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H’rlevŽl/szeptemberi

III. évfolyam 9. szám 2004. szeptember

– hírek

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja
a Héraklész program
és a KSI SE tájékoztató kiadványa

Megtartotta alakuló ülését (kép 1.) a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium és a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet között
(1.) mûködõ héttagú Szakmai Tanácsadó Testület (SZTT), amelynek tagjait a tárca korábbi vezetõje, Gyurcsány Ferenc nevezte ki. A szervezet

(2.)

(3.)

(4.)

(5.)

(6.)

(7.)

(8.)

célja az utánpótlás-nevelés kiemelt feladatainak, így a többi között a Sport XXI. program és a Héraklész program mûködtetésének,
fejlesztésének segítése. A NUPI-t többek között dr. Szabó Tamás fõigazgató képviselte az ülésen, ahol részt vett Füleky András sportügyekért
felelõs helyettes államtitkár és Kelemen Ildikó fõosztályvezetõ is. A SZTT tagjai: Farkas Zoltán elnök (Tiszaújváros polgármestere), Bútor Klára
(NSSZ elnökségi tag), Albert Tibor (SE-i vezetô, Jánosháza), Fuhrmann Géza (MISI elnöke), Hajdú János (szakmai igazgató, MKSZ), dr. Kokas Péter
(NSSZ elnökségi tag) és Kovács István (sportigazgató, Gy-M-S megyei Önkormányzat).
A jégkorong is csatlakozik huszadik sportágként a Héraklész programhoz – jelentette be a NUPI-ban tartott héraklészes
értekezleten Tóth József programigazgató. A korábban ismertetett szempontok alapján elkészült részletes szakmai értékelésrõl tartott
megbeszélésen a többi között az is elhangzott, hogy az egyes sportági értékeléseket szeptember 30-ig kell elkészíteniük a szakágvezetõknek.
Az értekezlet egyben a ciklus lezárására, valamint a Héraklész program eddigi teljes idõszakának értékelésére is szolgált. A megbeszélésen
a GYISM szakértõje a doppingellenes küzdelemrõl tartott elõadást, az elhangzott prezentáció aktualitását az athéni olimpia tapasztalata adta.
Dr. Bakanek György (kép 2.) kijelentette: ki kellene bõvíteni és intenzívebbé kellene tenni a Héraklész programon belüli doppingmegelõzést
szolgáló munkaformákat.
Sportiskolákról egyeztettek az Oktatási Minisztériumban tartott értekezleten, amelyen többek közt Sipos János, az OM és Füleky
András, a GYISM helyettes államtitkára is részt vett, a NUPI-t Lehmann László és Géczi Mariann (kép 3.) képviselte. A téma ezúttal a sportiskola
tartalmi szabályozásának, közoktatási normáinak létrehozása, a sportiskolai kerettanterv szorgalmazása volt.
Egy arany-, két bronzérem született a wales-i Swansea-ben megrendezett duatlon Európa-bajnokságon (kép 4.). Elsõ helyünk a junior
lányok csapatához (Arany Gitta, Bakó Dóra, Laluska Zsuzsa) fûzõdik. Laluska (kép 5.) az egyéni verseny során bronzérmet szerzett, Bakó Dóra
révén egy hatodik helyet is begyûjtöttünk. A fiúk is jól szerepeltek, a csapat Hömöstrei Péter – Nógrádi Tamás – Nuriev Tibor összeállításban
a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Nógrádi az egyéniben ötödikként zárt. Bõvebb beszámolót következõ számunkban olvashatnak.
Az atlétikai országos serdülõ bajnokság pálmáját a KSI-s Végvári Dóra (kép 6.) vitte el. A fiatal sportoló három számban is
(100 méter, 80 méter gát és távolugrás) bajnoki címet szerzett, Szabó Dezsõ (kép 7.) rúdugrásban bizonyult a legjobbnak. Bánhidi Bence révén 100
méteres gátfutásban egy ezüstérem is született, emellett a KSI SE versenyzõi hat harmadik helyet szereztek: Galambos Tibor és Volosinovszki
Dóra rúdugrásban, Fajoyomi Viktor magasugrásban, Murai Eszter 80 méter gáton, Prekli Zoltán és Réti Dániel magasugrásban.
A hazai kerékpárosoknak szeptember elején rendezték a Millenáris betonteknõjében a pálya országos bajnokságot. A felnõtteknek
kiírt viadalon a KSI SE két fiatal tehetsége is rajthoz állt. A férfiak mezõnyében Barkóczi Péter négy számban nyert aranyérmet, egyben pedig
ezüstöt, a lányok között Palotai Gabriella (kép 8.) egyszer a dobogó legfelsõ fokára állhatott fel, ötször második lett, legnagyobb riválisának
a korábban ötödik helyezett olimpikon, Szabolcsi Szilvia (kép 8.) bizonyult.
A Váci Városi Evezõs Klub az önkormányzattal közösen rendezte meg a Dunakanyar kapujában az evezõs diákolimpia (kép 9.) idei
küzdelmeit. A több korosztály versenyzõit felvonultató, tizenegyedik alkalommal kiírt eseményen a Héraklész Bajnokprogram több
sportolója is vízre szállt az ezerméteres küzdelmekben, így például az ergométeres csúcstartó, a banyolesi ifjúsági világbajnokság negyedik
helyezettje, Szabó Katalin is. A versenyen tizenhét klub, több mint hatvan iskola 383 hajóegysége 746 beüléssel vett részt.
Javában zajlik a sportlövõszezon, az országos bajnokság keretében az 50 és 25 méteres puskások és pisztolyosok a Pongrácz úti
lõtéren mérték össze tudásukat. A standard pisztoly versenyszámban Gyõrik Csaba (KSI SE) 557 körös eredménnyel bajnoki címet szerzett.
Csapatban egy ezüstérmet is begyûjtött a Gyõrik – Gyimesi – Koronka trió. A lányok (kép 10.) sportpisztoly csapatversenyében két KSI-s érem is
született. A Lukácsi – Antal – Kovács összeállítású junior csapat a második helyen végzett, míg felnõtt csapatunk (Bernáth, Erdõs, Morvai)
a BHSE és az UTE mögött bronzéremmel zárt.
Jól szerepeltek a KSI-s judósok az U23-as valamint a juniorok B-korcsoportjának országos bajnokságán. Dravecz Zsolt a 90 kg-os
súlycsoportban nyerte el a bajnoki címet, 100 kg-ban Deli László állhatott a dobogó tetejére. A juniorok két elsõséget Joó István (66 kg) és
Szemán Gergely (73 kg) révén, Zabodál Ivánnak (73 kg) köszönhetõen pedig egy ezüstérmet is begyûjtöttek. A Szolnokon megrendezett
III. Wadokai Kupán a serdülök közül Maros Barbara és Bocskói Botond (egyaránt 40 kg) az elsõ helyen zárt.
Országos Vízilabda Edzõ Konferenciát rendeztek meg szeptember elején Balatonbogláron, a kétnapos konferencia egyben
a sportág szakembereinek továbbképzését is szolgálta. A NUPI részérõl elõadást tartott dr. Szabó Tamás fõigazgató és a KSI SE munkatársa,
Zsoldos Péter (kép 11.), egykori ifi Európa-bajnoki második helyezett vízilabdázó.
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A tartalomból:
A tartalomból: Sport XXI.: együtt a kistérségi instruktorok Széchy Tamás 1931-2004. Testnevelôi Piknik
Zánkán
Sportági beszámolók: öttusa, judo, torna, tenisz, vízilabda, asztalitenisz, kajak-kenu
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onferencia Lepencén:
„A XXI. század utánpótlás-nevelése”

