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Mesterházy Attila, a GYISM politikai államtitkára  válaszol a                        kérdésére

„Az athéni olimpiai játékokon a Héraklész Bajnokprogram egykori és jelenlegi sportolói hat sportágban képviselték a magyar

színeket, közülük kiemelkednek az úszók – Gyurta Dániel, Cseh László, Risztov Éva – és az evezõs Varga Tamás eredményei. Hogyan

értékeli, mire következtet a fiatalok szereplésébõl?”

A magyar olimpiai csapatban a Héraklész Bajnokprogramot hat sportág húsz utánpótláskorú sportolója
képviselhette. Reméljük, hogy a pekingi ötkarikás játékokon további tehetségek csatlakozhatnak legjobbjainkhoz! Az idén
elindított háromszintû Sport XXI. program és a már eredményesen mûködõ Héraklész Bajnokprogram mûködtetése mellett
a tizennyolc éven felüli sportolókat segítõ Héraklész Csillagprogram beindítása is szükségszerû. A minisztérium jövõre több
mint egymilliárd forintot tervez az utánpótlás-nevelési programok finanszírozására, valamint bõvíteni kívánja a
programokban szereplõ sportágak körét. Arra törekszünk, hogy esélyegyenlõséget teremtsünk anyagi értelemben, a
sportágak tekintetében valamint regionális szinten egyaránt. Nem veszhet el egyetlen tehetséges fiatal sportoló sem anyagi
nehézségek miatt. Ebben közvetlen felelõssége van az államnak.

www.nupi.hu www.nupi.hu
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A szlovákiai Trencsényben jártak a héraklészes súlyemelõk, ahol a Sinclair pontszámítás alapján fölényes gyõzelmet
arattunk a helyi Dukla csapata ellen. 69 kilogrammban Szabó Tamás (TBSC) hatodik helyen végzett. A 77 kg-os súlycsoportban
Csánk Gergely (HVSE) lökésben elért új országos csúccsal (170 kg) végzett az élen. Ugyanezen súlycsoportban Tóth Ádám (KVSE)

ötödikként zárt. A PMSC versenyzõje, Kovács István 90 kg-ban ezüstéremmel bizonyított. Egy súlycsoporttal feljebb Német Péter

(HVSE) a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A legnehezebbek versengésében a TBSC sportolója, Dani Gábor egy negyedik
helyezést is begyûjtött.

A Duna partján megrendezett triatlon sprinttávú országos bajnokság nõi mezõnyének érmeit héraklészesek hódították
el. Kovács Zsófia (GYÖTRI) a dobogó legfelsõ fokára állhatott fel, õt második helyen Koch Renáta (kép 1.) (MOGYI SE) és Máriási Zita

(Molplast VSE) követte.

Konferenciát rendezett utánpótlás-neveléssel foglalkozó szakemberek számára a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet. 
A szeptember 7-én Lepencén tartott találkozó központi témája a XXI. század utánpótlás-nevelése volt. Az esemény beszámolóját
következõ számunkban olvashatják.

„Európai Testnevelõ Piknik” címmel szervezett nemzetközi intenzív testnevelési és sportmódszertani workshopot Zánkán
szeptember 20. és 23. között több más szakmai mûhellyel közösen a NUPI. A többnapos találkozón a plenáris elõadások mellett 
a többi között szaktanácsadás, poszterbemutató, gyakorlati bemutatók színesítették a programot.

Becsengettek, megkezdõdött a tanítás a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnáziumban. Az olimpiai iskolaként
nyilvántartott közoktatási intézménynek a KSI SE több szakosztályának sportolója is koptatja padját a cselgáncsosoktól a Mr.Tus
birkózóiskola növendékein túl a tornászokig. Az iskola új igazgatója õsztõl Vargáné Hajdú Mária (kép 6.), a korábbi megbízott igazgató,
Baló András a jövõben az igazgató-helyettesi feladatokat látja el.

„Tiltott teljesítményfokozás és dopping” címmel tartott elõadást kerékpáros sportoktatóknak a NUPI munkatársa, Pucsok

József Márton (kép 7.). A NUPI közremûködésével megrendezett szemináriumon a hallgatók aktuális példákon keresztül pillanthattak
be egy interaktív multimédiás prezentáció keretében a doppingellenes küzdelem hazai és nemzetközi szabályzásába.

