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az egységes, átlátható, normatív finanszí-
rozási rendszerben mûködõ, esélyegyenlõ-
séget nyújtó Sport XXI. utánpótlás-
menedzselõ program.

Mint Szabó Tamás elmondta: „Gyurcsány Ferenc

látogatásának célja az volt, hogy tájékozódjon a Sport XXI. program

állásáról, információt kapjon a NUPI információs rendszerének kiépítésérõl

és hogy eszmét cseréljünk a sportiskolai rendszer beindításáról. A miniszter

megerõsítette, hogy a Sport XXI. programban a NUPI kormányzati tényezõ,

a korábban elfogadott elveknek megfelelõen folyik a munka. Fontosnak

tartotta, hogy olyan információs rendszert kell létrehozni, amelynek

segítségével nyomon követhetõk a befektetések, erre az

elkövetkezendõ félévben nyílik majd lehetõségünk.”

A megbeszélés után két PowerPointos
prezentáció következett, a Nemzeti Sportmód-

szertani Kutató Intézet munkatársai rövid
elõadást állítottak össze, amelynek keretében
Kovács Árpád bemutatta a sportági szak-
szövetségek statisztikai adatgyûjtését segítõ
új, internet alapú információs rendszert. 
A szintén újdonságnak számító Hydra
informatikai rendszert, amely a Sport XXI.

program nyilvántartását szolgálja, Kovács

János ismertette. A tárca vezetõje a rendszerek
– beleértve az NSSZ által kezelt

Sportinformációs Rendszert is – egységesítésének
lehetõségérõl kért tájékoztatást.

A fõigazgató az értekezletet optimistán értékelte: „úgy

gondolom, nagyon hasznos volt a találkozó, hiszen alapvetõ problémákat is

megtárgyaltunk, néhány feladatot megfogalmaztunk. Úgy ítélem meg, hogy

a miniszter és az államtitkár is hasznosnak minõsítette a találkozót.”

A problémákról szóló kérdésre válaszában Szabó Tamás

óvatosan fogalmazott: „a Sport XXI.-ben résztvevõ sportágak némi

bizonytalanságot mutattak a pénzfelhasználással és saját sportági

programjaikkal kapcsolatban, felül kell vizsgálni a sportágak listáját. Attól

tartok, nem minden sportág számára hatékony egyformán ez a fajta

támogatási mód.”

Vasvári Ferenc

III. évfolyam 7. szám 2004. július

saknem kerek esztendõvel ezelõtt, tavaly júliusban jártak
utoljára a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézetben a
Gyermek-, ifjúsági és sportminisztérium vezetõ munkatársai
a tárca irányítójával együtt. A július 15-i értekezlet témái 

az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó aktualitások voltak, kiemelten
a Sport XXI. program és a sportiskolai koncepció. A Gyurcsány

Ferenc vezette miniszteri „team” tagja volt Füleky András

sportügyekért felelõs helyettes államtitkár, a GYISM
fõosztályvezetõ helyettese, Lukács Zsuzsanna, valamint dr. Rosta

Ferenc politikai tanácsadó és Farkas Tibor referens. A vendéglátó
ezúttal is a NUPI fõigazgatója, dr. Szabó Tamás volt.

A tavalyi értekezleten az utánpótlás-nevelésben,
a sportágfejlesztési programok, a Héraklész program
és a készülõ sportiskolai rendszer területén egy
világos, pontos, tiszta egymásra épülés, megha-
tározott munkamegosztás, valamint az utánpót-
lásra fordítható pénz átláthatóbb, hatékonyabb
felhasználásának igénye fogalmazódott meg.
Gyurcsány Ferenc akkor kiemelte, hogy az
utánpótlás-nevelés terén a jövõben fõ irányt
kell, hogy jelentsen a sportiskolák mûködé-
sének megalapozása.

Az eltelt egy évben a Héraklész
program 2001-tõl datálódó, mára tizenkilenc
sportágban való sikeres mûködése mellett – a
Héraklész Bajnokprogram versenyzõi a miniszteri
látogatásig világ- és Európa-bajnokságokon összesen
nyolcvankét (elsõ–nyolcadik) helyezést gyûjtöttek össze, ebbõl
tizenhárom arany-, tizenhárom ezüst- és tizenhárom bronzéremmel
büszkélkedhetnek, lapzártánkig a helyezések száma száznegy-
venegyre nõtt, amelybõl huszonhárom arany-, huszonkettõ ezüst- és
huszonhat bronzérem fûzõdik sportolóink nevéhez – a NUPI
Pedagógiai Kutatócsoportja elkészítette a sportiskolai koncepciót, 
az Alapfokú Sportoktatási Intézmény tervét. Tizenkét sportág –
atlétika, birkózás, cselgáncs, evezés, jégkorong, kajak-kenu,
kerékpár, kézilabda, röplabda, nõi-férfi torna, triatlon és vívás – már
csaknem kész tantervet adott le, további sportágak még dolgoznak
rajta; idén pedig beindult – mintegy 78 ezer fiatal sportolásának
734,5 millió forintos állami támogatásával – hét sportágban

Mesterházy Attila, a GYISM politikai államtitkára  válaszol a                              kérdésére

A márciusban hatályba lépett új sporttörvény rendelkezik a július 12-én megalakult Nemzeti Sporttanácsról, amely a kormány mellett mûködõ tanácsadó,

javaslattevõ testületként a jövõben a magyar sport hosszú távú stratégiai kérdéseivel foglalkozik majd. Hogyan befolyásolhatja a Nemzeti Sporttanács a hazai utánpótlás-nevelést?

A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2004-ben a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet által kidolgozott, az állam által irányított és
finanszírozott egységes utánpótlás-nevelési programot indított el. A sport finanszírozási és elosztó rendszerének kialakításában a Nemzeti Sporttanács – a sport
civil szervezeteinek képviseletében – jelentõs javaslattevõ feladattal és hatáskörrel rendelkezik. Az utánpótlás-nevelésre fordítandó állami erõforrások
szükségességének és a mértékek meghatározásában a Nemzeti Sporttanács véleménye meghatározó. Megalakult a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet
munkáját segítõ Szakmai Tanácsadó Testület, amely a sport civil társadalmát jeleníti meg. A testület a saját és az egyes területek szakmai javaslatait összegezve
nagymértékben segítheti a Nemzeti Sporttanácsot abban, hogy ajánlásaikban a prioritások és az arányok meghatározásánál jelentõs érvrendszerrel
rendelkezzenek e területnek – a társadalmi és népegészségügyi hatásait is figyelembe vevõ – kiemelt támogatása érdekében.

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja 
a Héraklész  program

és a KSI SE tájékoztató kiadványa

A tartalomból: 
Az utánpótlás-nevelés Kézdivásárhelyen A ceglédi kistérségi sportaudit felmérés eredményei – IV. rész 

Portré: Bartalis Zsófia és Kasza Róbert – öttusázók Sportági beszámolók: asztalitenisz, atlétika, birkózás,
evezés, kajak-kenu, kerékpár, kosárlabda, ökölvívás, sportlövészet, triatlon, úszás Hírek.

Gyurcsány Ferenc újra a NUPI-ban
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(6.) 

Székesfehérváron találkozott a világ junior korú öttusázóinak színe-java. A férfiaknál (nyolcvanegy induló) és a nõknél
(negyvenkilenc induló) egyaránt komoly mezõny gyûlt össze. A férfiak egyéni versenyében a tavaly még héraklészes Marosi Ádám (kép 1.)

kiváló teljesítménnyel ezüstérmet vehetett át. A váltó Marosi –Tibolya (kép 2.) – Kasza (kép 3.) összeállításban ötödik lett. A lányoknál mind 
a váltó (Pafkó, Prill, Andrejkovics), mind a csapat (Hidvégi, Prill, Pafkó) a hetedik helyen végzett.

A teniszezõ Szávay Ágnes bravúros játékkal az elõdöntõig jutott a svájci Klostersben megrendezett junior Európa-
bajnokság egyéni versenyszámában. Az ifjú sportoló útja egy francia, egy norvég, majd egy orosz versenyzõn keresztül vezetett 
a legjobb négy közé, ahol a csehországbeli Katerina Bohmova állította meg menetelését.