A

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (GYISM)
valamint a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet
(NUPI) közös szervezésében „A XXI. század
utánpótlás-nevelése” címmel rendezték meg a Visegrád-Lepencevölgyi Danubius Spa & Conference Hotelben százhetven
résztvevõvel azt a konferenciát, amelynek témáját az utánpótlásnevelés aktualitásai és a sportiskolai rendszer átalakulása adta.
Nyitóelõadásában a tárca politikai államtitkára úgy fogalmazott:
„az olimpiai résztvevõk jelentõs része korábban a korosztályos
utánpótlás-versenyeken is eredményesen szerepelt. Az athéni
magyar sikerek kapcsán megerõsítést kaptunk, hogy
szükség van az utánpótlás-nevelési programokra”.
Mesterházy Attila (kép 1.) kijelentette:
„Az utánpótlás-nevelés finanszírozása, koordinációja
döntõen állami feladat, a fiatalok versenyeztetése
nagy terhet ró a klubokra és a szülõkre.
A minisztérium a jövõ esztendõben több mint
egymilliárd forintot tervez az utánpótlás-nevelési
programok finanszírozására, valamint bõvíteni
kívánja a programokban szereplõ sportágak körét.
Törekedni kell az esélyegyenlõség megteremtésére
anyagi értelemben, a sportágak tekintetében valamint
regionális szinten egyaránt. 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 lenne. A minisztérium munkatársai készítik
a Nemzeti Sportstratégiát, amelyben kiemelt prioritást kap az
utánpótlás-nevelés. A 2008-as olimpia sikereire gondolva már most
hangsúlyt kell fektetni az utánpótlásra!”
„A sportiskola olyan egyesület, ahol évfolyamos képzési
rendszer folyik sportágtól függõ életkori szakaszokban. A magyar
sportban ez nagyon komoly tradíciókon nyugszik, erõs szellemi tõke
halmozódott fel” – mondta a NUPI fõigazgatója, aki prezentáció
keretében mutatta be a sportiskolák utánpótlás-nevelési
rendszeren belüli helyét és szerepét. Dr. Szabó Tamás (kép 2.)

következô számának tartalmából:
Szociológiai felmérés a Testnevelõ Pikniken – 2. rész
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A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket.
Információk és jelentkezési lap a NUPI honlapján található.

elõadásában kiemelte: „a sportiskoláknak két formája van: egyesületi
keretben mûködõ egyesületi típusú és közoktatási keretben mûködõ
iskolai típusú. Míg elõbbi hagyományosan a minõségi képzés színtere,
utóbbi a feltételrendszer létrehozásában játszik fõszerepet – bár jelenleg ez
nem létezik Magyarországon; a kettõ azonban együttesen kellene, hogy
megvalósítsa a mûködõképes utánpótlás-nevelést.” A fõigazgató
hozzátette: „az államnak az esélyegyenlõség megteremtése mellett
vállalnia kell a tehetséges gyermekek menedzselését. Célul tûzhetjük ki,
hogy ifjúsági, junior korra olyan versenyzõket képezzünk ki, akik
megállják helyüket a nemzetközi mezõnyben. A sportiskoláknak „gyûjtõhelyként” kell szolgálniuk a
hat–tizennyolc esztendõs fiatalok számára.”
A rendezvény levezetõ elnöke a
GYISM sportügyekért felelõs helyettes
államtitkára volt. Füleky András (kép 3.)
összegzésként elmondta: „a Sport XXI.
program egyik célja, hogy legyen több gyermek
a rendszerben, az iskolákba vigyük be a
sportolás lehetõségét. Tizennégy éves korban
beindul a Héraklész program, amely a minõségi
képzést biztosítja. A sportkormányzat célkitûzése
a 2005-ös esztendõre, hogy öt–nyolszáz millió
forintot különítsen el a sportiskolák támogatására.
2005 szeptemberétõl normatív módon, fejenként
harminc–harmincötezer forint összegû támogatással
induljanak sportiskolaként mûködõ szervezetek elsõdlegesen olyan
helyeken, ahol adottak mindennek a hagyományai.” A helyettes
államtitkár hozzátette: „a NUPI által koordinált Sport XXI.
programra idén 734 millió forint áll rendelkezésre, az összeget normatív
alapon, a bejelentett létszámok alapján fizetik majd ki. Jövõre bõvíteni
szeretnénk a támogatandó sportágak körét, több sportág nagyon komoly
lobbytevékenységet folytat, bár a Héraklész programból a teljesítmény
alapján ki is lehet kerülni. A sportágfejlesztési programokhoz szeretnénk
további, növekvõ állami forrásokat is rendelni.”
Folytatás a 2. oldalon!
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Konferencia Lepencén:

Sportági beszámolók

„A XXI. század utánpótlás-nevelése” – folytatás

Az Oktatási Minisztérium részérõl Brassói Sándor (kép 4.)
a definiálást, a jogszabályok megalkotását, a jogszabályi hátteret
szabályozó dokumentumok elkészítését szorgalmazta, mivel a
sportiskolát jogszabályi szinten egyelõre még nem tisztázták le.
Mint mondta: „egy keretprogram kidolgozása, a szakmával egyeztetett,
átjárható kerettanterv elkészítése szükséges, amely biztosítja a gyermekek
elõmenetelét, továbbtanulását akkor is, ha nem lesznek élsportolók.
(4.) A teljes közoktatási intézményháló elláthatja a sportiskolai hátteret.
A közoktatási típusú sportiskolai rendszer a jogi, pénzügyi és szakmai
garanciákat egyaránt biztosítaná.”
Az emelt szintû testnevelést alkalmazó és élsportolói
osztályokat mûködtetõ közoktatási intézmények helyzetét,
utánpótlás-nevelésben elfoglalt szerepét két iskola vezetõje
mutatta be intézményükön keresztül. A Csanádi Árpád
Általános Iskola és Gimnázium igazgatója elmondta: az iskolára
(5.) jellemzõ, hogy minden tanulója egyben valamely egyesület
igazolt sportolója, ebben kiemelt szerepet kap a Központi Sportés Ifjúsági Egyesület. A felvételnél elõnyben részesítenek néhány
sportágat, így például a tornát, az úszást és a mûkorcsolyát.
Vargáné Hajdú Mária (kép 5.) szerint sportágakra specializálódott
sportiskolai rendszert kellene megvalósítani, továbbá az
esélyegyenlõség fontosságát hangsúlyozta és kiemelte a
sportolók továbbtanulásának felsõoktatásban történõ
elõsegítését. A Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
(6.)
igazgatójától megtudtuk, hogy intézményük 759 tanulója közül
226-an élsportolói osztályba járnak – ezek az osztályok ötödik
évfolyamtól mûködnek –, húszan, így például Baczkó Bernadett
junior Európa-bajnok judós és a korábbi héraklészes Boulsevicz
Beatrix olimpikon úszó a Héraklész program tagjai. Makovecz Éva
(kép 6.) hozzátette: az iskolában az oktatás struktúrája
alkalmazkodik az edzõtáborokhoz és a versenyekhez, sõt még
egyéni foglalkozások is elõfordulnak.

Asztalitenisz: Szép sikerek Brazíliában – Jakab újabb gyõzelme

A Velence-tavi Vízi Sportiskola és Szabadidõközpont
igazgatójának, Trembeczki Beátának (kép 7.) prezentációjából
kiderült, hogy sportiskolájukban az evezés, a kajak-kenu,
a vitorlázás, a korcsolyázás és a jégvitorlázás mellett jelentõs
szerepet kap a környezetvédelem elõtérbe helyezése is, ennek
érdekében hat állomásos vízi tanösvényt építettek ki a tavon.
Elõadásában felhívta a figyelmet a pályázati lehetõségek
bõvítésének, utánpótlás-nevelési központok létrehozásának, az
állami normatívának és a sportiskolák teljes jogú
sportszervezetként való elismerésének az igényére. A Miskolci
Városi Sportiskola igazgatója bemutatta az általa vezetett
intézményt, ahol tizenkét szakosztályban nyolcvanöt edzõ
dolgozik, az iskola jelentõs szerepet játszik a város sportéletének
fejlõdésében is. Fuhrmann Géza (kép 8.) hetvenezer forintos állami
fejkvótát javasolt és szorgalmazta a sportiskolák számának
növelését.
A megyei jogú városok képviseletében Dunaújváros
polgármestere, dr. Kálmán András (kép 9.) ismertette, hogy a
huszonkét megyei jogú város mindegyike csaknem 370 millió
forintot fordít sportra évente. A huszonhárom hazai
sportiskolában mintegy harmincezer gyermek sportol,
költségvetésük nyolcvan százaléka az önkormányzatoktól
származik.
A Magyar Diáksport Szövetség fõtitkára a sportiskolai
képzés és a diáksport harmonizációs feladatairól beszélt.
Szlatényi György (kép 10.) történeti áttekintést adott az utánpótlásnevelés alakulásáról az elmúlt évtizedeket is bemutatva,
elhelyezve benne a Diákolimpia versenyrendszerét, a
sportiskolák kialakulását, feltüntetve az 1963-ban alakult
Központi Sportiskolát. A fõtitkár szerint a sportiskolák
rendszerének kialakítása, a versenyeztetés a NUPI jövõbeni
feladata lenne.

(7.)

Vasvári Ferenc

(8.)

(9.)

Az ITTF Ifjúsági Körverseny utolsó állomásának adott
otthont szeptember 7. és 12. között a brazíliai Piracicaba.
Héraklészes fiataljaink – megõrizve a budapesti Ifjúsági és
Serdülõ Európa-bajnokságon mutatott jó formájukat – tovább
remekeltek és három arany-, három ezüst-, két bronzérmet szereztek.
A csapatküzdelmek során a Li Bin – Pergel Szandra összetételû
csapat a döntõben Szerbia felett aratott gyõzelmével szerezte meg az
aranyérmet, míg a Jakab János – Molnár Krisztián (kép 1.) alkotta team
a döntõben ugyan már csak egy poénra volt a gyõzelemtõl, végül mégis a
portugálok nyakába került az arany.
A páros versenyek során a Jakab – Molnár páros azonban
elégtételt vett a csapatban elszenvedett vereségért és a budapesti Európabajnokságon gyõztes Apolonia – Freitas portugál kettõs felett 3:2-re
diadalmaskodott a döntõben.
Miután leányaink, Li Bin (kép 2.) és Pergel (kép 3.) egyaránt
balkezesek, ezért szerbiai párokkal vágtak neki a küzdelmeknek.
A fúziónak egy ezüst- és egy bronzérem lett a vége. A Li Bin – Recko páros
egy román – spanyol kettõs mögött a dobogó második, míg a Pergel –
Feher duó a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
Az egyes versenyszámok egyben azt is hivatottak voltak
eldönteni, hogy ki vehet részt a Körverseny minden bizonnyal napsütötte
madeirai fináléjában október 26–31-én, a gyõztes ugyanis automatikusan

(1.)
kvalifikálta magát a döntõre. A döntõ 12-es mezõnye egyébként a hét
verseny gyõztesébõl, a Nemzetközi Szövetség (ITTF) által vezetett
pontverseny elsõ négy helyezettjébõl, valamint a rendezõ ország egy
versenyzõjébõl tevõdik össze.
A ifjúsági fiú egyesben megismétlõdött a budapesti Európabajnokság döntõje. Jakab (kép 4.) ismét a spanyol Durannal került szembe
és ahogyan akkor, most sem kegyelmezett ellenfelének. Gyõzelmével (2.)
János ott lesz a portugáliai finálén, amelynek már tavaly Malajziában
megtapasztalhatta hangulatát, akkor végül az ötödik helyen zárta
a versenyt.
Molnár Krisztián ugyancsak jó teljesítményt nyújtva
a negyeddöntõben a portugálok második számú játékosát legyõzve
egészen az elõdöntõig menetelt, ahol végül Jakab állta az útját.
A leányok mezõnyében is majdnem sikerült kiharcolni (3.)
a döntõn való részvételt. A budapesti EB-n vegyes párosban gyõztes Li
Bin a döntõben a lehetõ legkisebb különbséggel a döntõ játszmában
maradt alul a román Dodeannal szemben.
Miként a fiúknál, úgy a leányoknál is magyar elõdöntõt
rendeztek, miután Li Bin mellett Pergel is beverekedte magát a legjobb
négy közé a szerbiai Recko legyõzésével.