A következô számának tartalmából:
Utánpótlás-konferencia Lepencén Európai Testnevelõ Piknik Zánkán Sport XXI. instruktorok értekezlete a NUPI-ban Szociológiai

felmérés a Testnevelõ Pikniken Sportági beszámolók: judo junior Eb., öttusa ifjúsági vb., vízilabda junior Eb. Hírek.

(7.) 
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Kiadványterv: www.reklamipar.hu/actuart

A NUPinfo internetes változata megtalálható:  a www.nupi.hu, a  www.heraklesz.hu és a  www.utanpotlas-neveles.hu honlapokon!

A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket. Információk és jelentkezési lap a NUPI
honlapjának KSI SE menüpontja alatt találhatók.

A KSI SE szakosztályai: asztalitenisz, atlétika, judo, kajak-kenu, kerékpár, ökölvívás, öttusa, sí, sportlövészet, 
torna (férfi és nõi) és vízilabda.

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja 
a Héraklész  program

és a KSI SE tájékoztató kiadványa

A tartalomból: 
Héraklészesek és KSI-sek az olimpián – Gyurta Dániel ezüstérmes Sportági beszámolók: öttusa, tenisz,

evezés, vízilabda, birkózás, kosárlabda, judo, kerékpár Hírek.

A XXVIII. Nyári Olimpiai Játékok héraklészes vonatkozásai – 

Gyurta Dániel ezüstérmes!

www.nso.hu
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Egy héraklészes a világ legjobbjai között: 
Gyurta Dániel olimpiai ezüstérmes

Sportági beszámolók
Judo: Beszámoló az U20-as nemzetközi versenyrõl
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Jelentem, hogy augusztus tizennyolcadik napján új
csillag született a maroussi-i sportkomplexum központi olimpiai
uszodájában. Már a 200 méteres mellúszás középfutamában
felhívta magára a figyelmet, hiszen 2:10.75-öt repesztve, 
a második legjobb idõvel került a fináléba. A döntõben is
elképesztõ teljesítményt (2:10.80-új országos csúcs) nyújtott: úgy
lett második, hogy csak a szám jelenlegi világcsúcstartója,
Kitadzsima, a tavalyi év világbajnoka tudta kis különbséggel
megelõzni. A másik mellúszó nagyágyúnak, Brendan Hansennek,
aki még a fukuoka-i vb-n tette le
névjegyét, meg kellett elégednie 
a bronzéremmel. Most már illene
bemutatnom a mindössze tizenöt
esztendõs úszócsodát. Gyurta Dániel, 
a Jövõ SC sportolója, Széles Sándor

(kép 1.) tanítványa négyévesen ismer-
kedett meg elõször az uszodák
világával. Tehetségére hamar fel-
figyeltek, így nemsokára Darnyi

Tamás úszóiskolájában találta magát,
majd egy rövid vasutas kitérõ után 
a Széchy Tamás irányította Sport
Plussznál landolt. Bár mint jelenlegi
edzõjétõl megtudtuk, a csodagyermek
1999 tavaszától kezdve az õ
irányításával készült, kapcsolata az
„úszópápával” a késõbbiekben sem
szakadt meg. A mesteredzõ nemrég
bekövetkezett haláláig rendszeres kapcsolatban álltak, sõt még
tanácsokkal is ellátta a fiatal héraklészest. Jelenlegi
egyesületében, a Jövõ SC-ben korosztálya legjobbjává fejlõdött
Gyurta Dániel egy kiváló szakmai stáb támogatásával, több
tehetséges úszópalántával együtt erõsödött bele a mellúszás
élvonalába. A mára több száz tagot számláló egyesület élén egy
ismert korábbi úszóikon, Verrasztó Zoltán áll. A Verrasztó

gyermekek, Dávid és Evelyn valamint Balogh Vanessa mellett
újdonsült olimpiai ezüstérmesünk testvére, Gergely is 
a szakosztály tagja. A nívós versenyzõi és edzõi (Széles Sándor,

