészen a bronzéremig menetelt.
Ezzel a Vasas Rica junior kontinensbajnoka az athéni indulás jogát is kiharcolta.
A csehországi Dubnany-ban zajló asztalitenisz nõi Európa-bajnoki selejtezõn fölényes 3:0 arányú gyõzelmet arattunk
a házigazda válogatott ellen. A héraklészes Póta Georgina Vocenovska ellenében brillírozott, sima három játszmában bizonyult jobbnak
a cseh sportolónál.
Február elsõ vasárnapján az Újpest megyeri úti csarnokában rendezték az ifi korosztályú cselgáncsosok Magyar
Köztársaság Kupáját, egyben válogató versenyét. A KSI SE sportolói több súlycsoportban is bajnoki címet, érmeket szereztek.
A lányok 40 kilogrammos mezõnyében Maros Barbara ezüstérmes lett, Joó Abigél 52 kg-ban hódította el az elsõséget. A fiúknál a kisebb
súlycsoportban volt érezhetõ a KSI-s dominancia. Aranyérmet nyert Temesi Sebestyén (55 kg) valamint Lukács József (66 kg),
ugyanebben a kategóriában Türk Zoltán és Tóth Attila osztoztak az ezüst-, illetve bronzérmeken. 73 kg-ban Zabodál Iván harmadik
helyezése révén képviseltettük magunkat. Maros Barbara és Türk Zoli kivételével a felsorolt versenyzõk a Héraklész program
támogatottjai.
Az utánpótláskorú öttusázók már a Téli-kupa versenysorozat harmadik állomásánál tartanak. A második forduló
a KSI SE szempontjából jobbra nem is sikeredhetett volna. Az ifi lányoknál Bartalis Zsófia vehette át az aranyérmet, a fiúk közül
a Kasza Róbert (kép 2.) – Marton Péter – Szendrei Dániel trió osztoztak a dobogós helyezéseken. Marton Péter nem elégedett meg az elõzõ
körben szerzett ezüstérmével, azt most az Alba Volán és a Honvéd versenyzõit megelõzve aranyra váltotta.
A Soproni Ászok-kupáért kiírt országos viadalon mind a férfiaknál, mind a nõknél honvéd siker született. A bajnokcsapatok sorait
több korábbi és jelenlegi héraklészes: Marosi Ádám, Kohár István, illetve Hidvégi Ildikó is erõsítette.
A KSI SE tornacsarnoka adott otthont az ifi, junior és felnõtt országos szerenkénti bajnokságnak. A szokatlanul korai
idõpontot az Európa-bajnokság közelsége indokolta. A KSI tornászai közül az ifik között versenyzõ, héraklészes Hídvégi Vid (kép 3.)
lólengésben vívta ki az elsõséget, gyûrûn holtversenyben harmadik lett. A felnõtt mezõnyben a szintén KSI-s Simon Ági (kép 4.)
lóugrásban az elsõ, gerendán a második, felemáskorláton a harmadik és talajon a negyedik helyen zárt.
Az ökölvívók hagyományos Énekes István emlékversenyén harmincegy egyesület hatvankét versenyzõje állt a szorítóba.
A zömmel héraklészesekbõl álló mezõnyben a KSI-sek közül Raduly János (51 kg), Rácz Sándor (57 kg) (kép 5.), Kállai Albert
(69 kg) és a 81 kilogrammos súlycsoportban induló Portéka Tibor szereztek bajnoki címet. A csapatok versenyében a KSI SE az
NYVSC-t megelõzve az elsõ helyen végzett. A legtechnikásabb ökölvívó címet a Gyõri Ring sportolója, Nagy András nyerte el.
A NUPI munkatársai aktívan vesznek részt a hazai sportélet tudományos formálásában. Ezúttal a KSI egykori és jelenlegi
kerékpáros edzõi (kép 6.), valamint versenyzõi járultak hozzá informatív prezentációkkal a kerékpársport szakmai fejlõdéséhez
a Tamásiban megrendezett országos, III. Magyar Kerékpáros Konferencián. A kongresszus társszervezõje a MAgyar Kerékpáros
Edzõk Társasága volt – amelynek több tagja a NUPI munkatársa –; az esemény egyben a MAKET edzõtovábbképzõ programjának
elsõ felvonása, amelynek témája ezúttal az utánpótlás-nevelés volt.
A triatlonosok februári országos felmérõjét három helyszínen rendezték meg, a válogatott keret tagjait Gyõr, Szekszárd
és Kistarcsa fogadta. Március elejétõl legjobbjaink a horvátországi Medulinban készülnek a szezonra.
Február utolsó hétvégéjén rendezték az evezõsök immár hagyományos ergométeres (kép 7.) országos bajnokságát, amelyen
az utánpótlás is megmérettette magát. A versenyrõl részletes beszámolót következõ számunkban olvashatnak.

A

következô számának tartalmából:

A ceglédi kistérségi sport audit bemutatása Evezõs ergométeres ob.
Leila triatlon versenyzõt
Sportági eredmények.

Fizikai felmérés a tornászlányoknál

Bemutatjuk Gyenesei Judit

(6.) A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket. Információk és jelentkezési lap a NUPI honlapján található.

(7.)
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A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja
a Héraklész program
és a KSI SE tájékoztató kiadványa
A tartalomból:
Diagnosztika: Fogyatékkal élô fiatal sportolók teljesítményfelmérése
A Sport XXI az NSSZ Társadalmi
Kollégiumának napirendjén
Sportági beszámolók atlétika, birkózás, judo, kajak-kenu, kosárlabda,
sportlövészet, vívás, vízilabda.
Új külsôvel, folyamatosan frissülô tartalommal jelentkezik a NUPI honlapja!