Kajak-kenu: EORV Szeged, szeptember 25–26.
A Szegeden megrendezett kajak-kenu EORV-n kilenc ország
versenyzõi vettek részt.
A magyar csapat végleges összeállítását csak a verseny elõtti
héten jelölték ki, ugyanis 18–19-én még a velencei pályán kellett az
egységeknek válogatózniuk. Az ötvenhat versenyzõbõl és edzõikbõl álló
válogatott az EORV hetében keddtõl a verseny helyszínén, a Maty-éri
Gróf Széchenyi István Evezõs és Kajak-kenu pályán készült a
megmérettetésre. Utánpótlás csapatunk most táborozott elõször ilyen
nagy létszámban ebben az olimpiai centrumban. Jó volt, hogy
közvetlenül a pálya melletti szállóban lakhatott a csapat, nem kellett az
edzések közben utazgatni és az ellátás is megfelelõ volt. Ez a tábor
különösen jól szolgálta a közvetlen verseny elõtti felkészülést, mert az
indulóknak lehetõsége adódott „belõni" a pályát, összecsiszolni a
csapathajókat. Ezt az eredmények is igazolják.
A versenyeken három korosztály (1989–87) versenyzõi
egyes, páros és négyes hajókban állhattak rajthoz. Minden
versenyszámban nemzetenként két egység indulhatott, ezt a lehetõséget
válogatottunk mindenhol ki is használta és összességében tizenhét arany, huszonkét ezüst- és tizennyolc bronzérmet nyert. Az olimpiai számokat
tekintve mérlegünk a következõ volt: a megrendezett huszonhét olimpiai
versenyszámban tizenkét arany-, kilenc ezüst- és hét bronzérmet
szereztek versenyzõink és csak két olyan olimpiai szám volt, ahol sem az
„A", sem a „B" egységünk nem ért el dobogós helyezést.
A fentiek és az év elõzõ nemzetközi versenyein elért sikerek
után büszkén állíthatjuk, hogy kajak-kenuban az olimpián
legeredményesebben szerepelt szakágnak biztosított az utánpótlása.
Ebben jelentõs szerepe van a Héraklész program által nyújtott
felkészülési lehetõségeknek. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy
az EORV csapattagoknak hetvenkilenc, az érmet szerzetteknek pedig
nyolcvan százaléka tagja a programnak.

Lajtai Kristóf (4.)
asztalitenisz sportági vezetõ
(kép 5.)
K-1 1989
K-2 1988-89

Gyõzteseink:
1000m
1000m

K-2 1987

1000m

K-2 1988-89

500m

K-2 1987

500m

K-4 1989-87

1000m

K-1 1989
K-1 1988
K-1 1987
K-1 1989
K-1 1988
K-1 1987
K-2 1987

1000m
1000m
1000m
500m
500m
500m
1000m

K-2 1987

500m

C-2 1988-89

1000m

C-2 1988-89

500m

C-2 1987

500m

Varga Kálmá
KSI SE
Mórocz István
Szalay Tamás
AVSE
Szvoboda Péter
Papp Sándor
SZVSE
Bordács Balázs
Bak Ádám
Békés
Kálmán Tibor
Bernáth Tibor KSI SE
Sztaics István
Szalay Tamás
AVSE
Szvoboda Péter
Czina Zoltán
Tata
Czina László
Bak Ádám
Békés
Kálmán Tibor
Bernáth Tibor KSI SE
Sztaics István
Czina Zoltán
Tata
Czina László
Papp Sándor
SZVSE
Bordács Balázs
Karakas Ádám MTK
Kiss István
Szalay Tamás
AVSE
Szvoboda Péter
Nagy Imola
KSI SE
Mórocz István
Hegyi Zomilla KSI SE
Simon Miklós
Csipes Tamara Domino-Honvéd Csipes Ferenc
Hegyi Zomilla KSI SE
Simon Miklós
Medveczky Erika Kis-Dunai SE Básti Attila
Csipes Tamara Domino-Honvéd Csipes Ferenc
Medveczky Erika Kis-Dunai SE Básti Attila
Kákai Bettina
Kis-Dunai
SE Básti Attila
Csipes Tamara Domino-Honvéd Csipes Ferenc
Szirom Nikolett Domino-Honvéd Csipes Ferenc
Varga Dávid
GYVSE
Szabados Krisztián-Weisz Róbert
Juhász Norbert Szegedi VSE
Kerek Csaba
Varga Dávid
GYVSE
Szabados Krisztián-Weisz Róbert
Juhász Norbert Szegedi VSE
Kerek Csaba
Szemán Gábor Váci-hajó
Bánszky Imre
Korisánszky PéterKSI SE
Kovács Tamás

(5.)

Csapatverseny:
1. Magyaroroszág: 522 pont
2. Németország: 413 pont
3. Lengyelország: 321 pont
Éremtáblázat:
Arany
Magyaroroszág 17
Németország
12
Lengyelország
6

Ezüst
18
11
5

Bronz
13
9
9
Weisz Róbert
kajak-kenu sportági vezetõ

(kép 6.)

(6.)