Kovácshegyi Ferenc, Virth Balázs) gárda hatatására a Jövõ SC 
a hazai utánpótlás-nevelés egyik zászlóshajójává vált.
Olimpikonunk tavaly robbant be a nemzetközi élvonalba, a hazai
sikerek után a Bécsben rendezett nemzetközi nagymedencés
viadalon mutatta meg magát. A sikeres szereplést mi sem
bizonyítja jobban, mintsem az, hogy végül Gyurta Dániel

a többszörös olimpiai bajnok Alexander Popov mögött 
a világbajnoki második, osztrák Podoprigora-t megelõzve, a három
legjobb egyéni eredmény alapján 2580 ponttal az Európai
Úszóliga (LEN) táblázatának elõkelõ második helyén végzett.
Alig másfél hónap múlva a katalán fõvárosban már a világ
legjobbjaival ugorhatott medencébe. Barcelonában egészen az
elõdöntõig jutott a magyar fiú, ezzel a világranglista tizenötödik
helyén zárta a 2003-as esztendõt.

Mi Gyurta Dani titka? Közhelyszámba megy, 
de természetesen a fizikai és mentális
adottságai és példás edzésmunkája
repítették a világ élvonalába. Kevés
hazai úszó mondhatja el magáról, hogy
a nagy izomerõ, robbanékonyság 
és gyorsaság hajlékonysággal párosul
nála. Mindezen tulajdonságok
kiemelkedõ keringési adottságok, 
jó állóképesség nélkül persze nem
érvényesülhetnének. Szóval adott egy
srác kiváló fizikummal, aki mint edzõje
elmesélte erõs akarattal, koncentrálva
rója a métereket. Egy átlagos
hétköznapja reggel hat órakor
nyújtógyakorlatokkal indul, ezután egy
délelõtti, majd egy délutáni két–két
órás úszótréning következik. Ha éppen
nem edzésen vagy az iskolapadban van,
akkor egy itthoni és egyre gyakrabban

külföldi edzõtáborok helyszínein (Sierra Nevada, Florida)

csíphetjük el. Széles Sándor kiemelte, hogy a hazai edzõtáborozási
lehetõségek biztosításában a Héraklész programnak
meghatározó szerep jut.

A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, dr. Schmitt Pál

értékelésébõl megtudtuk: az olimpiai csapatból száz versenyzõ 
az elsõ–hatodik hely valamelyikén végzett, mostantól ezen
elitklubnak Gyurta Dániel is a tagja. Gyurta azóta rivaldafénybe
került, egyre-másra tûnik fel újságok, magazinok oldalán, rádió-
és tévémûsorokban szerepel, népszerû lett. A hirtelen jött hírnév
szerencsére nem zavarja, a „csak egy érdekel, hogy kihozzam

magamból a maximumot” kijelentés is bizonyítja elszántságát,
céltudatosságát. Példaképe a többszörös olimpiai bajnok Darnyi

Tamás, nem csoda, hiszen ígérete szerint egyszer majd vegyes
úszásban is megmutatja oroszlánkörmeit. Így legyen!

Pucsok József Márton

gyermekek biztonságos körülmények között ismerkedhetnek
a kerékpározással. A versenyigazgató hozzátette: egy-egy
doppingbotrány rettentõ sokat árt hazájában is a sportnak, 
így például az 1998-as Touron kirobbant doppingbotrány
hatására csökkent a kerékpározást sportáguknak választó
fiatalok száma, a szülõk körében visszaesett a sportág
népszerûsége, az elmúlt hat esztendõben azonban a folyamat
szerencsére pozitívan változott. Jean-Marie Leblanc nagy
jelentõséget tulajdonított továbbá a gyermekek elé példaképként,
mintaként állítható felnõtt sportolóknak is.

A Tour de Hongrie keretében a szervezõk nyílt
szakaszt is rendeztek, amelyen 211 „amatõr” bringás „mászott fel”

Gyöngyösrõl a kékestetõi célba. A versenyigazgató ezen a
szakaszon vendégként vett részt, mosolyogva az õ alpe d’ huez-i
„királyetapukhoz” hasonlítva e pályát – hazai viszonylatban
terepadta nehézségi fokának megfelelõen. A nyolcszáz méteres
szintkülönbségû, mintegy húsz kilométer hosszúságú tekerés
után a KSI SE kerekese, Cziráki István (kép 4.) ért fel elsõként, az
amatõr verseny abszolút gyõzteseként. A kétkerekû „falmászást”

a KSI SE bringásainak egyik edzõje, Hazai György is teljesítette
tanítványaival.