Az U18-as korosztályú teniszezõ lányok (Adankó – Borsányi – Kiss) csoportjukból a második helyen továbbjutva 
a franciaországi Granville-ben megrendezett Európa-bajnoki tornán a hatodik helyen végeztek. Részletes beszámolót következõ
számunkban olvashatnak.

A bajor fõvárosban (kép 4.) rendezték meg a junior korosztályú sportlövõk kontinensbajnokságát. A Nagy – Gábli – Aszódi

összeállítású leány sportpuska csapat a 3x20 lövéses versenyszámban a negyedik helyen végzett. A fiúk Török – Kecsõ – Háner (kép 5.)

összeállítású gárdája a kisöbû sportpuska 3x40 lövéses versenyében szintén negyedik helyezést ért el.
Az idén tizenkilencedik alkalommal is hagyományosan Pakson rendezték a cselgáncsosok Atom kupáját. A rangos

versenyre tizenhat nemzet delegált judokákat. A lányok 48 kilogrammos súlycsoportjában Csernoviczki Éva (Hermann Ottó DSE)

bronzérmet, Hegedûs Dóra (Wadokai Judo Klub) ötödik helyet szerzett. 52 kg-ban Tóth Lilla (UTE) a dobogó harmadik fokára 
állhatott fel. A két honvédos, Kunder Katalin és Szögedi Szandra ötödik és hetedik helyen zárt. Baczkó Bernadett (kép 6.) esélyeshez méltóan
nyerte súlycsoportja (57 kg) küzdelmeit. A két újpesti versenyzõ közül Mészáros Anett (kép 7.) 70 kg-ban, Cserháti Eszter egy
súlycsoporttal feljebb, egészen a döntõig menetelt, végül ezüstérmes lett. A fiúk közül Burján László 60 kg-ban döntõzött, ellenfelét
hirdették ki gyõztesnek, így ezüstérmet vehetett át. A 73 kg-ban szõnyegre lépõ KSI-s Szemán Gergõ valamint Zámbori Tamás (BHSE)

a hetedik helyen végeztek. A kilencven kilós súlycsoportban Dravecz Zsolt (KSI SE) bronzéremmel, Farkas Bálint (BHSE) ötödik
helyezéssel bizonyított. A pluszosok csatájában az atomerõmû sportolója, Bor Barna bizonyult a legjobbnak. A héraklészes csapat
mérlege impozáns, hiszen összesen két arany-, három ezüst- és három bronzérmet hódítottunk el.

Új országos csúcsot állított be a 106. magyar úszóbajnokság döntõjében, 1500 méter gyorson Kiss Gergõ (Rája 94 Úszó

Klub). A héraklészes sportember Kalaus Valter 1988 óta fennálló valamint Szilágyi Zoltán tizenöt éves igencsak szakállas rekordját adta
át a múltnak. Az új rekord (15:17.92) egyben a világranglista tizenkettedik legjobb idõeredménye. Az ifjú „rája” a gyorsúszás 800
méteres távján is új magyar csúcsot tempózva (8:03.53), elsõként ért a célba.

A Godova Gábor vezette vízipólós legénység a katalán fõváros rangos nemzetközi tornáján vett részt. A héraklészes
ifi válogatott Olaszországot 5:1-re, az ausztrálokat 7:6-ra legyõzve került a fináléba. Az aranycsatában a spanyol csapattal
mérkõztünk. A két gárda nem bírt egymással, a 4:4-es döntetlen azonban a jobb gólkülönbség miatt az ibériaiaknak kedvezett. 
A viadal legjobb kapusa címet az Újpestet erõsítõ Bisztritsányi Dávid nyerte el.

A spanyolországi Valenciában megrendezett pályakerékpáros Európa-bajnokságon a magyar színeket a KSI-s 
Barkóczi Péter (kép 8.) képviselte edzõjével, Somogyi Miklóssal. Péter ezer méteren 1.07.52-es idejével a tizennegyedik helyet szerezte meg.
Kétszáz méteren 11.162-t hajtott, a tizenkettes döntõhöz 11.08-on belüli idõre lett volna szüksége. Barkóczi a jelenlegi ifi mezõnyben
tavalyi idejével mindkét számban második helyezett lenne.

„Sport és Oktatás Kerekasztal”. A Nemzeti Sportszövetség szervezésében július 13-án második alkalommal rendezték meg
azt a szakmai egyeztetõ fórumot, amelynek témája a sport és az oktatás hazai helyzete volt. 

Ünnepélyes keretek között adták át a TF aulájában július 15-én a Mesteredzõi Kuratórium döntése alapján a 2004. évi
mesteredzõi kitüntetéseket. A kitüntetõ címet a MOB igazgatója, Molnár Zoltán és a Nemzeti Sportszövetség fõtitkára, Elbert Gábor

adta át négy kiváló szakember mellett a NUPI munkatársának, a Héraklész program röplabda sportági vezetõjének, Garamvölgyi

Mátyásnak (kép 9.) .
Svasznek Jenõ sportági vezetõ irányításával július 25. és 31. között, a tiroli hegyek lábánál Silz-ben edzõtáborozott 

a hatfõs héraklészes ökölvívó csapat. Az ír, skót, svájci és osztrák öklözõkkel vívott edzések, edzõmérkõzések mellett extrém sportok:
sziklamászás, rafting, görkorcsolyázás színesítették a programot.

A következô számának tartalmából:
Az athéni olimpia KSI-s és héraklészes eredményei Sportági beszámolók: birkózás, evezés, kézilabda, judo, öttusa, tenisz.
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A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket.
Információk és jelentkezési lap a NUPI honlapján található.
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Az utánpótlás-nevelés Kézdivásárhelyen Sportági beszámolók
Kerékpár: Országos pályabajnokság a Vasló kupa keretében
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Felsõháromszék központjában, Kézdivásárhelyen, 
a Nagy Mózes Líceum égisze alatt mûködik az Iskolás
Sportklub, jelenlegi nevén Nagy Mózes Sportklub. A városi
tanács 375 millió lejjel támogatja az egységet. A jó mûködéshez
szükséges többi pénzt a támogatók adják össze.

A Sportklub öt szakosztállyal – asztalitenisz (fiú, lány),
cselgáncs (fiú, lány), kézilabda (lány), kosárlabda (fiú),
labdarúgás – négy címzetes tanárral – Veres László (cselgáncs),
Szász Csaba (kézilabda), Grecu Stelian (kosárlabda), Dombi Gábor

(labdarúgás) – és egy edzõvel – Dobolyi Aladár (asztalitenisz) –
mûködik.

Az asztalitenisz huszonhárom gyereket foglalkoztat,
részt vesz a korosztályos versenyeken, országos bajnokságokon,
csapatban az ifi szinten legfelsõbb osztályban, az A-osztályban
küzd. A Dobolyi Aladár edzõ irányításával dolgozó gyermekek
évrõl évre egyre feljebb kerülnek a ranglétrán. Meggyõzõdésem,
hogy Munteanu Zsolt, Bedõ Zoltán, Turóczy András, Barti Lóránd,

Kanabé Szilárd, Veres Zoltán, Lõrincz Zoltán, Szász Kinga, Fazakas

Andrea, Mátyás Annamária nevével még sokszor találkozunk majd
a felsõbb korosztályokban, az országos felnõtt bajnokságokban.

A cselgáncsozók munkájába besegít Szõcs Ervin

testnevelõ tanár is. A több mint harminc igazolt cselgáncsozó
mellett sok a kezdõ, akik azért szorgoskodnak az edzéseken,
hogy övet szerezzenek, és mielõbb helyet kapjanak a Nagy
Mózes Sportklub igazolt sportolói között. Az elsõ negyedév
végén Kanabé Sándor a serdülõk országos bajnokságán a döntõig
jutott, ahol ezüstérmet szerzett. Simon Ferenc, Horváth Ákos

beverekedték magukat az ifjúsági korosztály döntõ küzdelmére.
A kézilabdázók két korosztály országos bajnokságán

szerepelnek – serdülõk és ifi II. –, és nem is akárhogy! 
A serdülõk csoportelsõként jutottak a bajnokság középdöntõjébe
és minden esélyük megvan arra, hogy a döntõ tornász résztvevõi
legyenek. A legnagyobb ígéretnek Albert Helga, Albert Helén, Csáki

Éva, Varga Zsuzsa és Bernád Ágnes számít. Az ifi II-es csapat
csoportmásodik és a szabályok értelmében a bajnokság
középdöntõjére jogosult. Három nevet említek, Szabó Gabrielláét, 

Thiesz Pannáét és Grama Ioanáét, mert meggyõzõdésem, hogy
szép jövõ elõtt állnak.