NSSZ fórum: terítéken a sportiskolai koncepció
Zsolnai professzor: „a sportiskolai koncepció egy tiszta, értékôrzô
koncepció, amit a magam szakmai eszközeivel támogatok”.

„A

testnevelés és a sport helyzete az oktatásban,
különös tekintettel a készülõ sportiskolai koncepcióra”
volt a témája annak a sportfórumnak, amelyet
február 23-ára hirdetett meg a Nemzeti Sportszövetség.
Az érdeklõdés az ország különbözõ részeirõl olyan jelentõs volt,
hogy a Hotel Stadion Atlanta különterme kicsinek bizonyult.
A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet fõigazgatója, dr. Szabó
Tamás nyitó elõadásában röviden ismertette a Sport XXI
programot, amely csaknem százezer gyereket érintene.
A program célja a többi között, hogy behatoljon az iskolákba,
támogassa a sportágfejlesztési programokat, a sportegyesületi mûhelymunkát. A fõigazgató a sportiskolai koncepcióról így vélekedett: „az Alapfokú
Sportoktatási Intézet (ASI) a hazai utánpótlásnevelés egyik szelete. Átgondolt, gondosan
elõkészített koncepcióról van szó, amelynek egyik
fõ célja az esélyegyenlõség megteremtése.
Szakmai érveink elfogytak, politikai döntésre
várunk”. A koncepció kidolgozója, Lehmann
László a tervezett Alapfokú Sportoktatási
Intézményt mutatta be, amely az elképzelések szerint analóg módon lenne értelmezhetõ az alapfokú mûvészeti iskolákkal, egy
normatív alapfinanszírozással mûködõ közoktatási
intézmény lenne. A tervezett kezdési idõpont 2005
szeptembere. Az ASI céljaként az esélyegyenlõség
megteremtése mellett a prevenció, a tehetséggondozás és az
egészségnevelés fogalmazható meg. Az Oktatási Minisztérium
szakmai fõtanácsadója, Andrásné dr. Teleky Judit
hangsúlyozta, hogy a koncepciót jónak találja, támogatja.
Elmondása szerint „ez a jövõ, beindítása azonban
törvénymódosítást igényel.” Dr. Zsolnai József professzor,
a Veszprémi Egyetem Tanárképzõ Kar Pedagógiai Kutató
Intézetének igazgatója, a magyarországi kisiskoláskori
anyanyelvtanítás és a pedagógia egyik hazai megújítója,
a Zsolnai-féle pedagógiai programok kidolgozója
pozitívan nyilatkozott: „teljesen megalapozott és merészen
szembe-helyezkedik azzal a szétesettséggel, ami ma az élsport
utánpótlás-nevelés terén létezõ szervezeti megosztottságot jellemzi.
Ha a pedagógus-társadalom és a szülõk körében is ismertté válik

a koncepció, akár népszerûbbé is válhat, mint a mûvészeti iskolák.
A vidéki települések megható odafigyeléssel fordultak a rendszer
elemeihez. Érdekütközések vannak és lesznek is, de ezek kezelhetõk,
ha tiszta koncepcióról van szó. A sportiskolai koncepció pedig tiszta,
értékõrzõ koncepció, amit a magam szakmai eszközeivel támogatok.”
Elbert Gábor, a NSSZ fõtitkára a hozzászólások, kérdések,
válaszok elhangzása után zárszavában elmondta: „mint fõtitkár
és mint testnevelõ egyaránt örülök, hogy indulatokat és érzelmeket kavart
a mai fórumon e jelentõs téma. Fontosnak tartom, hogy a sportszakma
egységesen álljon a célok mögé, hogy közösen, együtt valósíthassuk
meg a sportiskolai koncepciót, az Alapfokú Sportoktatási
Intézményrendszert.”
A NUPI Pedagógiai Kutatócsoportjának vezetõje, Lehmann László
a fórum után nyilatkozatában hozzátette:
„az ehhez hasonló szakmai fórumok azért
nagyon fontosak, mert a sportvilág különbözõ
szakterületein és szintjein dolgozó szakemberek
megismerhetik a koncepciót, megfogalmazhatják kérdéseiket, esetleges aggályaikat,
illetve megpróbálhatják elhelyezni magukat
a sportiskolai rendszerben.”

www.nupi.hu

Vasvári Ferenc
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Diagnosztika:

Fogyatékkal élô fiatal sportolók teljesítmény-felmérése

Megkezdõdtek a fogyatékkal élõ sportolók
terhelésélettani vizsgálatai a Nemzeti Utánpótlás-nevelési
Intézet diagnosztikai laboratóriumában. A vizsgálatok célja
a keringési-légzési rendszer teljesítõképességének meghatározása, a fogyatékkal élõ utánpótláskorú sportolók egészségi
státuszának felmérése, terhelhetõségük megállapítása – tudtuk
meg Sziva Ágnestõl (kép 1.), a kutatócsoport tudományos
(1.) munkatársától.
A felmérés a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium
Fogyatékosok Sportja Osztálya, valamint a NUPI
együttmûködése eredményeképpen jöhetett létre. A vizsgálat
futószalag- ergométeren adagolt terhelés alatti gázcsere

elemzése, maximális oxigénfelvétel mérése. A diagnosztika
munkatársai terhelés elõtt és után vérkép- és vérgázanalízist
végeztek.
Sziva Ágnes a vizsgálat elsõ napját értékelve elmondta:
„február 18-án a gyengénlátó judósokat mértük fel, akik végig kiválóan
együttmûködtek velünk, rendkívül motiváltak voltak. Átlagosan tíz percig
terheltük õket a futószalagon. Jó élettani teljesítményt nyújtottak,
a kardiorespiratórikus, azaz keringési-légzési adataik jó edzettségi
állapotra engednek következtetni. A következõ felmérésre várhatóan
márciusban kerül sor, akkor szellemi fogyatékos kerékpárosokat
vizsgálunk majd meg.”