V. F

A Magyar Kerékpáros Körverseny, a Tour de Hongrie
szervezõinek meghívására öt napig hazánkban tartózkodott 
a francia körverseny, a Tour de France igazgatója, Jean-Marie

Leblanc (kép 3.). A versenyigazgató – aki két ízben, 1968-ban és
1970-ben profi kerékpárosként végigtekerte a francia Tourt,
majd újságíróként tevékenykedett, jelenleg sportvezetõ – a

-nak a francia utánpótlás-nevelésrõl beszélt. Mint
mondta, a fiatalok sportjának legfõbb mecénásai a régiók, 
a városok és a szülõk. A kerékpársportot tekintve rendkívül
népszerû Franciaországban a BMX, a kerékpár méreteinél fogva
ugyanis egészen fiatalon használhatják a gyermekek
sporteszközként a közlekedési forgalom elöl elzárt, lekerített
pályán, a hozzávaló védõfelszerelések – fej-, könyök- és
térdvédõ, valamint kesztyû – használata mellett. A szülõk éppen
ezért biztonságban tudhatják a foglalkozások alkalmával
csemetéiket. Miután kialakult a kerékpáros ügyesség és a
fiatalok elõrébb járnak éveikben, átülhetnek a nagyobb méretû
kerékpárokra, a hegyi- illetve a versenykerékpárra, majd
versenyezhetnek országúton, akár pályán. Jean-Marie Leblanc

mellesleg egy észak-francia kisváros alpolgármestere is egyben.
A városka saját BMX-pályát üzemeltet, ahol a francia 

Kerékpár: A Tour de France igazgatója a francia utánpótlás-nevelésrõl

(1.) 

(2.)

(3.) 

(4.)

(1.) 

Tizenhat nemzet cselgáncsosa mérte össze tudását 
a tizedik alkalommal Csehországban megrendezett judo tornán.
A férfi 73 kg-ban Fehér Tibor (BHSE) révén magyar gyõzelem
született, a súlycsoport rendkívül izmos harminchétfõs
mezõnyében Rudolf Péter (Bajai Judo Club) ötödik hellyel
bizonyított. Egy súlycsoporttal feljebb a szintén honvédos Pánics

Péter bronzérmet szerzett, Madarász Tamás (DRSI) hetedikként
zárt. A kilencven kilósoknál a második és harmadik helyeken
Farkas Bálint (BHSE) és Dravecz Zsolt (KSI SE) osztozott. 

Farkas klubtársa, Kis Tamás huszonnégy indulóból a hetedik
helyen végzett. A lányoknál 52 kg-ban Kunder Katalin (BHSE)

hetedik lett. Az 57 kg-ban szõnyegre lépõ Baczkó Bernadett (kép 1.)

(UTE) a lányok egyik legnépesebb mezõnyében hódította el a
bronzot. A hetven kilogrammosok között végre egy magyar
gyõztesnek is örülhettünk. Az újpesti Mészáros Anett (kép 2.)

tizennégy judoka közül bizonyult a legjobbnak. Cserháti Eszter a
78 kg-ban ért el hetedik helyezést.

P. J. M

www.nso.hu
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Sportági beszámolók
Vízilabda: Majdnem dobogó

A KSI SE egykori és jelenlegi sportolói az athéni játékokon
Az athéni nyári olimpiára a KSI SE delegálta a legtöbb

saját nevelésû sportolót. Az egyesület legnagyobb sikere a férfi

vízilabda válogatott aranyérme valamint Storcz Botond révén kajak
négyesünk fölényes gyõzelme. A kajak négyes óriási „vízközti”

különbséggel nyerte a finálét. A férfi vízilabda csapat öt tagja –
Benedek Tibor, Kásás Tamás, Steinmetz Ádám és Barnabás, valamint
Vári Attila – a KSI neveltje volt. Véleményem szerint Szívós

Mártonnak is helye lett volna a pólósok között. Az elõzõ
olimpiával együtt összesen nyolc vízilabdázó képviselte a magyar
színeket.