A kosárlabdázók haladó csoportja az országos ifjúsági
bajnokságban szerepel, egyelõre szerény eredményekkel. Talán
sikeresebbnek bizonyul majd a ma kezdõnek számító tizenhat
tagú csoport. Ami még rendkívül fontos: Kézdivásárhely rövid
idõn belül új tornateremmel (kosárlabdára alkalmas) és
sportcsarnokkal gazdagodik, ami lehetõséget kínál majd az új
kosárlabdacsapatok beindítására más iskolák, egyesületek
zászlaja alatt is. Ide kívánkozik a Kézdivásárhely környéki
falvakban –Bereck, Gelence – épülõ korszerû, kosárlabdázásra is
alkalmas tornatermek építése. Bizakodunk, reménykedünk.

A labdarúgó szakosztály új ebben az egységben. Dombi

Gábor három kezdõ csoportjába hatvan gyermek jár,
kibontakozásukhoz idõ kell. Tényként fogadhatjuk el, 
hogy a hatvan gyerek között sok a tehetség.

A Nagy Mózes Sportklub mellett mûködik a városban
egy gokart szakosztály is, hiszen a városhoz tartozó Fortyogó
fürdõn gokartpálya épült. Országos bajnokok sora nõtt itt fel. 
A legutóbbi bajnok Ördög István.

A város legrangosabb egyesülete a KSE
(Kézdivásárhelyi Sport Egyesület), amely idén ünnepli
kilencvenkettedik születésnapját. Elsõ számú szakosztálya a
labdarúgás, de ott találni a sorban az atlétikát, a jégkorongot, 
a férfi kosárlabdát, a tekét…

Ez volna a város sportéletének keresztmetszete. 
Egy sportéletnek vagy még pontosabban fogalmazva sport-
mozgalomnak, amely csak részben használja ki a felsõ-
háromszéki medence falvaiban rejlõ tehetségeket. Talán mert
szerényebbre fogottak a lehetõségek, talán, mert „nagy

demokráciánkban” megsokasodtak a mozgásterek más irányú
tevékenységekre. Ami nagyon lényeges: nem halt ki az
emberekbõl, a fiatalokból a sportszeretet, sõt ismét fellobbanni
látszik. Ezt kellene lángoltatni hosszú távon.

Áros Károly 
(kép 1.) 

Ceglédi kistérségi sportaudit felmérés IV.
– Középiskolás diákok szabadidô - felhasználása a kistérségben

(Adatok a 3K Consens Iroda felmérésébõl)

Az elmúlt évtizedek társadalmi változásai a diákok
életmódját, idõfelhasználását is átalakították. A fiatalok
szabadidõ-felhasználása jelentõsen módosult, átalakultak 
a szokásaik és nagymértékben változott az érdeklõdési körük.
Felmérésünkbõl kiderült, hogy a kistérségben felmért diákok
több mint kétharmada (64,2%-a) nem vesz részt semmilyen
rendszeres sporttevékenységben.

A végzõs középiskolások szabadidejükben legszí-
vesebben televíziót néznek, videóznak, zenét hallgatnak és
olvasnak. A szabadidõ eltöltésében helyet kapnak a testmozgásos
programok (kerékpározás, kirándulás stb.) is, de ezeket a fiatalok
nem tekintik sportnak.

Kovács Árpád

az NSKI szociológusa
(kép 2.) 

találkoztunk az osztrákokkal és a csehekkel. A torna így ugyan sokat
veszített szakmai értékébõl, de a csehektõl elszenvedett két vereség
ellenére is hasznosnak ítéljük a találkozókat, élõben tapasztalhattuk EB
csoportbeli ellenfelünk nagyszerû játékát. A mi csapatunk messze nem
mutatta a tiszaújvárosi selejtezõbeli formáját, a formahanyatlás érthetõ,
hiszen a játékosok a selejtezõ után „civil” elfoglaltságuk miatt kevesebbet
edzettek.

Ifi lányaink (kép 2.) Ljubljanában mérték össze tudásukat
Szlovénia, a Cseh Köztársaság és Ausztria válogatottjaival. Fodor Ákos

és Hollósi László mesterek ekképp értékelték az eseményt: a tornán négy
csapat vett részt, amelybõl három (szlovén, cseh, magyar) az elõzetes
várakozásnak megfelelõen csaknem egyforma játékerõt képviselt. 
Az osztrák csapat itt is gyengébb teljesítményt nyújtott. Jó színvonalú
mérkõzéseket sikerült játszanunk annak ellenére, hogy két meghatározó
játékosunk: Németh Zsuzsa és Filipovics Anita sérülés miatt hiányzott.
Örömteli volt látni csapatunk lelkesedését és küzdeni tudását.
Eredményesek voltak nyitásaink, a torna nagy részében jó volt 
a nyitásfogadás, és fõleg a széleken végrehajtott támadásaink okoztak
gondot ellenfeleinknek. Hiányosságok mutatkoztak a helyezkedésben
(az ellenfél támadása és a saját ütõnk biztosítása esetén) , a felugrásos nyitások
fogadásában, a center támadások számában és eredményességében,
valamint az idegi terhek elviselésében (esélyesség, döntõ fontosságú helyzetek

„elvállalása”). A szlovénok végeztek az élen, a mieink a harmadik 
helyen zártak.

Férfi ifjúsági csapatunk Ausztria, Szlovénia és Csehország
gárdáival egyetemben az ausztriai Pöchlarn-ban próbáltak szerencsét.
Nagy Péter és Komáromi Móric összegezte a látottakat: a számszerû
eredmény, négy mérkõzés – négy vereség, 2:12 szett arány önmagában is
kiábrándító. Ennek ellenére egyénileg és csapat szinten is voltak bíztató
jelek a fejlõdést illetõen. A küzdeni tudással elégedettek lehetünk, de ez
nemzetközi szinten már nem erény, hanem alapkövetelmény. Sajnos a
játék szinte minden elemében (különösen a nyitásfogadás, a nyitás, a mezõny

és a közti játék) elõttünk járnak az ellenfelek, és az eddig gyengébbnek
tartott osztrákok is stílusosabb röplabdát játszottak a mieinknél! 
A szlovén csapat magas és ruganyos szélsõ ütõivel jó játékot játszva
megérdemelten lett elsõ. A jó képességû cseh csapat sajnálatos módon
nem tudta befejezni a versenyt. Az osztrák csapat közepes fizikumú, 
de érett játékosaival bravúros gyõzelmet is aratva megérdemelten 
lett második.

Nagy Péter és Fodor Ákos vezetõedzõk

Leány ifjúsági csapatunk a Fodor Ákos és Hollósi László

irányításával Vrableban (Verebély) július 2. és 4. között megrendezett
hagyományos Olimpiai Reménységek Versenye tornán vett részt. 
A verseny öt, csaknem egyforma tudású csapat tornája volt, ahol 
a mérkõzések többsége 3:2-re végzõdött. A naponta lejátszott két
mérkõzés nagy fizikai és pszichikai megterhelést jelentett a játékosok
számára. Megfigyelhetõ volt a korosztályra oly jellemzõ teljesítmény-
ingadozás, amelynek fõleg pszichés okai lehetnek. A számszerû
végeredmény, csapatunk negyedik helyezése a várakozásnak megfelelõ,
de a mutatott játék alapján kis szerencsével jobb eredményt is
elérhettünk volna. Változatlanul hiányzott csapatunkból Németh Zsuzsa,

Filipovics Anita és a MEVZA tornán külön díjat nyerõ Horváth Dóra. 
A mieink az olasz, a lengyel és a cseh lányok mögött, a szlovákok elõtt
negyedik helyezést értek el.                                                  

A fiú ifjúsági csapat az ORV-sorozat másik állomásán,
Nyitrán mérkõzött meg a helyezésekért. Bagics Balázs súlyos sérülése
mellett, betegség miatt nem utazhatott Szabó Dávid, Kõrösi Csaba, Szûcs