(10.)
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Sportági beszámolók

Sport XXI.: Együtt a kistérségi instruktorok

Tenisz: Ezüstérem Itáliából, majdnem döntõ a US Open-en, egy szettet sem engedett…
Második helyezést ért el tizenkét éven aluli tenisz
válogatottunk a Nations Cup elnevezésû nemzetközi tornán.
A Susányi Zsófia (Gellért SE) – Lukács Vanda (kép 1.) (Viktória SE) – Zeller
Vivien (Gellért SE) összeállítású héraklészes csapat csak a házigazda
olasz lányoktól kapott ki. A résztvevõ nemzetek csapatainak
egymás elleni eredményei két egyes és egy páros mérkõzés
összesített részeredményeibõl álltak össze. Elsõ mérkõzésünket Németország ellenében magabiztos 3:0-ás
(1.)
gyõzelemmel zártuk. Majd a litvánok következtek,
a sikerért alaposan meg kellett dolgoznia az U12-es
lányoknak, a végeredmény 2:1 ide. A lengyelek legyõzése
nem jelentett problémát. Végül a fináléba jutottunk, ahol
az itáliai trió állította meg menetelésünket, így bravúros
teljesítménnyel ezüstérmet hozhattunk haza Brescia-ból.
Szávay Ágnes menetelése a US Open Junior
versenyében. A fiatal teniszezõ mind egyesben, mind párosban
nagyszerûen teljesített. A kiskunhalasi sportoló egyesben elõkelõ
pozícióból, tizenharmadik kiemeltként kezdte meg a küzdelmet. Az elsõ
fordulóban egy koreai, majd egy orosz lányt legyõzve egészen
a harmadik körig jutott, ahol a magasabban rangsorolt (4) amerikai

Kirkland megállj parancsolt. Párosban a csehországi Frankova oldalán
vett revánsot az egyesben elszenvedett vereségért, hiszen elsõ meccsükön
épp a Kirkland-el felálló párost búcsúztatták. A következõ fordulóban
a szerb-argentin duó sem jelentett akadályt. A Kleybanova/Peer elleni
mérkõzés tétje már a negyeddöntõbe kerülés volt. A sima
kétjátszmás siker azt jelentette, hogy a cseh-magyar páros már
a döntõbe jutásért léphetett a National Tennis Center
pályájára. Sajnos a román kettõs (6:4, 6:1) arányban
jobbnak bizonyult, de a négy közé jutás önmagában is
fantasztikus eredmény egy ilyen rangos tornán.
Szávay Ágnes továbbra is kiváló formában
versenyez. A tizenöt esztendõs sportoló egy rangos, 10 000
dollár összdíjazású, az olaszországi Ciampino-ban
megrendezett tornán gyõzedelmeskedett. A magyar lány
az elsõ körben egy olasz, majd egy izraeli és ismét egy olasz
versenyzõt búcsúztatott. Az elõdöntõben a cseh Novotnikova várt rá.
Szávay (6:2, 7:5) arányban továbblépett, és parádés játékkal,
játszmaveszteség nélkül a fináléba jutott. A döntõ mérkõzésen esélyt sem
adva riválisának (6:0, 6:2) a felnõtt mezõnyben szerzett tornagyõzelmet.
P. J. M.

Vízilabda: Apró ország nagy versenye
Kedvezõ elõjelekkel készülhettek a sportág
korosztályos Európa-bajnokságára a junior pólósok. Augusztus
derekán a válogatott két elõkészületi sorozaton vett részt.
A stuttgarti, majd a terebesi tornán mutatott játék bizakodásra
adhatott okot, hiszen Németországban gyõzni tudtunk,
a Felvidéken pedig csak a horvátok tudták a fiúkat megszorítani.
A kontinensbajnokság megrendezésére egy kicsiny mediterrán
sziget, Málta és annak Gzira nevû városa vállalkozott.
A sorsolásra nem lehetett panaszunk, Angliával, Hollandiával és
Oroszországgal együtt vághattunk neki a
kontinensbajnokság elsõ körének. A három
gárda közül játékerõ tekintetében
leginkább az orosz csapat vehette fel
velünk a versenyt. A nagyágyúkat,
a horvát és szerb alakulatot
„megúsztuk”,
vagyis
az
Eb
szerencsésen indult számunkra.
A tavalyi ifjúsági Európabajnokság ezüstös gárdájából
többen is a jelenlegi csapatot
(2.) erõsítik. Máltán a két kapus: Baksa
Lászó (FTC) és Bisztritsányi Dávid
(UTE), valamint a mezõnyjátékosok
közül Debreczeni Balázs, Kotszidisz Nikolaosz,
Máthé Balázs, Varga Dénes (valamennyien UTE),
Heinrich Dávid, Kuncz Tamás, Szabó Péter
(mindhárman KSI), Juhász Zsolt, Somogyi Balázs (mindketten
Szentes), Tóth Márton (Domino-BHSE), Sziklai Tamás (Vasas),
Bálint Gergõ (Eger) és Kállai Márk (BVSC) képviselte a magyar
színeket.
Brillírozott a csapat, a kötelezõ gyõzelmek után az
oroszok sem tudtak meglepni bennünket. A középdöntõben már
kemény csata várt ránk. A szerb-montenegrói legénységet kellett
volna legyûrnünk, ez sajnos nem sikerült, sõt a vízilabdaderbi
végére nagy különbség alakult ki, déli szomszédaink végül hat
gólos fórral (10:4 arányban) bizonyultak jobbnak. A fináléba
jutásért egy másik poszt-jugoszláv csapattal, a horvátokkal
küzdöttünk meg. A szerbek elleni zakó után újra fel tudott állni