A KSI SE két újonc olimpikon versenyzõvel
képviseltette magát az athéni játékokon. A sportlövõ Erdõs

Dorottya a tavalyi Európa-bajnokságon szerzett eredményével
nyerte el a részvétel jogát. A sportolónõ két számban próbált
szerencsét: a sportpisztoly huszonöt méteres versenyében, ahol
557 körös eredményét ért el, a légpisztoly tíz méteres számában
pedig 379 körrel – idei legjobbjával – a középmezõnyben végzett.

Szarka Krisztina, a KSI SE tizennyolc esztendõs,
héraklészes tornásznõje szabadkártyával jutott ki az athéni
olimpiára, ahol bár az egyéni összetett és a szerenkénti döntõbe
nem került be, tisztességgel helytállt. Krisztina szertornában
nyújtott teljesítménye féléves sérülés és ezzel járó
kényszerpihenõ után jónak értékelhetõ.

Az úszó Horváth Péter a 100 méteres hátúszás
selejtezõjébõl már nem tudott továbbjutni, csakúgy, mint Zubor

Attila, aki 100 méter gyorson futamában hetedik lett, ez azonban
kevés volt a középdöntõhöz.

A kajakos Benkõ Zoltán társával a kajak kettesek ezer
méteres fináléjában a kilencedik helyen ért célba.

A kerékpáros Bodrogi László az országútiak viadalában
állt rajthoz, a mezõnyversenyben és az egyéni idõfutamban
egyaránt a középmezõnyben végzett.

A teniszezõ Mandula Petra sajnos az elsõ fordulóban
búcsúzni kényszerült.

A felsorolt eredmények is bizonyítják, hogy a KSI SE
megfelelt az egyesülettel szemben támasztott fõ feladatnak, több
területen is biztosította az élsport utánpótlás eredményes
szereplését az Athéni Olimpiai Játékokon.

Hazsik Endre

a KSI SE elnöke
(kép 1.)

csapatot még két gól különbséggel vertük, az orosz lányokkal
már nem bírtunk és vereséget szenvedtünk. Oroszország és
Görögország mögött a cseh válogatottat megelõzve a harmadik
helyen vártuk a folytatást. Érmekért már nem küzdhettünk, 
az ötödik helyezésért az olaszokkal mérkõztünk meg. Ezt az
akadályt sikerrel vettük, 6:3 arányban jobbnak bizonyultunk 
a házigazdáknál. Az elsõségért a holland és a görög csapat szállt
harcba, a döntõ csatában az „oranje-k” kerekedtek felül és
hódították el a kontinensbajnoki címet. A harmadik és negyedik
helyeken Oroszország és Németország osztozott.

P. J. M.

Az olasz csizma déli csücskében, Bariban találkozott
Európa nõi vízipólós elitje. A junior lányok Györe Lajos

vezetésével álltak csatasorba az érmekért, helyezésekért.
Csapatunk Ukrajnával és Görögországgal együtt a „B” csoportba
került. Az ukránok elleni nyitómérkõzésen nem volt kérdéses,
melyik gárda vívja ki a sikert. A végére tizenkilenc gólos
különbség alakult ki a mieink javára. A hellén válogatott
játékának ellenszerét nem találtuk, így 4: 9 arányban kikaptunk–
ekkor két ponttal a tabella második helyén álltunk. A következõ
fordulóban már keményebb meccsek vártak ránk. A cseh 

(1.) 

Kosárlabda: Középmezõnyben a mieink
A héraklészes kosarasok legfiatalabbjai az U16-os fiúk