Sportági beszámolók
Vívás: Világkupa sikerek szerte Európában
Február közepétõl kapcsolódunk be az utánpótláskorú
vívók világkupa versenysorozatának krónikájába.
Elsõ helyszín Mödling, Alsó-Auszria, ahol a junior
férfi tõrözõk (kép 1.) léptek pástra. A mieink is szerencsét
próbáltak… Az MTK versenyzõje, Mazza Lorenzo kiválóan
szerepelt és a hatodik helyen zárt, végül az érmeken két orosz és
egy német vívó osztozott.

V.F.

Sport XXI az NSSZ Társadalmi Kollégiumának napirendjén
Ülést tartott a Nemzeti Sportszövetség Társadalmi
Kollégiuma. Dr. Berényi János NSSZ-elnök köszöntõjében
hangsúlyozta: a Nemzeti Sportszövetség nagy hangsúlyt fektet
a hatvannégy tagszervezeten túl a teljes sporttársadalom civil
oldalát megszemélyesítõ szervezetek együttmûködésére,
összefogásukra. A dr. Ormai László ( elnök, Magyar Edzõk
Társasága ) vezette kollégium aktuális témája a Sport XXI
utánpótlás-menedzselési program volt. Az ülésen a sportágak
és a társadalmi szervezetek képviselõi mellett jelen volt a NUPI
részérõl dr. Szabó Tamás fõigazgató, a Héraklész program
igazgatója, Tóth József és a Pedagógiai Kutatócsoport vezetõje,
Lehmann László.
Szabó Tamás elmondta: a NUPI nyitott az NSSZ irányába,
már több egyeztetõ tárgyaláson túl vannak, sõt közös szerzõdés
megkötését is tervezik. A fõigazgató szerint az intézet a nem
olimpiai sportágakkal is kész együttmûködni.
Tóth József kijelentette: a 2001 szeptemberében indult

Héraklész programhoz tizenkilenc sportág tartozik, már az indulásnál látszott, hogy egy alapprogramra is szükség lenne,
a 18. évvel záruló Bajnokprogram után pedig hiányzik a
folytatás. A Csillagprogram kibontakozását a pénzhiány okozza.
A sportágakkal kapcsolatos szakmai döntéseket a
szakszövetségeknek kell meghoznia. A Héraklész program
igazgatója ismertette, hogy a gyerekek évente egyszer felmérésen
vesznek részt, az adatokat betáplálják az információs rendszerbe,
amit összekapcsolnak majd az OSAP-al (Országos Statisztikai
Adatgyûjtési Program) és a Nemzeti Sportszövetség Adatgyûjtési
Programjával.
Lehmann László a sportiskolai rendszerrõl, az Alapfokú
Sportoktatási Intézményrõl beszélt. Véleménye szerint a régi
sportiskolai rendszer lényegében leépült. A kultuszminisztérium
nehezen hajlik a sportiskoláknak a mûvészi iskolák közé való
„beeresztésére”. Mondandójában a közoktatási törvény 21.
szakaszára hivatkozott, amely az egyes iskolatípusokat definiálja.
NSSZ – NUPinfo

Új külsõvel, folyamatosan frissülõ tartalommal jelentkezik a NUPI honlapja !

A következõ helyszín Dourdan, ahol férfi-nõi kard
viadalt rendeztek. A nyolc közé egy, a tizenhatba két magyar is
beverekedte magát. A legjobban a vasas kardozójának, Nagy
Zsoltnak jött ki a lépés, hiszen egészen a hetedik helyig jutott.
Gémesi Csanád (GEAC) a tizenharmadik helyen végzett, õt rögtön
Nagy klubtársa, Hollósi Bence követte a tabellán. Másnap a
lányokkal robogott tovább a magyar sikervonat. Gergácz Veronika (1.)
(UTE) (kép 2.) megállíthatatlan volt, pazar vívással egy
orosz és egy lengyel lányt megelõzve állhatott a dobogó legfelsõ
fokára. A tizenhét esztendõs sportoló ezzel élete egyik
legnagyobb sikerét, elsõ világkupa gyõzelmét könyvelhette el.
Vécsei Anna is összekapta magát, tizenharmadik helyezésével
további örömöt okozhatott az Újpest szurkolóinak.
A hónap utolsó hétvégéjén Spanyolországban
találkozott a nemzetközi párbajtõrös élmezõny. Itt elsõsorban a
latinoknak kedvezett a szerencse, hiszen két francia és egy olasz
vívó végzett érmes helyeken. A magyar fiúcsapat teljesítménye
közül a békéscsabai Prekop Gyõzõ tizennyolcadik helye emelhetõ ki.
Zárásként a tõrözõk a németországi Giengenben
mérték össze tudásukat. A legjobb magyar, Kreiss Tamás (UTE)
egy hetedik, a már említett Mazza Lorenzo pedig tizennyolcadik (2.)
helyezést szerzett.
P. J. M.