a héraklészes gárda és szoros meccset vívva csupán kettõvel
kapott ki. A bronzéremért folyó csatában az olasz válogatott várt
ránk. Küzdeni tudásból jelesre vizsgázott a Merész András
dirigálta együttes, hiszen az utolsó pillanatban fordítottuk meg az
eredményt a mi javunkra, Magyarország-Olaszország 7: 6.
Merész mester reálisnak, a mutatott játéknak
megfelelõnek értékelte harmadik helyünket. A bronz bizonyítja,
hogy juniorjaink egyértelmûen az élmezõnybe tartoznak. Hét
találkozó mérlege: öt gyõzelem, két vereség. A szerb és a horvát
csapat elsõsorban fizikálisan emelkedett fölénk,
ez szó szerint értendõ, hiszen a korábbi „jugók”
köztudomásúan már tizennyolc–tizenkilenc
évesen – amellett, hogy égimeszelõk – a
„radiátorral harmonikáznak”. A testi
adottságbeli fölény késõbb csökken,
illetve eltûnik, mire a srácok a
felnõtt válogatottba kerülnek, már
fizikai képességekben is felveszik a
versenyt. A nagyválogatott sydney-i
és athéni diadala is alátámasztotta
ezt a prognózist. A csapatba kerülés,
a válogatás vezérelve a felnõttkori
beválás célkitûzésén alapszik. Merész
András (kép 2.) olyan játékos keretet jelölt ki,
amelybõl sokan felnõtt játékosként is
megmutathatják
majd
oroszlánkörmeiket.
A mostani csapatból egy játékos már lehetõséget kapott
a bemutatkozásra a „nagyok” között. Az újpesti Varga Dénes 1987ben született, még a juniorok között is újoncnak számít, mégis
Kásásékkal együtt ugorhatott medencébe két világliga
mérkõzésen. Dr. Kemény Dénes az olimpiai bõ (19-es) keret
tagjaként is számolt vele. De térjünk vissza a juniorokhoz, ahol
több játékos teljesítménye külön is kiemelhetõ! Tóth Márton
csapatkapitány, Máthé Balázs és Juhász Zsolt a mezõnyben,
az abszolút Európa-bajnoki újonc Bisztritsányi Dávid pedig
hálóõrként járult hozzá nagyban a sikerhez.
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– Regionális szinten instruktorok ellenôrzik a programot
Hét sportág 734,5 millió forintos normatív
utófinanszírozásával indult be idén a Sport XXI. utánpótlásfejlesztési program, amelyet a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet
koordinál. Az ellenõrzés regionális szinten a kistérségek
instruktorainak hálózati rendszerén keresztül valósul meg.
Az ötvenöt instruktort pályázat útján választották ki. Az elsõ közös
értekezlet helyszíne a Puskás Ferenc Stadion Iharos terme volt,
ahol a GYISM-et Kelemen Ildikó és Farkas Tibor képviselte.
A NUPI részérõl felszólalt dr. Szabó Tamás fõigazgató, a Héraklész
programot irányító Tóth József, valamint a program referense,
Pignitzky Dorottya, a Hydra rendszert pedig Kovács János ismertette.
„A sportágfejlesztési programok korábban önállóan futottak,
most közös szakmai és pénzügyi elvek mentén egységesítettük azokat, így
indulhatott be idén hét sportággal a Sport XXI. program. Az instruktori
hálózat kiépítését elkezdtük, a sportági szakszövetségekkel, az egyesületekkel
és az iskolákkal a szerzõdéseket megkötöttük, a szakmai felelõsséget a
szövetségekkel közösen vállaljuk, az állami pénz felhasználásának ellenõrzése
szigorú pénzügyi kontrollal a NUPI feladata. A számítógépes nyilvántartási,
dokumentációs rendszer alkalmazása komoly ellenõrzésre ad lehetõséget”–
mondta Szabó Tamás (kép 1.). A fõigazgató felhívta a figyelmet a
sportág szakmai kontrolljának jelentõségére, továbbá az
instruktorok kapcsolatépítésének és munkamódszerei kidolgozásának fontosságára, majd megelõlegezte bizalmát az instruktori
csapat „szellemi tõkéjét” illetõen.
Tóth József (kép 2.) a feladatköröket ismertette, az
instruktorok õszi, rövid távú feladatairól beszélt, amelyek közül
kiemelkedik az iskolák, az egyesületek regionális szintû látogatása
havonta meghatározott idõpontokban, továbbá a sporteseményeken
történõ megjelenés, ellenõrzés.

Pignitzky Dorottya (kép 3.) hangsúlyozta: „a NUPI feladata lesz
egyszerre a szakmai és a pénzügyi kontroll megvalósítása”. A Sport XXI.
program munkatársa a program szakmai részét ismertette.
A sportágakra vonatkozóan elmondta: „az atlétika esetében a
sportágfejlesztési program már korábban elindult, idén 104 iskolával és 37
sportegyesülettel kötött a NUPI szerzõdést, valamint tíz–tizenkét éves
gyermekek részére országos versenyrendszert is finanszíroz. A kajak-kenu (1.)
sportágfejlesztési programja idén indult el, az intézet 31 sportegyesülettel
szerzõdött, azokon keresztül áll kapcsolatban az iskolákkal. A kézilabda
esetében 175 iskolai és 50 sportegyesületi szerzõdést kötöttek meg, három
minõségi kategóriában. A kosárlabdázók részérõl a tavalyi bajnoki
pontrendszer alapján az U16-os korosztályig bezáróan 16 leány és 16 fiú
sportegyesülettel kötöttek szerzõdést, ez érinti a Kenguru kupa
versenyrendszerét, 160 csapatot. A labdarúgással kapcsolatosan még nincs (2.)
pontos adatunk, a feldolgozás folyamatban van. A teniszezõknél beindult
iskolai szinten a Mini tenisz program, 18 sportegyesülettel és 82 iskolával van
érvényes szerzõdésünk. Végül a program hetedik sportágában, a vízilabdában
iskolai csapatokkal mûködik a Suli Póló, a sportágban 16 sportegyesülettel
szerzõdünk a közeljövõben.”
Az értekezlet végén az NLA korábbi vezetõje, (3.)
Kovács János (kép 4.) a rendszer átláthatóságát, egymásra épültségét
valamint átjárhatóságát hangsúlyozta. Végezetül bemutatta a Sport
XXI. programban résztvevõk nyilvántartását szolgáló számítógépes
adatfeldolgozó Hydra rendszert, amelynek egyik elõnye, hogy az
instruktorok által decentralizált módon, az ország bármely területén
gyorsan és egyszerûen fel lehet tölteni az adatokat – ne felejtsük el,
a program alsó és középsõ szintjén hetvenezer fiatal érintett! (4.)
V. F.