(kép 1.) kontinensbajnokságán vettek részt. A Zalay Zoltán vezette
Európa-bajnoki újonc gárda kilenc mérkõzést játszott Brighton-
ban. Ez az angol üdülõváros adott otthont a „B” divízió
küzdelmeinek, amelynek „A” csoportjában mi, magyarok is
képviseltettük magunkat. Elsõ meccsünket Izland ellenében
vívtuk: a bemutatkozás még nem sikerült, hiszen az északiaktól,
a késõbbi csoportgyõztestõl 45:66 arányban kikapunk.
Másodikra az osztrák csapat következett. Szoros mérkõzés
végén az eredményjelzõ 59:61-et mutatott, azaz mindössze két
pont döntött a „sógorok” javára. Már nagyon ránk fért a gyõzelem
az ír válogatottal szemben, ez sikerült is. A második játékrész
végére rendkívül komoly, több mint huszonöt pontos különbség 

alakult ki a két csapat között, így biztos gyõzelmet 
könyvelhettünk el. Jó szériánk sajnos nem folytatódott,
zsinórban alulmaradtunk a finn és a makedón válogatottal
szemben egyaránt. A sorrendben hatodik Csehország elleni
találkozó gyógyír volt sebeinkre, óriási fölénnyel
gyõzedelmeskedtünk a bizonyára rossz napot kifogó csehekkel
szemben. A házigazdák még megszorítottak (47:56), az utolsó két
mérkõzésre már összeszedtük magunkat és elõször Hollandia,
majd Svédország kosarasait sikerült meglepnünk. A statisztika
kilenc mérkõzésbõl négy gyõzelem, öt vereség, amely 
a végelszámolásnál a hatodik helyet jelentette a válogatott
számára. Az érmeken a francia, az orosz és a török nemzeti
válogatottak osztoztak.

P. J. M

Birkózás: Kadett szabadfogású kontinensviadal
Törökország két kontinenst összekötõ metropoliszá-

ban, Isztambulban zajlott a szabadfogású szakág kadett
korosztályának Európa-bajnoksága. Elõzetesen huszonnyolc
nemzet jelentette be részvételi szándékát. A versenyt megelõzõ
napon a világversenyekre jellemzõen a bírói-, technikai- és orvosi
értekezletre valamint a mérlegelésre került sor. A mieink minden 

súlycsoportban képviseltették magukat. A tíz fõs héraklészes
kontingensbõl a legsikeresebben az 54 kg-ban induló Ferencz

Ádám (Diósgyõri Birkózó Club) szerepelt, aki ötödik helyen zárt.
Két hetedik helyet is szereztünk Tõzsér Sándor (Kaba Meteorit SE-

46 kg) és Szakolczi Zoltán (Honvéd Szondi Loranger SE-54 kg) révén.

P. J. M.

Összeállította: Pucsok József Márton

A Héraklész Bajnokprogram jelenlegi sportolóinak 2004. évi eredményessége az Athéni

Olimpiai Játékok figyelembevételével – lapzártánkig

(1.)
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Sportági beszámolók
Evezés: Címvédés a poznani U23-as világbajnokságon

Sportági beszámolók
Öttusa: Három arany a háromtusa Eb-n

Hazai pályán állhatott rajthoz a nyolcfõs magyar
csapat, a korábbi világbajnokság után most ifi kontinensviadalt
rendezhetett a honi öttusa szövetség. A héraklészes csapatot
öt KSI-s (kép 1.) (Bartalis, Horváth, Pataki, Szendrei és Várbogyay),
valamint Hatvany (BHSE), Juhász (PVSK) és Alekszejev (Alba

Volán) alkották. Beszámolónkat az egyéni versenyek legnagyobb
eredményével kezdjük. Bartalis Zsófia (kép 2.) ötven induló 

közül két orosz lány elõtt fölényesen vívta ki az Európa-bajnoki
címet. A csapatküzdelmek során is érmet, méghozzá bronzot
nyert a Bartalis – Juhász – Alekszejev trió. A Bartalis – Juhász –

Pataki felállású váltónk a brit és a litván válogatottat megelõzve
a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. A fiúknál a Szendrei –

Horváth – Várbogyay összeállítású gárda csapatban hatodik,
váltóban (Szendrei, Horváth és Hatvany) elsõ helyen végzett.