Vízilabda
A Héraklész Bajnokprogram keretébe tartozó férfi
junior vízilabda-válogatott alig néhány órával a szilveszteri bulik
után máris megkezdte felkészülését a 2004. évi junior Európabajnokságra. Január 2-án már a tatai edzõtáborban volt
a huszonöt fõs bõ keret, amelyben az UTE nyolc, a KSI hét,
a BVSC négy, a Szentes három, a Vasas, az FTC és az Eger egyegy játékossal képviseltette magát. Hogy miért éppen Tatán?
Elõször is mert a mátraházai tábor, ahol tizenkét éve nyitjuk
a szezont, az idén bezárt. Másodszor pedig mert onnan csak egy
ugrás a tatabányai uszoda, ahol kora esténként, ideális
körülmények között biztosított a mintegy két órás vizes edzés
lehetõsége. A napi program hét órakor tó körüli futással
kezdõdött, ami ha másra nem is, de étvágygerjesztõnek kitûnõ
volt. Kilenctõl másfélóra foci, majd egy óra erõsítés szerepelt
a menüben. Azért hogy jobban essék az ebéd, harmincpercnyi

úszás és egy kis szauna következett. A tartalmas ebéd után senkit
sem kellett megkérni arra, hogy pihenjen az esti edzés elõtt.
Délután öttõl két órában a már említett tatabányai medencében
többnyire a kétkapus játékot gyakorolták a fiúk. A hatszor
másfél óra alatt a játékosok többsége jó benyomást keltett.
Sajnos az idén sem került el minket a sérüléshullám!
A laza ízületek most is megsínylették a szokatlan szárazföldi
terhelést. Hál’ istennek mára mindenki rendbe jött! Egy szó,
mint száz: kitûnõ körülmények, profi hozzáállás, remek
edzõtábor! Ám ahogy mondani szoktam: ez csak az elsõ lépés
a kontinensbajnokság dobogójára vezetõ úton és mi nem lifttel
megyünk!

Márciustól megújult külsõvel és rengeteg információval várja
olvasóit a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet weblapja, amelyhez mostantól
nem csupán a www.nupi.hu, hanem a www.heraklesz.hu és a
www.utanpotlas-neveles.hu címen is el lehet jutni a világhálón.
Az érdeklõdõk a honlapon olvashatnak a többi között a NUPI-hoz tartozó
Héraklész programról, a Központi Sport-és Ifjúsági Egyesületrõl, a Sport
XXI programról, a sportiskolai rendszerrõl és a tehetséggondozáshoz kötõdõ
tudományos kutatások eredményeirõl egyaránt. Honlapunkról letölthetõ
a
eddig megjelent valamennyi száma. Folyamatosan frissülõ
híreink között beszámolunk a NUPI tehetséggondozó programjaiban
résztvevõ sportolók eredményeirõl és az aktuális eseményekrõl. Látogasson
el Ön is a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet honlapjára!
2.oldal
www.nupi.hu

7.oldal
www.nupi.hu

Merész András
vízilabda sportági vezetõ
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Kajak-kenu: Héraklész fizikai felmérõ bajnokság

Atlétika: Az atléták elsõ felkészülési idõszakának értékelése a téli versenyidõszak tükrében

2004-ben hetedik alkalommal rendezték meg a Fizikai Felmérõ Versenyt. A bajnokságot, amelyen huszonhét egyesület
hatszázharminchárom versenyzõje vetélkedett a különbözõ korosztályokban a bajnoki címekért, a Gyõri Vízisport Egyesület,
a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet és a Magyar Kajak-kenu Szövetség közösen szervezte a gyõri Bercsényi Miklós
Gimnáziumban február 7-én. A felmérések jó hangulatban, az elõre kiadott forgatókönyv szerinti sorrendben és idõrendben zajlottak.

Versenyszámok:
– Cooper-futás, a kicsiknél 1500 méter futás,
– fekvenyomás egy percig (lányok 30, fiúk 40
kilogrammal),
– bordásfalon lábemelés egy percig,
– húzódzkodás nyújtón harminc másodpercig.
A viadalon a sportág héraklészesein
kívül bárki elindulhatott és összemérhette
teljesítményét a legjobbakkal. Annak ellenére,
hogy a felmérõ idõpontja a tél végére esett,
néhányan azért nem tudtak részt venni, mert
már „melegvízi” edzõtáborban készülnek a versenyévadra. A felmérési eredmények jól
tükrözik a télen elvégzett edzésmunkát, aminek
tükrében remélhetjük, hogy versenyzõink az
elmúlt évekhez hasonló kiváló eredményeket
érnek majd el a fõ nemzetközi versenyeken.

Vizsgálódásunk alapját mi más képezhetné, mint
a július közepén megrendezendõ junior világbajnokság. A tét
nagy és úgy tûnik, hogy ez sokakat komolyan motivál.
A Héraklész keretek eddig huszonhat szakági
edzõtábort és tizenhat szakági felmérést teljesítettek az októberben megkezdett felkészülés alatt. Ennek és a szakosztályban
folyó munkának az eredményessége tükrözõdik a téli versenyidõszak eredményein, ami kellemes meglepetéseket hozott.
A dobók és a távfutók brillíroztak, de az ugró és
gyalogló szakágban is születtek kiemelkedõ eredmények,
amelyek a vb szempontjából rendkívül bíztatóak.
A távfutó szakág folytatta a tavaly megkezdett
dinamikus fejlõdést és közülük négy versenyzõ is olyan kiváló
eredményeket ért el a fedett pályás versenyidényben, amelyekkel
nagy lépést tettek a sikeres vb-szereplés irányába. Bene Barnabás
(PVSK) 3:46,62 perces 1500m-e, Ott Balázs (BHSE) 8:18,99
perces 3000m-e, Takács Dávid (VEDAC) 1:51,50 perces 800-a és
49,57-es 400m, de Mincér Albert (VEDAC) 8:24,27 perces 3000m-e
egyaránt kiváló eredmények.
A dobó szakágban elsõsorban Németh Pál mesteredzõ
(Dobó SE) versenyzõi teljesítettek várakozáson felül a téli dobó
bajnokságon. Németh Noémi 59,77 m-es eredménye minden idõk
legjobb junior bajnoki eredménye, tíz méterrel jobb, mint
a tavaly ugyanezen a bajnokságon elért eredménye. Németh
Kristóf 71,16 m-es és Pálhegyi Sándor (kép 1.) 68,75 m-es dobásai is
8 méteres fejlõdést mutatnak az egy évvel korábbi állapothoz
képest. De Németh Orsolya (57,00 m) és Nickl Vanda (56,27 m)
eredményei is jobbak a vb nevezési szintnél.