Alex és az utazó tíz fõbõl ketten betegen utaztak. Nagyon stílusosan
játszott minden csapat, fantasztikus mezõnymunkával, közti játékkal 
és nagyon stabil nyitásfogadással. Kemény felugrós nyitásokat
technikailag jól végrehajtva, de elég sok hibával láthattunk. Az orosz 
és a lengyel csapat félelmetes fizikumú játékosokkal rendelkezett (az

oroszoknál hét 202 cm-nél magasabb játékos volt). A feladó poszton
technikailag és „fejben” is kész irányító, a csapatot kézben tartó, míg 
a liberó poszton a helyüket bátran elhagyó, a játékkal együtt élõ, jól
anticipáló játékosok játszottak. Kiemelkedõ volt az orosz csapat jó és
taktikus blokkja, valamint az olasz csapat intelligens játéka, amíg bírták
erõvel. Kicsit csalódás volt a szlovák csapat, akik hazai pályán könnyen
megadták magukat. Mi a játék minden elemében nagyon le vagyunk
maradva, technikailag és taktikailag is, de a nyitás és nyitásfogadásbeli
különbség volt a legdöntõbb, amely meghatározta játékbeli
lehetõségeinket. Minden csapatnak fazonja volt, folyamatos, mozgó
röplabdát játszottak, mi viszont ettõl messze voltunk. A tornát
Oroszország válogatottja nyerte, a magyar csapat Lengyelország,
Olaszország, Tunézia, Szlovákia mögött sereghajtóként végzett.

Junior férfi csapatunk (kép 1.) a MEVZA torna keretében,
Kelemen István és Bunda Olivér vezetésével a június 25. és 27 között 
a csehországi Zdar-ban lépett pályára. A két szakember értékelte 
az eseményt: az eredetileg hat csapatra tervezett torna a sorozatos
lemondások után három csapatra (Cseh Köztársaság, Ausztria és

Magyarország) szûkült. A lebonyolítás átalakítása után kétszer 

Röplabda: ORV, MEVZA (Közép-Európai Röplabda Szövetség) utánpótlástornái

(2.)

(1.)

Június végén a Millenáris kerékpárpályán versenyeztek 
az utánpótláskorú bringások a bajnoki címekért. A Vasló kupa nyílt,
nemzetközi pályaverseny keretén belül megrendezett országos
bajnokságon a cseh és osztrák versenyzõket is felvonultató mezõnyben
szinte valamennyi pályaszámban rajthoz álltak a hazai fiatal kerekesek. 
A korábban osztrák példára nyitottá tett verseny azt jelenti, hogy
külföldiek is rajthoz állhatnak a viadalon és a sorrendben legjobb magyar
nyeri az adott számban a bajnoki címet. Erre azért volt szükség, mert
korábban alacsony volt a korosztályokban induló magyar versenyzõk
száma, a külföldiekkel kiegészülve a létszám mellett a színvonal is
emelkedett. Az egyes számokban való helyezést pontozza a
versenybíróság, majd a végén összetett omnium eredményt hirdetnek. 
A háromnapos verseny fõszervezõje – immár hatodik esztendeje – a KSI
SE szakágvezetõje, Somogyi Miklós volt.

Az osztrákok nagy csapattal érkeztek, minden korcsoportban
képviseltették magukat. Az idei megmérettetés egyben jó reklámot is
jelentett nekik, 2005-ben ugyanis Bécsben rendezik az ifi országúti 
és pálya-, valamint az U-23-as, elsõ ízben megrendezendõ pálya
világbajnokságot – ezt demonstrálta hófehér, szivárványcsíkos mezük is. 

A csehek három világklasszis sprinterrel érkeztek. Filip Ditzerl

tavaly ezer méteren ifi világ- és Európa-bajnok, sprinten európa-bajnoki
második helyezett volt. Alois Kankowsky a felnõtt világkupákon szerzett
magának ismertséget, a csapat harmadik tagja Adam Ptachik volt. Az ezer
méteres idõfutamban és a sprint számban a csehek és az osztrák Clemens

Selzer, valamint a KSI-s Barkóczi Péter összecsapásai jelentették a fõ
látványosságot. Ezer méteren 1.09.17 másodperces idõvel végül Péter 

a harmadik helyet szerezte meg. A másnapi sprint kvalifikáló kétszáz
méteres versenyszámban a nagyságokat Barkóczi maga mögé utasította
11.37 másodperces idõvel. A négy közé a csehek és Barkóczi került.
Elõször az ifi világbajnokkal Ditzerl-el ment Peti, és gyönyörû
futamokban kétszer legyõzte ellenfelét. A döntõt sajnos a zsûri áthelyezte
a harmadik versenynapra, amikor Péter Kankowskyval ment a
gyõzelemért. Az elsõ futamot Kankowsky nyerte, a másodikban Peti

bravúros futamban legyõzte a cseh versenyzõt. A döntõben hajszállal Peti

vesztett, így végül ragyogó versenyzéssel ezüstérmes lett.
Somogyi Miklós a KSI SE utánpótláskorú versenyzõi közül

eredményei, bajnoki címei alapján kiemelte továbbá Palotai Gabriellát,
Tóth Evelint, Totisz Dánielt és Póta Bálintot.

V. F.

(1.) 

(2.) 
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Sportági beszámolók
Triatlon: Felnõtt eredménnyé érik a Héraklész program

Sportági beszámolók
Bartalis Zsófia és Kasza Róbert – két öttusázó az ötkarikáért
Mindketten tõsgyökeres KSI-sek – kezdte tanítványai

jellemzését Takács Péter vívómester –, úgy tízéves koruk óta ûzik ezt 
a szorgalmat, nagy akaraterõt, kitartást igénylõ sportágat. Kezdetben a
kéttusa keretében a fizikai számokkal, majd ifiként a lövészettel 
és a vívással is megismerkedtek. Zsófi (kép 1.) tehetsége már korán
megmutatkozott, rendkívül jó fizikai adottságait elsõsorban a futásban és
az úszásban kamatoztatja. A technikai számokban (lövészet, vívás) 

is fejlõdõképes, nagy jövõ áll elõtte. Takács mester szerint az ifjú lány
szorgalmára, munkabírására nem lehet panasz, úgymond minden
feladatot szó nélkül elvégez. A fegyelmezett edzésmunka akár minden
edzõ álma is lehetne, a kellõ visszajelzés hiánya azonban olykor mégis
megnehezítheti a felkészítést. A versenyeredményein ez nem látszik,
hiszen az idei válogatókat sorra megnyerte, az ORV-rõl is gyõztesként
utazhatott haza. Eddigi legnagyobb sikere vitathatatlanul a portugáliai
kontinensbajnokságon csapatban és váltóban elért aranyérem.
Egyéniben élete elsõ világversenyén, Európa-bajnoki újoncként 

nyolcadik helyen zárt. Kasza Robi (kép 2.) más egyéniség, a saját korabeli
srácokhoz hasonlóan amolyan igazi csibész. Erõssége az úszás, jól lõ 
és vív, futásban még erõsödnie kell. A tavalyi korosztályos országos
bajnokság gyõztese, aki már 2003-ban a nemzetközi porondon is jól
teljesített. Robi számára az idei év még több sikert hozott. Áprilisban az
Ibériai-félszigeten megrendezett Ifi „A” Eb egyéni aranyérmesévé
avanzsált, váltóban második helyen zárt. A junior kontinens-
bajnokságon szintén sikerrel szerepelt, hiszen csapatban és váltóban
egyaránt ezüstérmet hozott haza. A hazai rendezésû háromtusa Európa-
bajnokságon csakúgy, mint négy klubtársa (kép 3.) (Szendrei, Horváth,

Várbogyay és Pataki) ismét bizonyíthat majd. A sokadik asszó, a sokadik
kör, a fárasztó tréning, a korareggeli úszóedzés motiváció nélkül nem
megy. Mindkettõjük szeme elõtt a tisztes helytállás és a jövõbeni cél, 
az ötkarikás játékokon való részvétel lebeg. Az olimpiához öt sportágon
keresztül vezet az út, és ezt õk is tudják… 

Pucsok József Márton

Verrasztó Gabriella) a tavalyi nyolcadik helyezés után idén az elõkelõ
negyedik helyen végzett, Török Dániel (TVK Mali TK, edzõ: Léhmann Tibor)

pedig a hetedik helyezést szerezte meg.
Lányaink lassabban haladnak a Héraklész által kitûzött cél

felé, de a héraklészes junior korú Koch Renáta (Mogyi SE, edzõ: Borbély

Miklós) szereplése bíztató, hiszen idén próbálkozott elõször az olimpiai
távval – a válogató verseny futásában hét kilométerig Molnár Erikával
haladt együtt – és sikerült a mezõny elsõ harmadában végeznie.