P. J. M

Ifjúsági országos bajnokság

Az ifi korosztályú öttusázók hazai mezõnyének
egyértelmûen a KSI SE az éllovasa. Az egyesület sportolói az
egyéni, a csapat és váltó számokban egyaránt gyõzedel-
meskedtek. A lányoknál Juhász Kata (PVSK) és Pafkó Rita (Alba

Volán) elõtt Bartalis Zsófia (kép 3.) szerezte meg az elsõséget. 
A fiatal KSI-s a legjobb vívóeredménnyel és kiváló úszással
biztosította elsõ helyét. Csapatban a Bartalis – Kovács Orsolya –

Pataki Viktória trió szintén aranyérmes lett. A második és
harmadik helyen az Alba Volán és a BHSE gárdái osztoztak. 
A fiúk versenyét nagy fölénnyel Kasza Róbert (kép 4.) nyerte,
klubtársa, Torma Gábor harmadikként zárt. Robi elsõsorban
úszásban és lövészetben magasodott a mezõny fölé. A KSI SE 

„A” (Kasza, Szendrei, Marton) csapata is megmutatta
oroszlánkörmeit, a „B” (Kerekes, Kazarján, Horváth) csapat 
a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Az országos bajnokság
végén a váltó küzdelmeit rendezték meg. Az eredményhirdetésen
a KSI Kasza – Szendrei – Kerekes összeállítású „A” és a Horváth –

Kazarján – Torma alkotta „B” csapata arany- illetve ezüstérmet
vehetett át. A bajnokság küzdelmei egyben a korosztályos
világbajnokságra utazó keret kijelölését is szolgálta. A lányoknál
Hidvégi Ildikó (BHSE), Prill Katalin (Alba Volán), Bartalis Zsófia

(KSI SE) és Pafkó Rita (Alba Volán), míg a fiúknál Kasza Róbert,

Szendrei Dániel, Kerekes András – mindhárman KSI SE – valamint
Botta András (BHSE) képviseli színeinket Bulgáriában.

P. J. M

A European Summer Cups kvalifikációs köre még
július végén indult Spanyolországban. Lleida-ban három
nemzet: a spanyol, a görög és a török csapat várt ránk. 
A Borsányi Csilla – Adankó Miljana – Kiss Dóra összeállítású
válogatottra nehéz feladat várt, a sokkal esélyesebb spanyolokkal
szemben léptek pályára. Az ibériaiak fölénye elõre jelezhetõ volt,
a 3:0-ás végeredmény reálisnak tekinthetõ. Görögország csapata
ellenében már 2:1 arányban gyõztünk. Borsányi és Adankó (kép 5.)

mindkét meccsét megnyerte, csak párosban szorítottak meg minket. 

A török lányokat meggyõzõ fölénnyel 3:0-ra léptük le, így
csoportunkból két gyõzelemmel és egy vereséggel másodikként
jutottunk tovább a franciaországi fináléba. Az elsõ fordulóban
Izrael válogatottjával mértük össze tudásunkat, szoros
mérkõzésen 2:1 arányban ellenfelünk bizonyult jobbnak. Az
ötödik – hatodik helyekért Spanyolországgal mérkõztünk meg.
A spanyol játékosok jobban koncentráltak, így õk végül az
ötödik, a mieink a hatodik helyen zártak.

P. J. M. 

A tavalyi belgrádi világbajnokságot követõen – a
Nemzetközi Evezõs Szövetség szervezésében elõször – idén 
a poznani Malta távon rendezték meg az U23-as
világbajnokságot. A lengyel házigazdák hatékony
sportdiplomáciájának köszönhetõen idén ez a versenypálya több
evezõs és kajak-kenu verseny (világkupák, U23-as

világbajnokságok) helyszínéül szolgált.
A magyar küldöttség a versenykiírásban szereplõ

tizenkilenc versenyszám közül ezúttal hat hajóegységgel
képviseltette magát, és a nyolc fõs versenyzõi gárdából négyen
(Lõrinczy Péter, Szabó Kornél – tavalyi U 23-as világbajnokok –, Hajdú

Zsuzsa, Novák Zsófia – tavalyi ifi vb 3. helyezettek) a Héraklész
Bajnokprogram keret tagjai közül kerültek ki.