A kalapácsvetõkön kívül Kürthy Lajos (Mohácsi TE) is
kiváló eredményeket ért el: diszkoszvetésben 56,26 m-t, míg
súlylökésben 18,06 m-t teljesített.
Az ugrók közül Szabó Róbert 218-as magasugrása
emelkedik ki, amely szintén bíztató a nyári versenyek
szempontjából. Kiválóan teljesítettek a téli idõszakban Varró
Katalin (Hunyadi DSE) és Takács Julianna (BHSE) gyaloglók is. (1.)
A legkiemelkedõbb teljesítményeken túl is születtek
ígéretes, komoly felkészülést tükrözõ eredmények. A rövidtávfutó szakágban ide sorolható a következõ versenyzõk
teljesítménye: Szebeny Miklós 21,89; Dávid Zoltán 48,91/400m;
Lippai Richárd (kép 2.) 8,27/60g; Rózsa Zsófia 7,66/60m; Varga Bianka
56,57/400m; az igen fiatal Armuth Gábor 22,85/200m. Örömteli
volt látni Belovai Dániel fejlõdését súlylökésben (18,13) és
diszkoszvetésben (48,10) egyaránt, de ugyanezt mondhatjuk (2.)
a középtávfutó Bozzay Boglárkáról, a rúdugrásban és magasugrásban versenyzõ Erõs Enikõrõl, a tízpróbázó Szekeres Lajosról,
Csizmadia Barnáról és Páhy Zsoltról is.
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a felkészülés
elsõ fele a legjobbak számára jól sikerült, még akkor is, ha
a fedett pályás versenyidény csupán felkészülési, ún. eszköz
jelleggel szerepel az éves programban. A 2004. évi versenyidény
szempontjából néhány meghatározó versenyzõ neve hiányzik
a felsorolt listából (Vas, Miklós, Szibilla, Farkas), az õ
felkészülésüket sérülések és iskolai kötelezettségek nehezítették.
Bízunk abban, hogy a hátra lévõ idõ elegendõ lesz számukra
a hiányosságok pótlására és megvalósítják a kitûzött célokat.
A többség azonban a sikerekbõl merítve, újult erõvel kezdhet
bele a felkészülés második felvonásába.
Dornbach Ildikó
atlétika sportági vezetõ (3.)
(kép 3.)

Atlétika: Porondon a KSI

1. Futás: többen értek el 3450 méter feletti eredményt az erõs szél ellenére.
2. Fekvenyomás: ebben a számban sokan voltak, akik 70–90-es közötti darabszámban tudták egy perc alatt kinyomni a súlyzót, azonban akadtak
olyanok is, fõleg a fiatalabbak között, akik a rendelkezésre álló idõt sem tudták végigdolgozni. Nekik még lesz mit fejlõdni a jövõben.
3. Lábemelés bordásfalon: páros lábbal a bordásfal felsõ fokát kellett megérinteni a szintén egy percig tartó felmérésen, ahol talán a legkisebbek voltak
a különbségek az egyes korosztályok között. Könnyebbség csak a legkisebbeknek volt, nekik csak vízszintesig kellett emelni a lábukat, így náluk nem
volt ritka az ötven feletti darabszám sem.
4. Húzódzkodás: ebben a számban állmagasságig kellett felhúzni magukat a versenyzõknek a nyújtón, de a láblendület megengedett volt. Ez a szer
ebben az évben is nagyon sok indulónak okozott maradandó emléket azzal, hogy a nyújtó letépte a bõrt a tenyerükrõl.
(1.) 5. KO: sokan voltak, akik maximálisan kihajtva magukat szinte úgy estek be a célba.
Weisz Róbert
kajak-kenu sportági vezetõ
(kép 1.)
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Februárban kezdetét vette az országos, korosztályos
fedett pályás atlétikai versenyszezon.
A KSI SE versenyzõi elsõsorban az ugrószámokban
jeleskedtek. A serdülõk országos bajnokságán széles mezõny,
tizenhárom–tizennégy–tizenöt éves versenyzõk álltak rajthoz.
Magasugrásban Réti Dániel legjobb 165 centiméteres kísérletével
ezüstérmet szerzett. Rúdugrásban Szabó Dezsõ bizonyított és 370
centiméteres teljesítményével szintén második helyezett lett. A
távolugró-vágtázó Végvári Dóra a versenyben gyõztes Vörös
Orsolyával (KARC) hajszálra azonos eredménnyel (552 cm)
állhatott a dobogó második fokára. Dóra sprintben is rajthoz állt,
8.13 másodperc alatt teljesítette a 60 méteres távot és az „A”
döntõ negyedik helyén zárt.
Az ifik és a juniorok is megmérettették magukat. Az
ifik magasugró versenyében a héraklészes Sárdi Réka (kép 4.)
bronzérmes lett. A junioroknál is több értékes eredmény
született. A gátfutás legrövidebb számában, 60 méteren Lippai
Richárd vehette át az aranyérmet. A 400 méteres síkfutás
döntõjében Pölöskei Zsófia másodikként ért célba. Távolugrásban
Ungvári Péter és Kurucz Ádám (kép 5.) osztoztak az elsõ és második
helyezéseken. A két KSI-s, a tavalyi év héraklészesei
hármasugrásban is szerencsét próbáltak. Itt Ungvári egy ezüst-,
Kurucz pedig bronzérmet gyûjtött be. Deli Bernadett rúdugrásban