A hab a tortán a csapateredmények összesítése után várt
ránk! Az egyéni eredmények összesítése után derült ugyanis ki, hogy 
a Pocsai Balázs – Török Dániel – Bajai Péter összeállítású csapatunk Európa-
bajnoki csapataranyérmet nyert. Lány csapatunk (kép 1.) Szomjas Borbála

–Koch Renáta – Gergelics Dóra összeállításban a negyedik helyezést szerezte
meg.

A triatlon Héraklész célja a világ élvonala volt, úgy tûnik,
erõsen közelítünk!

Verrasztó Gabriella

triatlon sportági vezetõ
(kép 2.)

Július 25-én az U23-as Európa-bajnokság futamaival vette
kezdetét a 2004-es tiszaújvárosi Triatlon Nagyhét rendezvénysorozata,
ami – fõként a férfiak mezõnyében – kiemelkedõ eredményt hozott 
a magyar válogatottnak. Az elmúlt hónapok junior EB és VB sikerei után
izgatottan vártuk U23-as versenyzõink szereplését az olimpiai távon is.

U23-as korosztályban a magyar válogatott tagjaként induló
versenyzõink mindegyikének a Héraklész program tette lehetõvé, hogy
hosszas várakozás után végre a világ és Európa élmezõnyébe
kerülhessen. Bár már „kiöregedtek” a Héraklész programból, mégis az az
utánpótlás-nevelési munka alapozta meg sikereiket, amelyet a Héraklész
keretein belül kezdtek meg, s amit azóta is szisztematikusan építenek
tovább.

Az eredmények túlszárnyalták várakozásainkat, fiaink
remekül felkészültek. Az erõs mezõnyben az ellenfelekkel és a hõséggel
is sikeresen vették fel a harcot. Nem várt örömünkre két versenyzõnk is
az elsõ tízben végzett. Pocsai Balázs (Debreceni Sportcentrum, edzõ:
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Úszás: Ifjúsági Európa-bajnokság – július 15–18., Lisszabon
Harminckilenc ország négyszázhatvan versenyzõjébõl 

a magyar küldöttséget tizenhárom versenyzõ, hat edzõ, egy orvos, 
egy masszõr, egy versenybíró, egy szövetségi kapitány, egy csapatvezetõ
alkotta. Aktuális születési évjárat a lányoknál 1988–89, a fiúknál
1986–87.

Elõzetes várakozásainkat felülmúlva a kontinensviadalról két
arany, négy ezüst, három bronzérmünk mellett számos pontot érõ
helyezést értünk el, de kezdjük az elején!

Az elsõ versenynapon papírforma szerint 400 m vegyes
úszásban a szlovén nemzetiségû Anja Klinárnak (1988) kellett volna
nyernie, mégis meglepetésre és óriási örömünkre meghallgathattuk 
a magyar Himnuszt, amelyet Jakabos Zsuzsannának (1989. ANK Pécs)

köszönhetünk, aki messze megjavítva eddigi rekordját, 4:42,01 országos
évjáratos csúccsal óriási csatában megnyerte a versenyt, és egy század
másodperccel utasította maga mögé a szlovén úszót. A dobogó harmadik
fokára – szintén meglepetésre – Hosszú Katinka (1989. Bajai VSC) 4:43,61
mp egyéni csúccsal léphetett. 4x200 m-es nõi gyorsváltónk odaadó
szívvel küzdött meg a gyõzelemért és hatalmas országos csúccsal
utasította maga mögé az oroszokat. Fantasztikus volt õket nézni, szép
volt, lányok! A váltó összeállítása: Mutina Ágnes (1988. Eger VUK),

Verrasztó Evelyn (1989. A Jövõ SC), Hosszú Katinka (1989. Bajai VSC),

Jakabos Zsuzsanna (1989. ANK Pécs).

További versenynapjainkon is voltak meglepetésemberek, így
például Molnár Ákos (1987. A Jövõ SC), aki végre igazán profi módon
versenyzett, és régi csúcsait túlszárnyalva lett ezüstérmes 100 (1:02,56) 

és 200 m-es (2:15,53) mellúszásban. Jakabos Zsuzsanna 200m vegyesen
újra dobogóra állhatott, második lett (2:17,81). Szintén ezüstöt nyert nõi
4x100 m-es gyorsváltónk (3:49,37 országos csúcs), amelyben személy-
cserével indult a kvartett, Szél Friderika (1988. Szegedi ÚE) kapott
lehetõséget Verrasztó Evelyn helyett.

Bronzérmet nyert Hosszú Katinka (1989. Bajai VSC) 200 m
gyorson 2:02,30 és Verrasztó Evelyn (1989 A Jövõ SC) 200 m-es
hátúszásban 2:14,93.

A négy napig tartó versenyen minden sportolónk bekerült 
a döntõbe, ami tükrözi a jól bevált válogatási elveket. Szövetségünk
elégedett a versenyzõk teljesítményével, és mivel a 2005. évi Ifi Eb
rendezési jogát Budapest nyerte el, különösen bíztató számunkra, hogy
idei csapatunk nagy része még fiatal, ezért jövõre is indulhat olyan
újoncokkal megerõsítve, mint Kiss Gergõ (1988. Ajka), vagy Verrasztó Dávid

(1988. A Jövõ SC), akik már az idén is nyerhettek volna…

Horváth Zsolt szakfelügyelõ 
és Güttler Károly ifi szövetségi kapitány

Ökölvívás: Nem elég elég fiatalon kezdeni…
A tizenöt nemzet száztizenegy öklözõje részvételével zajló II.

Schoolboys (Diák) ökölvívó Európa-bajnokság ragyogó eredményekkel
zárult. A tinédzser korú héraklészes sportolók (kép 3.) közül a 46 kg-ban
szorítóba lépett Mihály János (Kiskunfélegyházi Honvéd) egy török
versenyzõ felett aratott pontozásos gyõzelmével lett súlycsoportja
bajnoka, Németh Tibor (72 kg) Krijenko aranyérmes álmait foszlatta szét.
Négy magyar versenyzõ is közel állt a legnagyobb sikerhez. 
A pesterzsébetiek versenyzõje, Kanalas Róbert (39 kg), a debreceni Jónás

Dániel (45 kg) és az 52 kg-ban szerencsét próbáló Telegdi Márk 

(Hajdúsámson) egyaránt ukrán ellenfelet kapott. A KSI SE két 

versenyzõvel képviseltette magát. A 42 kg-ban induló Sztojka Henrik (kép

4. jobb oldali) szintén ukrán ellenféllel szemben második, az 59 kilós Sándor

László (kép 5.) harmadik helyet harcolt ki. Kanyó Attila (40 kg, Kiskunmajsai

SE), Szabó Ervin (43 kg, Debreceni Ökölvívó Klub), a szintén debreceni Zöld

Tamás (50 kg) és klubtársa, a 62 kg-ban versenyzõ Gyulai Tibor

bronzéremmel térhetett haza. A tavalyi római teljesítményt felülmúlva
Siófokon két arany-, négy ezüst-, öt bronzérmet gyûjtött be a magyar
gárda. Ezzel az eredménnyel az összesített pontverseny második helyén
landoltunk.

P. J. M.  

Sportlövészet: A „nagyok” és a „kicsik” ! Olimpikonokkal együtt készült a sportlövô Héraklész-keret!

A sportlövõk tizenöt fõs csapata július elején egy hétfõi napon
költözött be a tatai edzõtáborba. A fiatalok többsége most elõször
táborozhatott Tatán, a gyönyörû edzõtábor látványa lenyûgözte 
a sportolókat.

Az olimpia közelsége miatt a nap folyamán sorra érkeztek
több sportág olimpikonjai a táborba. A fiatalok megilletõdve közlekedtek
a neves sportolók, edzõk között. Az étteremben összesúgtak egy–egy
olimpiai bajnok sportoló láttán.