Széchy Tamás 1931-2004
„Büszke vagyok KSI-s tanítványaimra. Hargitai Andris
1969-ben kétszeres Európa-bajnok lett, ’72-ben bronzérmes a müncheni
olimpián, majd a ’73-as belgrádi vb-n a magyar úszósport elsõ
világbajnoka. Verrasztó Zoli ’75-ben világbajnok, majd négyszáz
vegyesen ’76-ban világ- és Európa-csúcsot úszott; Wladár Sanyi, akit hat
éves korában tanítottam úszni, tizenhét évesen Moszkvában olimpiát
nyert, és még folytathatnám a sort. Nem tartottam helyes döntésnek, hogy
a KSI-bõl tizennyolc évesen a versenyzõknek másik klubba kell
igazolniuk, ezért késõbbi egyesületeikben, a Honvédban és a Dózsában is
foglalkoztam velük, ’76-tól már szövetségi kapitányként. Edzettünk a TF
25 méteres medencéjében, majd sikereink után ’75–’76-ban felépült a
„Csaszi” mellett a Komjádi, ahol már jobb körülmények között
készülhettünk. Az én ötletem volt, hogy az új uszodát Komjádi Béláról
nevezzék el... Csodálatos idõszak volt. Edzõi pályafutásom alatt
versenyzõim több mint száz érmet szereztek. Munkámat ’88-ban Állami
Díjjal ismerték el. Tanítványaim nagy része a KSI-ben nevelkedett.
Sikereim a KSI sikerei is egyben. Én itt valósultam meg…”
– nyilatkozta Széchy Tamás a NUPinfo-nak 2003 májusában,

a KSI megalakulásának negyvenedik évfordulója alkalmából.
A mester szeptember 13-án elment, KSI-s élményeit is magával
vitte. Egyszer talán róla neveznek el uszodát…
Széchy Tamás 1931. március 27-én született Gyulán.
A Gyulai Medosz, majd a TFSE sportolójaként atlétikában és
súlyemelésben versenyzett. Gyarmati Dezsõ olimpiai bajnok
vízilabdázó felkérésére a KSI vízilabdacsapatánál kezdett
dolgozni, majd megalapította a KSI úszószakosztályát, amelynek
vezetõedzõje lett.
1976-ban a magyar úszóválogatott szövetségi
kapitánya lett, tanítványai 1972 és 1996 között nyolc arany-,
négy ezüst és három bronzérmet nyertek az ötkarikás játékokon,
míg 1973 és 1998 között tizenkettõ arany-, három ezüst- és hét
bronzérmet szereztek világbajnokságokon.
1988-ban Állami Díjat kapott, 1992-ben „A magyarság
jó hírnevéért” kitüntetést vehette át. 1992-ben a Magyar Úszó
Szövetség megbízott elnöke, 1993-tól alelnöke, a férfi válogatott
szövetségi kapitánya volt egészen 1998-ig.
V.F.
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Európai Testnevelô Piknik Zánkán
„Európai Testnevelõ Piknik” névvel rendeztek
testnevelési és sportmódszertani eseményt szeptember 20. és 23.
között Zánkán az Európai Unió 2004-es, „Nevelés a Sport által”
évének jegyében. A programot kezdeményezõ szervezetek
(Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, Magyar Testnevelõ Tanárok
Országos Egyesülete, Zöldpont Szerkesztõség) az iskolai testi nevelés
tartalmi megújítását kívánták elõsegíteni, amelyhez
támogatóként az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium valamint az Oktatási Minisztérium is csatlakozott.
Az eseményen résztvevõ 450 testnevelõ 22 sportágról illetve
tevékenységi formáról (pl.: floorball, frisbee, görhoki, evezés,
vitorlázás, strandröplabda, szivacskézilabda, minitenisz, lábtenisz)
szerezhetett gyakorlati és elméleti tapasztalatokat. Olyan
sportágakat igyekeztünk bemutatni, amelyek jelenleg az iskolai
tanórai testnevelés és sportfoglalkozások programjában alig-alig

Sportági beszámolók

szerepelnek, ugyanakkor a gyermekek
körében népszerûek vagy azzá válhatnak.
Tájékoztató elõadásokat hallhattak
a cseh és az osztrák iskolai testi nevelés
területeirõl, a hazai utánpótlás-programokról
(Sport XXI. program, sportiskolai koncepció), az
iskolai szociológiai kutatásokról, az egészséges életmódra
nevelésrõl, valamint a kétszintû érettségi vizsgáról és a
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázati rendszerérõl is.
Külön öröm számunkra, hogy a résztvevõk között
végzett felmérésbõl az derült ki, hogy kezdeményezésünk
találkozott a testnevelõk érdeklõdésével, vagyis rendezvényünk
elérte célját.

Öttusa: Aranyérem az aranyparton

(1.)

Kovács Norbert
(kép 1.)

„Sport és Oktatás Kerekasztal” a „pikniken”
Zánkán, az Európai Testnevelõ Piknik keretében
tartotta harmadik ülését (kép 2.) a Nemzeti Sportszövetség által
életre hívott „Sport és Oktatás Kerekasztal”. A testület munkájában
részt vesz a TF, a NUPI, a Magyar Testnevelõ Tanárok
Országos Egyesülete, a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége, valamint helyettes államtitkári szinten az OM,
a GYISM és az ESZCSM. A NUPI-t dr. Szabó Tamás fõigazgató
képviselte. Az ülést követõen Elbert Gábor NSSZ-fõtitkár
vezetésével nagysikerû fórumot tartottak, amelyen a jelenlévõ
több száz testnevelõ megismerhette a mindennapos testnevelés és
a sportiskolák témájában eddig elért eredményeket, továbbá
választ kaphatott kérdéseire is.

bravúrt hajtott végre a még csak tizenhat esztendõs héraklészes.
Zsófi egy egyiptomi és egy orosz versenyzõ mögött bronzérmet
harcolt ki. Hidvégi (BHSE) és Prill (Alba Volán) teljesítménye is
dicséretre méltó, a kilencedik és tizedik helyen zártak, Pafkó
tisztességgel helyt állt. A fiúknál már nem jött ki ennyire a lépés.
Hetven induló közül a legjobb eredmény (tizenötödik hely)
a portugáliai kontinensbajnokság gyõztese, Kasza Robi (KSI SE)
nevéhez fûzõdik.
(1.)
Sokáig nem kellett szomorkodnunk, a Hidvégi – Prill –
Bartalis trió szállította a további érmes helyezéseket. A lányok
a csapatverseny második helyét, a magyar küldöttség második
érmét gyûjtötték be. Az oroszok csak csekély különbséggel
tudtak megelõzni minket. A fiúk KSI-s trojkája (Kerekes,
Szendrei (kép 2.), Kasza (kép 3.)) ugyanezen számban kilencedikként
zárt, az élen nagy fölénnyel az olasz válogatott végzett. Váltóban (2.)
a Hidvégi – Prill – Bartalis hármas egy világbajnoki címmel fejelte
meg a csapatezüstöt. A lányok minden számban kiválóan
teljesítettek, vívásban és úszásban kimondottan parádésat
nyújtottak. A második helyezett fehérorosz váltó százhatvan
ponttal csak mögöttünk kullogott, a harmadik helyet az
egyiptomiak csípték meg. A fiúk kevésbé jó napot fogtak ki, ami (3.)
a végelszámolásban a tizenkettedik helyre volt elegendõ.
P. J. M.