jeleskedett, egészen az ezüstéremig jutott. A felnõtt mezõnyben
induló, már edzõként tevékenykedõ Dömötör Balázs nem talált
legyõzõre a távolugrók között. Ungvári Péter hármasugrásban
negyedik, Lippai Richárd 60 gáton ötödik helyezést szerzett.
Február 23. és 24. között a Budapest Sportarénában (4.)
zajlott a Fedett Pályás Nyílt Magyar Bajnokság és IAAF Permit
verseny, amely egyben az atlétikai világbajnokság fõpróbájának
is számított. Az elsõ versenynapon két KSI vonatkozású
eredmény emelhetõ ki. A 60 méteres gátfutás „A” döntõjében
Lippai Richárd (kép 6.) 8.27 mp-es idõeredménnyel hetedik helyezést
ért el. A gyõzelmet egy kínai versenyzõ hódította el.
Hármasugrásban Ungvári Péter 14.74 méteres ugrásával a „B”
döntõ ezüstérmese lett. A második versenynapot is jó (5.)
teljesítmények jellemezték. A távolugrás „nagydöntõjében”
a szlovén Zumer mögött Dömötör Balázs végzett a második helyen.
A KSI SE atlétája a magyarok közül a legtávolabb, legjobb
kísérletével az elugrógerendától egész pontosan 751 centiméterre
landolt a homokgödörben. A „B” döntõben is érdekeltek voltunk
és Polgár Balázs (690 cm) valamint a már említett Ungvári Péter
(672 cm) révén egy harmadik és egy hatodik helyezést értünk el.
Ugyanezen szám „B” döntõjében a héraklészes, KSI-s Sárdi Réka (6.)
harmadikként zárt.
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Birkózás

Judo

Február 14. és 15. között a bolgár fõváros adott
otthont az idei második, szabadfogású kvótaszerzõ nemzetközi
megmérettetésnek. A 60 kg-ban induló Wöller Gergõ – aki
Pozsonyban épphogy lemaradt a kvótáról – Szófiában
bebizonyította, hogy helye van az olimpiai csapatban. Elsõ
meccsén egy olasz ellenfelet kapott. Liuzzi nem adta könnyen
magát, hat perc küzdelem és döntetlen állás után az összekapaszkodás döntött. Itt a mi fiúnk kerekedett felül és 5:2
arányban a következõ körbe jutott. Majd egy karibi birkózó
következett, ám egy szerencsétlen összefejelés miatt a puerto
rico-i a meccs feladására kényszerült, így Gergõ a nyolc közé
került. A Vasi Volán versenyzõjének a nigériai Tebe-n kellett
túljutnia ahhoz, hogy megszerezze az athéni indulás jogát.
A volt héraklészes esélyt sem adott a fekete fiúnak és végül
technikai tussal kerekedett felül. Talán a kvótaszerzés fölötti
(1.) nagy öröm okozta, hogy az elõdöntõre már nem tudott kellõen

odafigyelni – Wöller-Ibrahim 2:3 – és végül a huszonnégy fõs
mezõny elõkelõ negyedik helyén zárt. Farkas Zoltán nagyszerûen
kezdett, 10:0 arányú fölényes gyõzelmével adta meg az
alaphangot. Egy palesztin birkózó következett, akit szoros
meccsen három ponttal múlt felül. A kubai Moralest már nem
tudta tartani a fiatal héraklészes, így végül két gyõzelemmel és
egy vereséggel zárta a 96 kilogrammos súlycsoport küzdelmeit.
Itthon a Ganz-kupáért kiírt kötöttfogású
válogatóviadalt rendezték meg. A verseny érdekessége, hogy
a veterán olimpiai bajnok, de még mindig kiváló erõnlétben lévõ
Növényi Norbert is szõnyegre lépett – csakúgy, mint a korábbi
héraklészes, junior világbajnoki ezüstérmes Kiss Balázs (kép 1.). A
BVSC versenyzõje magabiztos birkózással egy vasasos és egy
ferencvárosi birkózót megelõzve a dobogó legfelsõ fokára
állhatott fel.
P. J. M.