A világbajnokságon 45 nemzet 247 csapata 595
versenyzõvel vett részt, ami igazolja e korosztály számára kiírt
világbajnokság létjogosultságát. Elõzetesen a csapatok elé
kitûzött célok, elvárások a férfi könnyûsúlyú kettõpárevezõs

(Lõrinczy P. – Szabó K.) (kép 1.) hajóegységben címvédés, a nõi
kettõpárevezõsben (Hajdú Zs. – Kónya Alíz) „A” döntõs
(elsõ–hatodik hely), nõi könnyûsúlyú egypárevezõsben (Novák

Zs.) pedig „B” döntõs (hetedik–tizenkettedik) helyezés elérése volt.
A versenyek ideje alatt (2004. augusztus 6–8.) végig változó
erõsségû ellenszél uralkodott, ami a még ifjúsági korú „szuper

könnyûsúlyú” Novák Zsófinak nem igazán kedvezett (az elõírt

minimumsúlynál is 8 kilogrammal volt könnyebb), ezért a
célkitûzésünktõl kissé elmaradva tizenkilenc ország versenyzõje
közül összesítésben a tizennegyedik helyen végzett. Novák Zsófi

mellett a „félig héraklészes” nõi kétpárevezõs egységünkért is
izgulhattunk a versenyeken. Lányaink a többlépcsõs verseny
során tizenhárom nemzet csapata közül az „A” döntõbe
verekedték magukat, ahol végül is a pontszerzõ hatodik helyen
értek célba.

Természetesen legnagyobb várakozással és reménnyel
a tavalyi világbajnokságon világbajnoki címet szerzett, és nem
titkoltan vb-címvédésre készülõ férfi könnyûsúlyú
kettõpárevezõs futamait kísértük figyelemmel. Az egység
felkészülését igazán zavaró körülmények nem gátolták. Bár
Szabó Kornél elsõ éves fõiskolásként az iskolai tanulmányai miatt
télen és tavasszal kicsit hátrányból és nehézkesen lendült 

bele az edzésmunkába és ez még a tavaszi és az idény eleji
versenyek eredményein is meglátszott, de az iskolai nehézséget
leküzdve, és az edzõtáborok valamint a sok párosban eltöltött
edzések „jótékony” hatásának köszönhetõen az egység
fokozatosan egyre jobb eredményeket és formát mutatott. A
világbajnokságot megelõzõ edzõtáborban már olyan kitûnõ
idõeredményeket eveztek, amelyek bizakodással tölthettek el
bennünket a vb-címvédést illetõen. Tizennyolc nemzet
benevezett csapatai közül meglehetõsen szoros és kemény
csatákat vívva csapatunk a lehetõ legrövidebb úton került a
legjobb hat közé az „A” döntõbe (elõfutam gyõzelemmel – a

reményfutamot ezzel kihagyva – közvetlenül a középdöntõbe, majd

középdöntõ harmadik helyezéssel az „A” döntõbe).
A döntõben egy jó rajtot követõen csapatunk szorosan

az élbolyban haladva fél távnál (1000m) néhány tized
másodperccel lemaradva Kanada csapata mögött a második
helyen evezett. A táv hátralévõ részén azonban a fiúk – a taktikai
utasításnak megfelelõen – a mezõnytõl fokozatosan „elhúzva”

magabiztos evezéssel, egy hajóhosszas elõnnyel sima
futamgyõzelmet aratva ismét világbajnoki címet szereztek, ezzel
megvédve tavalyi elsõségüket. A világbajnokság ideje alatt a
magyar csapattagok versenyekhez való hozzáállása – az elért
eredményektõl függetlenül – példás volt, a csapattagok tudásuk
maximumát nyújtották.

Végül, de nem utolsó sorban a fentebb felsorolt
versenyzõk edzõirõl se feledkezzünk meg, mivel az említett
eredmények tanúsága szerint elismerésre méltó teljesítményt
értek el versenyzõikkel.

Férfi ks. kettõpárevezõs (Lõrinczy P. – Szabó K.)

Edzõ: Búza József, Molnár Dezsõ

Nõi kétpárevezõs (Kónya A.– Hajdú Zs.)

Edzõ: Dani Zsolt, Bene László

Nõi ks. egypárevezõs (Novák Zs.)

Edzõ: Búza József
Ficsor László

evezés sportági vezetõ
(kép 2.)

(1.) 

(2.) 

(4.) 

(3.) 

(5.) 

(1.) 

(2.) 

Tenisz: U18-as lányok csapat Európa-bajnoksága
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