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A szlovén fõvárosban Bor Barna (kép 1.) ismét bizonyított. Az Atomerõmû héraklészes judokája a korábbi kontinensarany
mellé most elsõ ízben, az U23-as mezõny európai élvonalában szerzett bronzérmet.
A Görögországban megrendezett nemzetközi ökölvívó tornán két arany- és három bronzérmet gyûjtött be a héraklészes
csapat. Raduly János (kép 2.) (KSI SE) és Varga Miklós (Harangi SE) a dobogó legfelsõ fokára állhattak fel, míg Kállai Albert (KSI SE),
Jónás Zsolt (Alba Regia) és Harcsa Norbert (Vasas-Rica Hungária) a harmadik helyen zártak.
Berki a mesterfokún mutatott jó formáját a világkupa-sorozat soron következõ, németországi állomásán is kamatoztatni
tudta. A héraklészes tornász világklasszis lovasok, a román Urzica és Suciu mögött az elõkelõ harmadik helyen zárt.
Korábbi Dél-Amerikában kivívott sikereivel, valamint a stuttgarti bronzéremmel a fiatal KSI-s elnyerte a birminghami szuperdöntõ
részvételi jogát. Gál Robival együtt így ketten képviselik majd hazánkat a szerenkénti csúcstalálkozón.
Pécs városa és a Lauber Dezsõ tornacsarnok adott otthont az idei tornász mesterfokú bajnokságnak. A szerenkénti
döntõk során, lólengésben papírforma eredmény született. Az arany- illetve ezüstérmeken két KSI-s, Berki Krisztián és Hidvégi Vid (kép 3.)
osztozhattak. Nyújtón szintén Kovács István és Laufer Béla tanítványai, Horváth Csaba és a lovon második helyet elért Hidvégi Vid vitték
el a prímet. A hölgyeknél olimpikonunk Szarka Krisztina (KSI SE) két számban, ugrásban és gerendán is maga mögé utasította
a mezõnyt és bajnoki címet szerzett.
A szibériai Tyumen-ben immár tizedik alkalommal zajlott rangos kötöttfogású birkózógála. A verseny névadója az a
Vlagyimir Cheboksarov, aki Európa- és világbajnokként tette le névjegyét a birkózósportban. Egykor Dr. Hegedûs Csabával vívtak
komoly csatákat a szõnyegen. Az idén tizenhat csapat - köztük a Mr. Tus birkózóiskola növendékei - 244 indulója szállt harcba az
érmekért, a helyezésekért és az azzal járó jutalmakért. A legkisebb súlycsoportban az akrobatikus ügyességû Módos Péter (kép 4.) próbált
szerencsét, nem is akár hogy, hiszen egészen az aranyéremig menetelt. Jager Krisztián (kép 5.) hasonlóan jól teljesített, 50 kg-ban
második helyezést ért el. Korpási Bálint (54 kg) a mezõny ötödikeként zárt. Knyaskó Máté a 63 kilósok között kilencedik helyen végzett.
Antunovics László súlycsoportjában (69 kg) a hetedik helyen zárt. Robotka Soma negyedik helyezésével már a testesebb (85 kg) birkózók
között bizonyított. Végül Farkas Zoli tette fel az i-re a pontot, hiszen a nehézsúlyúak eredményhirdetésén a dobogó második fokára
állhatott fel. Az eredményes sportolók nemcsak az érmeknek, hanem egyéb tárgynyereményeknek (hi-fi torony, porszívó) is örülhettek.
A héraklészes csapat tagjainak kiváló produkciója a végelszámolásban is kamatozott. Így a mieink az összesített eredménylista
harmadik helyét csípték meg. Jövõre már különdíjakért is folyó színvonalas küzdelmekre számíthatunk majd.
A Magyar Kajak-kenu Szövetség ranglistája alapján, a 2003-2004-as évad összesített pontversenyét minden
korcsoportban, elsöprõ fölénnyel, 1803,2 ponttal a KSI SE Kajak-kenu Szakosztálya nyerte. Az MKB (Magyar Külkereskedelmi Bank)
végsõ rangsorolását a kiemelkedõ hazai és nemzetközi regattákon elért eredmények határozzák meg. A KSI-t két egyesület
a Multi SE (1160,7 pont) és a Démász-Szeged (1157,0 pont) követi a rangsorban.
A Nemzeti Sporthivatal képviseletében Farkas Tibor (kép 6.) , a NUPI részérõl Pucsok József Márton egyeztetõ tárgyaláson
vett részt a szlovák fõvárosban. A pozsonyi megbeszélésen a jövõ évi ORV versenyrendszer helyszíneinek a visegrádi négyek elõzetes
javaslatai alapján történõ kiválasztása mellett, a megállapodás (protokoll) elfogadására, kölcsönös aláírására is sor került.
November 3-án, a Puskás Ferenc Stadion Iharos termében a Sport XXI. program instruktorainak megbeszélése,
tájékoztatása zajlott (kép 7.). Az instruktori hálózat szervezésével kapcsolatos aktuális információk mellett, a Hydra számítógépes
adatkezelõ-rendszer részletes bemutatására is sor került.
Füleky András (kép 8.), a Nemzeti Sporthivatal elnökhelyettese és Dr. Szabó Tamás (kép 9.), a Nemzeti Utánpótlás-nevelési
Intézet fõigazgatója a Parlament Ifjúsági és Sportbizottsága elõtt december elején tájékoztatót tartott a Sport XXI. utánpótlásnevelési program végrehajtásáról. Bõvebb beszámolót következõ számunkban olvashatnak.