Judo: Juniorok Európa csúcsán
(2.)

Szociológiai felmérés a „pikniken”
A NUPI – NSKI kutatócsoportja a konferencia utolsó
napján kérdõíves felmérést végzett a résztvevõ testnevelõk
körében. A kutatásban arra kerestük a választ, hogy a pikniken
résztvevõ testnevelõk milyen iskolai és iskolán kívüli
tevékenységet végeznek, milyen a testnevelés – oktatás helyzete
az iskolákban. A konferencia szervezõinek kérésére – további
munkájuk elõsegítése érdekében – helyet kaptak
(3.) felmérésünkben a konferencia hasznosságát, szervezését vizsgáló
kérdések is.

Igazán elkényeztették a bolgár tengerpart nagyérdemû
sportszeretõ közönségét az idei versenyszezonban! A küzdõsportok szerelmesei ízelítõt kaptak mind a szabad, mind
a kötöttfogású birkózás rejtelmeibõl, a legnagyobb esemény
mégis az ifi „A” korosztály öttusázóinak világbajnoksága volt.
Albenában a tizenhét–tizennyolc éves élvonal, a sportág európai
nagyhatalmai: Oroszország, Franciaország, Olaszország és
természetesen a mieink, valamint az amerikai kontinensrõl
Mexikó és egy feltörekvõ afrikai ország, Egyiptom versenyzõi is
rajthoz álltak. Mielõtt belekezdenénk e számunkra nagyszerûen
sikerült világverseny krónikájába, egy kis szabálymagyarázat.
Az életkor szempontjából a verseny éve és nem a hónap, nap
számít. A versenyprogramban még nem szerepel a lovaglás, így
valójában négy tusa küzdelmeirõl van szó.
A lányok egyéni versenyében meglehetõsen izmos,
negyvenhat fõs mezõny próbált szerencsét. A magyar csapat
(Hidvégi Ildikó, Prill Katalin, Pafkó Rita, Bartalis Zsófia (kép 1.)) tagjai
közül az utóbbitól, a KSI SE ifjú csillagától vártuk a legjobb
szereplést. Zsófi a fizikai számokban rendkívül erõs, ennek most
is tanúbizonyságát adta, hiszen fõleg futásban, de még úszásban
is a mezõny egyik legkiválóbb eredményét produkálta.
Jó lövészetének és egyenletes vívásának köszönhetõen így igazi

Az összejövetel egyik célja volt, hogy a testnevelést
oktató pedagógusok új sportágakkal ismerkedjenek meg,
a három nap során huszonegy sportági bemutatót láthattak.
Felmérésünk eredményébõl látható, hogy csaknem minden
résztvevõ talált közöttük olyan sportágat, amelyet beemelne az
óráin oktatott sportágak közé.
Kovács Árpád (kép 3.) – Velenczei Attila (kép 4.)
az NSKI munkatársai

A statisztika önmagáért beszél, a bolgár fõvárosban
megrendezett judo junior Európa-bajnokságon csapatunk
negyvenegy nemzet pontversenyében a szenzációs második
helyet szerezte meg! Csak Hollandia tudott elénk
kerülni, az orosz és a német válogatottat is magunk
mögé utasítottuk. A héraklészes gárda három
aranyérmet, egy ötödik és három hetedik helyezést
gyûjtött össze. Háromszor csendült fel a magyar
himnusz, a képen látható Baczkó Bernadett (kép 4.)
(UTE-57 kg) és Mészáros Anett (UTE-70 kg) valamint
Bor Barna (kép 5.) (ASE-+100 kg) a legfényesebb medáliát
vehette át. Most lássuk az aranyérmek pontos krónikáját!
Bemutatkozó mérkõzésén héraklészesünk egy olasz versenyzõvel találkozott. Az UTE sportolója egy ippon értékû

akció után alig fél perc elteltével gyõztesen hagyta el a tatamit.
A második fordulóban – bár nehezebb dolga volt – ezen az
akadályon is viszonylag simán túllépett. Az elõdöntõben
a holland Van Emdennel szemben kemény csatában (4.)
jutott tovább, a fináléban egy román judokával
csapott össze. Bár intették is a magyar versenyzõt,
a végét mégis õ bírta jobban, így az aranyérem is
a nyakába kerülhetett. Farkas Bálint (BHSE)
ötödik lett a kilencven kilósok között, a további
három hetedik hely a legkisebb súlycsoportokban (5.)
induló Burján László (kép 6.) (UTE) és Csernoviczki Éva
(Hermann Ottó DSE) valamint a szintén újpesti Gubek
Zsófia (63 kg) nevéhez fûzõdik.
P. J. M.
(6.)

(4.)

Torna: Újabb lovas siker Chilében
Négyfõs magyar tornászcsapat utazott a világ másik
végére szerencsét próbálni. A chilei, La Serena-ban megrendezett világkupa viadalon a hazai színeket Berki Krisztián
(kép 7.) (KSI SE), Fekete Levente (BHSE), Gál Róbert (BHSE)
és Szarka Krisztina (kép 8.) (KSI SE) képviselte. Férfi versenyzõink
mindegyike kvalifikálta magát a szerenkénti döntõkbe, ahová
rendhagyó módon csak három sportoló juthatott be.
Lólengésben Berki a legmagasabb pontszámmal, Gál ugrásban
az elsõ, talajon és korláton a harmadik helyen várhatta
a folytatást. Fekete Levente holland vetélytársát megelõzve az elsõ
helyen jutott a szer fináléjába. Végül a legfényesebb érmet

– Rio de Janeiro-i sikerét megismételve – a héraklészes Berki
Krisztián gyûjtötte be. Ez a sorban második elsõség kerek ötven
pontot hozott a konyhára, ami – révén, hogy három forduló
(Glasgow, Gent és Stuttgart) van hátra az angliai fináléig – még
nagyon jól jöhet. Gál Róbert ugrásban és talajon ezüst-, korláton
bronzérmet szerzett. Klubtársa gyûrûgyakorlata a
(7.)
végelszámolásban bronzérmet ért.
Szarka Krisztina ugrását az ötödik, gerendagyakorlatát
a hetedik helyre rangsorolták a pontozóbírók, így a héraklészes
lány sajnos lecsúszott a fináléról.
P. J. M.
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