A tábor nyújtotta sportolási lehetõségeket maradéktalanul
kihasználták a fiatalok és az étkezésre sem volt panasz.

A sportlövõk – mint köztudott – nem igazán szeretnek futni,
de a vívó, birkózó válogatottal már a reggeli hét órás futás is sokkal
érdekesebb és néhány fiatal örömmel látta, hogy lépést tud tartani 
a „nagyokkal”. A nõi kézilabda válogatott edzéseire belopakodó
sportlövõk büszkén mesélték, hogy láthatták edzeni az olimpiai
válogatott csapatot.

A tábor alatt nemcsak a sportlövészet rejtelmeivel ismerkedhettek 
a fiatalok, hanem – figyelve, nézve az athéni olimpiára készülõ más
sportágbeli versenyzõk munkáját – gondolatban már több fiatal 
a következõ olimpiát vette célba!

Kissné Oroszi Edit

sportlövészet sportági vezetõ (kép 6.)

és Szabó Gabriella, akik kétszer is felállhattak a dobogó legmagasabb
fokára.

Kenusaink (kép 5.) is az elmúlt évek legjobb teljesítményét
nyújtották. A nyolc versenyzõbõl mindenki éremmel térhetett haza, akár
többel is, ráadásul a C-4 500 méteren szerzett elsõ hellyel olyan számban
sikerült nyerni, amiben már hosszú–hosszú évek óta nem. A legjobb
teljesítményt Sáfrán Mátyás nyújtotta, aki egyesben szerzett második és
harmadik helyezése után a négyes tagjaként még bajnoki címet is nyert.
Kajakosaink egy aranyat és két bronzot gyûjtöttek. Sajnos a Paumann

Dániel – Gönczy Gábor páros (kép 6.) ezer méteren szerzett gyõzelmét
ötszázon technikai okok miatt nem tudta megismételni, ugyanis 
a rajtgépük nem csapódott le idõben, amit a versenybíró nem vett észre.
Õk ennek ellenére elrajtoltak, hajójuk ráfutott a még fent lévõ rajtgépre,
aminek következtében kormányuk elhajolt és nem tudták a versenyt
folytatni.

Az ifjúságiak eredményei mellett még meg kell említeni 
az U23 válogatott teljesítményét is, akik öt arany, két ezüst és négy
bronzéremmel korcsoportjukban szintén a legjobb európai csapat voltak.

Weisz Róbert

kajak-kenu sportági vezetõ (kép 7.) 

A felnõttek májusi Európa-bajnoksága után júliusban 
az utánpótláskorúak versengtek az Európa-bajnoki címekért a poznani
kajak-kenu és evezõs pályán július 22. és 25. között. A verseny
érdekessége, hogy egy idõben és helyszínen tulajdonképpen két viadal
zajlott. Egyik az ifjúságiak, a másik a huszonhárom éven aluliak
kontinensviadala volt.

A megérkezés utáni elsõ nap a hajók hitelesítésével kezdõdött,
majd következtek az edzések, a pálya megismerése, a rajtgép
kipróbálása. A szél és a hullámok közel sem voltak olyan erõsek, 
mint a felnõttek májusi versenyén, néha azonban még így is zavarták 
a versenyzõket.

Csütörtökön az 1000 méteres, pénteken pedig az 500-as elõ- és
középfutamok zajlottak, ahonnan minden egységünk a döntõkbe jutott.

A finálékban szinte mindenki az elvárásoknak megfelelõen
szerepelt, sõt akadtak olyanok is, akik jóval túlszárnyalták azokat. 
Az ifjúságiak tizenhét versenyszámából hatban versenyzõink vehették át
az Európa-bajnoki aranyérmet. Az elsõségek mellett még két ezüst és öt
bronz is tarkította repertoárunkat. Csapatunk összesítésben mind 
az éremtáblázat, mind pedig a pontverseny elsõ helyét szerezte meg.

Lányaink most is kimagasló teljesítményt nyújtottak, az ötbõl négy
számban végeztek az élen. Közülük is kiemelkedett Kozák Danusia (kép 4.)

Kajak-kenu: Az utánpótlás is követte a felnõttek példáját Poznanban

Eredmények 1-3. hely:

Lányok: K-1 1000m 1. hely Szabó Gabriella KSI SE, K-2 1000m 1. hely Csipes Tamara Honvéd, Hegyi Réka KSI SE, K-1 500m 1. hely Kozák Danusia KSI SE, K-
2 500m 1. hely Kozák Danusia KSI SE, Szabó Gabriella KSI SE, Kenusok: C-1 1000m 2. hely Sáfrán Mátyás KSI SE, C-2 1000m 2. hely Takács Viktor GYVSE, Volein
Viktor Dunaferr SE, C-4 1000m 3. hely Takács Viktor GYVSE, Széles Gábor GYVSE, Nagy Péter GYVSE, Volein Viktor Dunaferr SE, C-1 500m 3. hely Sáfrán Mátyás
KSI SE, C-2 500m 3. hely Takács Viktor GYVSE, Korisánszky Péter KSI SE, C-4 500m 1. hely Volein Viktor Dunaferr SE, Sáfrán Mátyás KSI SE, Nagy Tamás Váci
Hajó, Németh Szabolcs Váci Hajó.

(Váci Városi Evezõs Klub) alkotta kétpárevezõs páros a „B” döntõ második
helyén zárt, ezzel a tizenhét fõs mezõnyben az összetett nyolcadik
helyezést csípték meg. Jámbor László (Váci Városi Evezõs Klub), László Erik

(Velence-tavi Vízi Sportiskola és Sport Club), Szabadkai Olivér (Gyõri Vízügyi

Spartacus) és Hirling Bálint (Váci Városi Evezõs Klub) a „C” döntõben
próbáltak szerencsét. Huszonegy rajthoz álló csapat közül
négypárevezõs egységünk másodikként ért célba.

P. J. M.  

Szép eredményekkel térhettek vissza a spanyolországi evezõs
világbajnokságról héraklészeseink. A viadalon negyvennyolc nemzet
képviseltette magát. Szabó Katalin (kép 8.) (Váci Városi Evezõs Klub) az
egypárevezõsök versenyében tizennyolc indulóból a negyedik helyen
végzett. Ficsor László sportági vezetõ lapunknak elmondta: Kati

tehetségére angol és amerikai szakemberek is felfigyeltek, és konkrét
külföldi ösztöndíj-lehetõséget ajánlottak fel a számára. A Karácsony

Dominika (Velence-tavi Vízi Sportiskola és Sport Club) és Tölgyesi Brigitta 

Evezés: Banyoles-bõl Amerikába

birkózóiskola növendékeibõl verbuválódott héraklészes csapat legjobbja
az 50 kg-ban versenyzõ Korpási Bálint (kép 9.) volt. A fiatal sportoló nagy
csatában egy orosz versenyzõvel szemben maradt alul az aranyéremért
folyó csatában. További három bronzérem Barka Emese (Vasas SC),
Módos Péter (kép 10.) és Dajka Richárd (Kecskemét Univer KT) nevéhez
fûzõdik. Jager Krisztián (kép 11.) a negyedik, Farkas Zoltán az ötödik helyen
végeztek. Nehézsúlyban Szabó István révén egy hatodik helyet, és ezzel
további pontokat gyûjtöttünk be.

P. J. M.

Rendkívül intenzív birkózóélet zajlik Bulgáriában, míg 
a hónap elején a juniorok, késõbb a kadett korosztály európai élmezõnye
állhatott szõnyegre. Érdemes volt megtenni az utat Várnáig, hiszen 
a bolgár aranypart csaknem aranyérmet hozott a magyar csapatnak.

A junior szabadfogásúak közül Dajka Zsolt (Kecskeméti

Testedzõ Egyesület Birkózó Klub), Fodor Zoltán (FTC) és Dömötör László

(Kecskeméti Testedzõ Egyesület Birkózó Klub) ötödik, a Fradiban készülõ
Szerencse Mónika hatodik helyen zárt. Július végén ismét egy tizenhét fõs
kötöttfogású küldöttség utazott Bulgáriába. A zömmel a Mr. Tus

Birkózás: Várnai csata magyar sikerekkel (9.) 