Evezés: Sífutó tábor Mitterbachban
Legjobb ifjúsági evezõseink (huszonhárom sportoló)
sífutó edzõtáborozáson vettek részt február 1. és 8. között az
ausztriai Mitterbachban. Ezzel egy régi – a hetvenes, nyocvanas
években már alkalmazott –, jól bevált, de feledésbe merült
kiegészítõ sportág került fel a téli alapozó edzések sorába.
A sífutó pályától nagyjából 50 méterre lévõ szállásról indulva,
csodálatos környezetben, változatos terepen végeztük a kiírt
edzéseket, és az évszakhoz képest rendkívüli meleg ellenére is jó
hóviszonyok mellett lehetett sífutni. Evezõseink nagy részének
újdonságot jelentett a sífutás technikájának elsajátítása, ezen
(2.) azonban – kiválóan felkészült edzõinknek köszönhetõen – egy
gyorstalpaló tanfolyam keretében segítettünk. A napi háromszori edzések döntõ többsége kilencven– százhúsz perces sífutás
volt, amit harminc–negyven perces futások (reggeli torna), és heti

kétszer három–négy órás kemény túrák (erõltetett menet 130–150-es
pulzusszámmal) tarkítottak, így a hétre kiírt – a felnõtteknek is
becsületére váló – harminc órás edzésterhelést megfelelõ
intenzitással a versenyzõknek sikerült elvégezniük. Az edzõtáborozást egy 10 kilométeres sífutó felmérõvel zártuk, amit
a fiúknál a váci Galambos Péter, a lányoknál pedig a Ganzos –
tavalyi ifi VB harmadik helyezett – Novák Zsófia nyert.
A kint lévõ kollégáimmal egyetértésben az edzõtáborozást rendkívül hasznosnak értékeltük, és jövõre lehetõleg még
nagyobb létszámban és hosszabb idõszakra a sífutást ismét
a válogatottak felkészülési programjába iktatjuk.

Apropó, erõs mezõny! Az idei Hungária-kupán
jobbnál-jobb, csaknem négyszázötven cselgáncsos, a judovilág
elitje képviseltette magát. A héraklészesek közül a legtovább
a még csak juniorkorú Bor Barna jutott. A nehézsúlyban induló
versenyzõ ragyogóan kezdett. Rögtön két ippon az elsõ két
meccsen, majd egy japán versenyzõvel került össze.
Bor-Icsinovatari 0:10, ezzel a vereséggel a vigaszágra került (1.)
a MAC versenyzõje. Itt szerb-montenegrói ellenfele visszalépett,
így még egy lehetõséget kapott a tizenhét esztendõs dzsúdós.
A késõbbi harmadik helyezett Baehr azonban hamar lehûtötte
a hazai közönség lelkesedését, így Barna végül hetedikként
Foto: Kovács József
fejezte be súlycsoportja küzdelmeit. A 60, 66, 73 és 81
kilogrammos kategóriákban is izgulhattunk héraklészes
versenyzõkért. Burján László (kép 3.) (UTE) cseppet sem riadt meg
mongol ellenfelétõl, elsõ meccsét simán 10:0-ra hozta. A japán
Ogava már kemény diónak bizonyult, így László a vigaszágon
folytathatta. Mivel a Gonov elleni mérkõzésre már nem tudta
összeszedni magát, így kiesett. Klubtársa, a tavaly még (2.)
héraklészes Taraba Sándor (UTE) kedvezõ pozícióból
erõnyerõként vághatott neki a küzdelmeknek. Bemutatkozó
meccsén egy brazil versenyzõvel sorsolták össze, aki hacsak
egyetlen koka-val is, de jobbnak bizonyult, Taraba-Cunha 0:3, így
Foto: Kovács József
elesett a további versengéstõl. A debreceni Madarász Attila is
szerencsét próbált. Lett ellenfelét leiskolázva továbbjutott, itt
azonban Szavinov kiejtette a versenybõl. Végül az újoncnak
számító Farkas Bálint (BHSE) is szerencsét próbált az igen
„sûrû”, ötvenegy fõs mezõnyben. Chilei ellenfelével sajnos nem
bírt, így korán búcsúzni kényszerült. A cselgáncsválogatott
ausztriai és itthoni edzõtáborozás után a hamburgi Szuper A- (3.)
kategóriás tornán folytatja a pontvadászatot.
Pucsok József Márton

Ficsor László
evezés sportági vezetõ
(kép 2.)

Kosárlabda
Az U16-os és U18-as kosaras lányok egy idõben,
de két különbözõ helyszínen, Szolnokon illetve Tatán
edzõtáboroztak.
A legfiatalabbak a nyár derekán Gábor Erzsébet edzõ
irányításával az olaszországi, korosztályos, divízió-A Európabajnokság helyszínén csapnak majd össze az érmekért,
helyezésekért. Biella-ban jó eredményre számítunk, amit
a görögök, oroszok és a spanyolok ellenében kell majd
kiharcolnunk. Alig tizennyolc esztendõs héraklészeseink tavaly
Szolnokon augusztus 6. és 10. között tartott selejtezõtornán,
Izrael és Spanyolország legjobbjait megelõzve csoportelsõként
kerültek a középdöntõbe. A tatai sportkomplexumban az ifi
válogatott kapitánya, Tursics Sándor már az áprilisban Novi
Sad-ban sorra kerülõ Eb középdöntõt szem elõtt tartva
készítette fel játékosait.
Az 1988-as születésû fiúk Zalai Zoltán, míg ifi
csapatunk Radovics József szakmai irányítása mellett
Dunavarsányban végeztek egyhetes intenzív tréninget.
Az edzõtábor egyben az angliai U16-os B-divíziós