(11.) 

(7.)

(10.)
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Sportági beszámolók
Atlétika: Jó szereplés a junior világbajnokságon, Grosettoban

Sportági beszámolók
Asztalitenisz: A 47. Ifjúsági és Serdülõ Európa-bajnokságon Jakab volt a sztár

A Magyar Asztalitenisz Szövetség huszonkét év
elteltével, az 1982. évi Felnõtt Európa-bajnokságot követõen
vállalkozott ismét világverseny szervezésére. A 47. Ifjúsági és
Serdülõ Európa-bajnokság az ország elsõ kiemelkedõ
sporteseménye volt azután, hogy Magyarország csatlakozott 
az Európai Unióhoz.

A kontinens kiemelkedõ utánpótlás seregszemléjén 
a Körcsarnok centerpályáin kilenc, a SYMA rendezvénycsarnokban

(kép 1.) húsz versenyasztal, valamint ugyanitt tíz edzõasztal várta 
a negyvenhárom szövetséget képviselõ ötszázhetven játékost. 
Az utólagos, mérvadónak tekinthetõ nemzetközi és hazai
visszhangok és vélemények alapján bombasikerként lehet
elkönyvelni az eseményt, a legtöbben minden idõk legjobb ifi
EB-jeként értékelték a budapesti rendezvényt.

A szervezõk sikerélménye persze nem lett volna teljes
a hazai versenyzõk eredményessége nélkül. A magyar színeket
képviselõ húsz játékos és szakvezetõik vállára hatalmas nyomás
nehezedett, hiszen idõsebb társaikkal ellentétben õk átélhették 
a hazai pályán, hazai közönség elõtti szereplés élményét, annak
minden terhével és örömével együtt.

A feladat már csak azért sem tûnt egyszerûnek, mert
Zwickl a korosztályváltásból fakadóan már kiöregedett, Póta

szintén a felnõtteknél szerepel, a tavalyi, nagyon sikeres serdülõ
leány játékosaink pedig elsõévesként próbáltak „belenõni” az
ifjúsági korosztályba. Utólag megállapítható, hogy a budapesti
EB a nagy reménységbõl igazi bajnokká felnõtt Jakab János

diadalmenetévé vált. Végül összesen két arany-, két ezüst- és egy
bronzérmet szereztek a heraklészes fiatalok, amivel az
éremtáblázat harmadik helyén végzett a magyar csapat.

Az ifjúsági csapatverseny nagy tétje a helyezéseken
kívül a világbajnoki részvétel jogának megszerzése volt. 
A legjobb négy közé kerülést egyértelmûen a fiú csapattól
vártuk. Õk sajnos lemaradtak a japán vb-rõl (végül a kilencedik

helyen végeztek), azonban a két elsõéves, Li Bin és Pergel Szandra

vezette lány együttes (kép 2.) hatalmas bravúrral ezüstérmes lett. 
A lányok maximálisan éltek a kedvezõ sorsolás adta lehetõséggel,
csoportjukban veretlenül zártak az elsõ helyen, és magabiztosan
jutottak el a negyeddöntõig, ahol Szerbiát hatalmas küzde-
lemben gyõzték le. A világbajnoki repülõjegy megváltása után 
az elõdöntõ már jutalomjátékot hozott, a toronymagas favorit
csehek ellen Li Bin remekelt, megverte az európai ranglista elsõ
és harmadik helyezettjét, majd 2:2-nél ismét Pergel következett, 
és tette fel az i-re a pontot. A finálé már nem a magyar álmok
szerint alakult. A hozzánk hasonlóan fiatal spanyolok két serdülõ
EB-cím után azonnal a csúcsra értek az ifik között is, 3:1
arányban verték fiataljainkat.

A serdülõ fiúk remek eredménye kissé háttérbe szorult
az ifik mögött, úgy végeztek az elõkelõ hatodik helyen, 
hogy a késõbbi Európa-bajnok franciáktól kaptak ki a
negyeddöntõben.

A lányok a kulcsember Barassó Barbara kézsérülése
miatt gyengén rajtoltak, végül a tizenharmadik helyen végeztek.
Az egyéni számok a vártnál jobban alakultak még úgy is, hogy
érte néhány kellemetlen vereség a válogatottat. Ide tartozik az ifi
lányoknál ötödik kiemelt Li Bin fájóan korai búcsúja a harminc-
kettõ közé jutásért egy viszonylag ismeretlen orosszal szemben.

Ugyanakkor az ifjúsági fiúknál hárman is (Jakab (kép 3.),

Molnár, Szarka) nyolcaddöntõt játszhattak.
A serdülõk összesen három negyedöntõs helyezést

szereztek, amelyek közül a Nagy–Barassó vegyes pár és a
Barassó–Szvitacs leány pár nyolc közé jutása valahol
borítékolható volt, miközben a teljesen alkalmi magyar–cseh fiú
páros, Sebestyén és Tregler hatalmas meglepetésre került 
a legjobbak közé.

Az ifi lányok a csapatverseny után tovább remekeltek
a páros számokban is. A lány párosban Pergel–Viski (kép 4.),
valamint Li Bin a román Necula oldalán egyaránt elõdöntõt
játszott, és nem sokon múlt, hogy házi döntõt vívjanak, ám végül
Li Binék szoros, nyerhetõ mérkõzést vesztettek el. A döntõben
azután a francia–cseh alakulat volt a nyugodtabb, így Pergelnek
és Viskinek a csapathoz hasonlóan ismét az ezüstérem „jutott”.
Ami pedig Li Bint (kép 5.) illeti, elsõévesként egy arany-, egy ezüst-,
egy bronzéremmel zárta a budapesti EB-t, ami álomnak is túl
szép. A vegyes párosban a szenzációsan játszó Jakab (kép 5.)

lendülete magával ragadta a balkezes kislányt, aminek EB-
aranyérem lett a jutalma.

Az ifi fiúknál Szarkát dicséret illeti, hogy a legjobb
tizenhat közé került, Molnár Krisztián pedig élete egyik legjobb
formáját futotta az egyesben. Látványos, erõtõl és önbizalomtól
duzzadó játékkal a lengyel Perek és a német Rösner személyében
két kiemeltet búcsúztatott, majd az éremért hatalmas csatában
maradt alul a spanyol Durannal szemben úgy, hogy kis
szerencsével 4:1-re nyerhetett volna. Molnárnak így végül nem
sikerült az éremszerzés, miután a párosban Jakabbal a
nyolcaddöntõben kiestek. Jakabot viszont az egyesben nem
lehetett megállítani. Fölényére jellemzõ, hogy nem volt igazán
szoros mérkõzése, egyszer sem kényszerült hét játszmára. 
Az elõdöntõben a máskor mumusának számító orosz Grigorjevet
is fölényesen, látványos játékkal verte, a döntõben pedig még
szettet sem vesztett Duran ellen. Második kiemeltként és tavalyi
ezüstérmesként vágott neki a budapesti bajnokságnak, és az EB
kiemelkedõ egyéniségévé vált. A legértékesebb számban szerzett
bajnoki címet Magyarországnak, márpedig erre az ifi EB-k
történetében csak egyszer, még 1956-ban volt példa, akkor
Váradi Róbert lett Európa-bajnok az ifjúsági fiú egyesben. Azóta
senki, ráadásul Jakab a vegyes párosban duplázott.

A bajnokság így érthetõen hatalmas közönségsikert
aratott, a csapatdöntõk alatt kicsinek bizonyult az ezerkétszáz
fõs Körcsarnok, az egyéni döntõk is telt ház elõtt zajlottak, 
és a Magyar Televízió sem bánta, hogy kétszer egy órás adást
sugárzott, hiszen magyar sikerekrõl számolhatott be.

Az eredmények vonatkozásában mindenképp ki kell
emelni a fiatalokat évek óta eredményesen felkészítõ és a szakmai
munkát irányító szakemberek – név szerint Fülöp István leány
utánpótlás-szakágvezetõ, Harasztiné dr. Sárosi Ilona sportpszicho-
lógus, Herendi Iván fiú utánpótlás-szakágvezetõ, Nagy Balázs

ifjúsági leány edzõ, Téglás Péter serdülõ leány edzõ, Tokaji Sándor

serdülõ fiú edzõ, Vígh Zsolt ifjúsági fiú edzõ, valamint a válogatott
játékosokat adó egyesületek vezetõinek és edzõinek munkáját.

Lajtai Kristóf

asztalitenisz sportági vezetõ  
(kép 6.)

Nevezési és részvételi csúcsot döntött az olaszországi
Grossetoban rendezett 10. Junior Világbajnokság (tizenkilenc éves

felsõ korhatár). Száznegyvenkilenc ország több mint ezerötszáz
versenyzõje mérte össze tudását a kétévente megrendezendõ
világbajnokságon. Már megszoktuk az elmúlt évek alatt, hogy
ezek a VB-k a korosztály elvárásaihoz viszonyítva irreálian
magas teljesítményeket eredményeznek a versenyszámok
többségében, nem volt ez másként idén sem. Nyolc
versenyszámban született világbajnoki csúcs – köztük olyanok,
mint Heile Gebrselassie, az azóta kétszeres olimpiai bajnok –
tizenkét éves 10 000 m-es, vagy Moses Kiptanui tizennégy éve
felállított 1500 m-es csúcsa. Külön öröm, hogy ezekben a
döntõkben ezúttal mi, magyarok is részt vettünk. Soha nem
fordult elõ a VB-k történetében, hogy három középtávfutónk is
döntõt futott volna. Ezúttal távfutóink kitettek magukért. A már
említett 10 000 m-es döntõben, a még ifjúsági korú (17) Tóth

László (kép 1.) ért el tizennyolcadik helyezést úgy, hogy mindössze
két európai gyõzte le. A szintén említett 1500 m-es döntõben Bene

Barnabás (18) (kép 1.) ért el tizedik helyezést. Nála is csak két
európai bizonyult jobbnak. A távfutók szereplésére a koronát Ott

Balázs (19) tette fel, aki az afrikaiak által uralt 3000 m
akadályfutásban szerzett pontszerzõ, nyolcadik helyezést. Ebben 
a döntõben a legjobb tizenkét közé csupán három európai
futónak sikerült bekerülni és Balázs mindkettejüket legyõzte,
vagyis ezen a délutánon a „legjobb fehér” akadályfutónak
minõsült! Teljesítményének értékét tovább növeli, hogy a VB-n
egyéni csúcsot ért el. A távfutókat további négy versenyzõ
képviselte: Wágenhoffer Judit (18) 3000 m akadályon irreális
tempót felvállalva bukott, míg Madarász Viktória (19) szintén
akadályon, tudását hozva teljesített. Minczér Albert (18) 3000 m
akadályon egyéni csúcsot ért el, míg klubtársa, Takács Dávid (18)

– igen szerencsétlenül – nem jutott tovább az elõfutamból. (Egyéb

futamokból négyen is rosszabb idõvel jutottak tovább.) A távfutók
mellett két gyalogló – Gerendási Eszter (19) és Erdõs Ivett (17)

képviselték az állóképességi szakágat. Mindketten egyéni
csúcsot gyalogolva, jól teljesítettek. 

Az ugrókat magasugrásban Szabó Róbert (18) képviselte, akinek
tartós sérülése sajnos akadályozta felkészülését és nem sikerült
döntõbe kerülnie. A sprinterek közül Rózsa Zsófiának (19) voltak
komolyabb esélyei, mivel idén kétszer is megjavította a 100 m
országos junior csúcsát (10,60). Sajnos az elvárások olyan
pszichés terhet róttak rá, amelyet nem tudott elviselni, így
várakozás alatt szerepelt. Nem így Molnár Balázs (18), aki élete
második legjobb eredményét elérve futotta a 400 m gát
elõfutamot. A hétpróbázók versenyében Farkas Györgyi (19) lett
hetedik úgy, hogy két számban (100 gát, 800 m) és
összpontszámban is egyéni csúcsot ért el. A dobókat többek
között két gerelyhajító: Magyari Zoltán (19) és Papp Bence (19)

képviselte. Mindketten tudásuknak megfelelõen, jól szerepeltek.
Zoli éppen, hogy nem jutott nyolc közé, a kilencedik helyen zárta
a VB-t. Kürthy Lajostól súlylökésben és diszkoszvetésben vártunk
pontszerzõ helyezést. Ezúttal azonban ez nem sikerült,
bátortalanul versenyzett. Kalapácsvetésben ezúttal is maximális
létszámmal vehettünk részt. A lányok közül Németh Orsolya (18)

kilencedik helyezésével halványabban szerepelt, míg Nickl Vanda

(19) élete elsõ világversenyén a kiváló ötödik helyen végzett.
Fiaink ugyan még nagyon fiatalok – Pálhegyi Sándor (16) (kép 2.),

Németh Kristóf (17) –, ennek ellenére kiválóan szerepeltek.
Pálhegyi egyéni csúcsot dobott és tizedik lett, míg Németh a
legjobb helyezésünket elérve a negyedik helyen végzett.

Összességében elmondhatjuk, hogy a kilenc döntõs
helyezéssel – amelybõl négy pontszerzõ – nagyot léptünk 
az elmúlt évekhez képest. Sokkal felkészültebb, érettebb csapat
volt, mint az elmúlt években (nyolc egyéni csúcs született). A húsz
versenyzõbõl, akik a VB-n indultak, tizennyolcan a Héraklész
program tagjai, amelynek munkája most kezd megmutatkozni.
Bízunk abban, hogy az ifjúsági VB-n és a junior Európa-
bajnokságon jövõre még eredményesebbek lehetünk
(részletes értékelés a VB-rõl a www. masz.hu honlapon olvasható)!

Dornbach Ildikó

atlétika sportági vezetõ
(kép 3.)

Kosárlabda: Tíz év után újra érem
Ugye emlékszünk, mikor az újvidéki középdöntõben

pontazonossággal Izrael mögött a csoport negyedik helyén
végeztünk? Akkor még azt hittük, oda minden remény, késõbb 
a nemzetközi szövetség döntése nyomán mégis felcsillant 
a reménysugár. A szabályok lehetõvé tették, hogy csoport-
negyedikként ott legyünk a júliusi kontinensviadalon, mára már
kiderült: abszolút nem érdemtelenül jutottunk ki Pozsonyba.
Negyedik meccsünkön az addig veretlen, késõbb gyõztes orosz
gárdát is sikerült meglepnünk, a 66:64-es végeredmény komoly
fegyverténynek számított. De vegyük sorba az eseményeket!

Az elsõ, németek elleni vereségünkön túllépve,
Ukrajnát már 76:73 arányban vertük a beloruszok elleni drámai
csatában, többszöri hosszabbítás után csikartuk ki a gyõzelmet.
Következõ, sorsdöntõ mérkõzésünket az esélyesebb orosz
válogatott ellen vívtuk. A kétpontos siker egyben az U18-as

korosztályú lányok (kép 4.) negyeddöntõbe jutását jelentette. 
A szerbek elleni meccs tétje az volt, milyen erõsségû ellenfelet
kapunk a következõ körben.

Bár vereséget szenvedtünk, de hét ponton belül, így elkerültük 
a francia csapatot. Ehelyett a bolgár válogatottat kaptuk
ellenfélnek, amelynek legyõzése (65:41) nem jelentett problémát
a héraklészes lányoknak. Így az elõdöntõbe jutás mellé a jövõ évi
világbajnoki részvételt is elkönyvelhettük. A bronzéremért 
a szerb-montenegrói ifikkel kellett megküzdenünk. Nem túlzás, 
a magyar csapat szenzációs játékkal, óriási küzdeni tudással
kerekedett felül déli szomszédunkon. A végeredmény 73:63 ide,
ezzel Magyarország harmadik helyezett. Tursics Sándor vezetõ
edzõ lapunknak elmondta: a siker ötéves nevelõi munka
eredménye. Ez az eredmény a sportág mai helyzete, szûk
merítési lehetõségei fényében is hatalmas teljesítmény. 
Az ifjúsági válogatott gerincét nyolc Csata DSE-ben kosarazó,
többszörös országos bajnok játékos képezi. A „csatások” az
Euroleasing Orsi Sopron, a Szolnoki MÁV-Coop SI, a BEAC-
Újbuda és a Debreceni SI sportolóival együtt meneteltek 
a bronzéremig.

P. J. M
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