Budapesten és a „sógoroknál” zajlott Világkupa
viadalokon több korábbi és jelenleg héraklészes cselgáncsos is
megmérettette magát. Kezdjük rögtön a legnagyobb, szinte sporttörténeti sikerrel. Igen, Szabó Brigittáról (kép 1.) és a Leondingban
megrendezett nõi A-kategóriás világkupán szerzett aranyról
van szó…
Az 57 kg-ban versenyzõ ceglédi sportolónak aznap
minden sikerült, ötbõl ötször gyõztesen távozott a tatamiról.
Rögtön két wazari-val indított, elõször egy amerikai, majd egy
lengyel lány ellenében. A harmadik fordulóban az itáliai
Maddaloni következett. Junior világ-és Európa bajnokunk
a legmagasabb, ippon értékû akcióval semmi kétséget nem
hagyott afelõl, hogy ki kerül ki gyõztesen a csatából.
Az elõdöntõben Schlesingert 3:0 arányban múlta felül, így már a
legfényesebb éremért léphetett a szõnyegre. Az elsõ helyért
a görög Bukavala-val mérte össze tudását, a végig magabiztosan
szereplõ versenyzõnõ a döntõ pillanatban sem bizonytalanodott
el, megszerezve ezzel a nõi szakág elsõ kvalifikációs világkupa
gyõzelmét.
Honfitársa, Baczkó Bernadett (UTE) mérlege két
gyõzelem, két vereség. Elõször egy lengyel, majd egy svéd lány
skalpját gyûjtötte be. Cavazzuttival szoros meccset vívott,
a továbbjutás csak egy hajszálon múlt. A vigaszágon sajnos nem
sikerült visszakapaszkodnia a világkupa bronzérmes újpesti
judokanak és a kilencedik helyen végzett. Végül egy elsõ és egy
kilencedik helyezéssel tettük le névjegyünket az 57 kilósok
mezõnyében. A 70 kg-ban szintén két magyarért szoríthattunk.
Mészáros Anett (kép 2.) (UTE) sikeresen vette az elsõ akadályt, majd
a második körben nem találta az olasz Barbieri ellenszerét, így
már nem volt folytatás. A másik két héraklészes lány, a tatabányai Csernoviczki Éva (48 kg) és a honvédos Bõsz Anett (63 kg)
az erõs mezõnyben szintén helyezetlenül zártak.

kontinensbajnokság egyik fontos felkészülési állomását is
jelentette. Manchesterben a házigazdákkal, valamint Ausztria,
Csehország, Finnország, Hollandia, Izland, Írország és
Svédország válogatottjával kell majd összemérni tudásunkat.
Kérdésünkre a honi kosárlabda szövetség fõtitkára,
Bodrogváry Iván elmondta, hogy nyáron négy különbözõ
helyszínen, országos utánpótlás edzõtovábbképzés indul.
A dr. Ránky Mátyás és Killik László nevével fémjelzett program
a korosztályos képzési terveknek megfelelõen mintegy négyszáz
edzõhöz jut majd el.
P. J. M.

Sportlövészet
A Budapesti Sportlövõ Szövetség rendezésében,
a Budapest-bajnokság keretében a Pongrácz úti lõtéren
találkoztak a puskások és a pisztolyosok. A viadal, egyben az idei
elsõ Európa-bajnoki válogató, légpisztoly versenyszámában
biztos kézzel, pontosan céloztak a KSI-s versenyzõk.
A serdülõ lányok 40 lövéses versenyében Szabó Beatrix
320 körös és Nemes Adrienn 299 körös végeredménnyel osztoztak
a második, illetve harmadik helyezéseken. A gyõzelmet a BHSE
sportolója, Südi Katalin szerezte meg. Ugyanezen számban,
az ifik mezõnyében szinte taroltak lányaink. 348 körrel Lukácsi
Anita végzett az élen, a dobogó harmadik fokára KSI-s klubtársa,
Kovács Bernadett (332 kör) állhatott fel. Antal Réka (327 kör) és
Pálinkás Andrea (323 kör) sorrendben a negyedik és ötödik helyen
zártak. Nem véletlen, hogy az Antal – Kovács – Pálinkás
összeállítású csapat így toronymagasan az elsõ helyen végzett.
A felnõttek versenyében is rendkívül szoros eredmények
születtek. Az aranyérmet a honvédos Sike Renáta (380 kör)
nyakába akasztották, õt követte alig három körrel lemaradva
a tavalyi héraklészes világkupa gyõztese, Csonka Zsófia,
a bronzérmet a KSI sportlövõje, a már athéni résztvevõ

Erdõs Dorottya (375 kör) (kép 4.) gyûjtötte be. A szintén KSI-s
Morvai Erika 363 körös teljesítménye a hatodik helyre volt
elegendõ. Az Erdõs – Morvai – Kiss hármas a Honvéd mögött
végezve egy csapatezüsttel térhetett haza. A férfi junior és felnõtt
korosztályban is jól szerepeltek a KSI-s lövõk. A 60 lövéses,
légpisztolyos versenyben a mindössze tizenöt esztendõs
Bencz Lajos (kép 5.) (557 kör) aranyérmes lett. A felnõtteknél (4.)
a rutinos Gyõrik Csaba (575 kör) szerzett bajnoki címet.
A futócélosok is a helyezésekért illetve a kontinensviadalon való részvétel jogáért szálltak harcba.
Gyõrben, az országos bajnokság, egyben a következõ
légfegyveres Eb helyszínén, a lányok 20+20 lövéses számában
héraklészes siker született. A bajnoki címet a Keszthelyi Erdész
LK tinédzserkorú versenyzõje, Keczeli Bianka (373 kör) szerezte
meg. A korábbi héraklészesek közül ifj. Laczik Zsolt 576 körös
eredményével ezüstérmet szerzett. A Rába parti versennyel
párhuzamosan a Mexikói úton mérték össze tudásukat a lövõk.
Légpisztolyban 584 körös teljesítménnyel a KSI SE sportolója,
Gyõrik Csaba, míg a lányoknál a héraklészes Csonka Zsófia (383 kör) (5.)
végzett az élen.
P. J. M.
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