A

következô számának tartalmából:

Sport XXI. a Parlament Ifjúsági és Sportbizottsága elõtt Asztalitenisz ifjúsági vb. Súlyemelõ ob. Torna vk. döntõ Rövidpályás úszó Eb.
Mezeifutó Eb. Héraklész-Mikulás kézilabda torna Szociológiai felmérés a „Pikniken” – 4. rész A székelyudvarhelyi iskolás sportklub.
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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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A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja
a Héraklész program
és a KSI SE tájékoztató kiadványa
A tartalomból:
Konferencia: „A siker és a kudarc anatómiája” szellemében
Szociológiai felmérés a zánkai Európai
Testnevelô Pikniken – 3. rész Hargita megyei körkép – 2. rész Olaszországi szakmai tanulmányút – Atalanta
Héraklész nôi torna központ: KSI SE Sportági konferenciák: kajak-kenu és evezés Sportági beszámolók:
birkózás, öttusa, torna, triatlon, vívás Hírek.
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A húsz sportág vezetôinek értekezletén Dr. Ábrahám Attila,
a Nemzeti Sporthivatal elnöke is jelen volt
A Héraklész Bajnokprogram idei utolsó, évértékelõ-évzáró értekezletére került sor a János-hegyen, a Budai Sport Hotelben.
A húsz sportág vezetõinek rendezett tanácskozáson a Nemzeti Sporthivatal (NSH) részérõl megjelent Dr. Ábrahám Attila
címzetes államtitkár, valamint Lukács Zsuzsanna fõosztályvezetõ-helyettes.
Tóth József programigazgató köszöntõje után a sportágak képviselõit egy rövid bemutatkozásra, sportági programjuk ezévi
értékelésére kérte. A szakemberek beszámoltak a 2004-es év serdülõ, ifjúsági és junior korosztályos eredményeirõl, valamint vázolták
a Héraklész program sportágukra gyakorolt hatását. A Héraklész Bajnokprogram sportolói december elejéig 33 arany, 28 ezüst és
33 bronzérmet, valamint 100 IV-VIII. helyezést – összesen 194 – szereztek világ- és Európa-bajnokságokon, valamint az athéni olimpián.
Dr. Szabó Tamás, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI) fõigazgatója a 2005-ös költségvetésrõl tartott tájékoztatást.
Ábrahám Attila összefoglalta és ismertette a sportkormányzat jövõ évi elképzeléseit, melyek közt a létesítmény-fejlesztés és az
utánpótlás-nevelés prioritást élvez.
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A

z utánpótlás-nevelés jelene és jövôje Hajdú-Bihar Megyében
Beszámoló a november 20-án, Hajdúnánáson megtartott értekezletrôl

„Mivel a sportágfejlesztési programok korábban önállóan
futottak, szükségesnek látszott azok közös szakmai és pénzügyi elvek
mentén történõ egyesítése” – mutatta be az idén hét sportágban
(atlétika, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, tenisz,
vízilabda) 734,5 millió forintos normatív utófinanszírozással
beindított, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI)
által koordinált Sport XXI. utánpótlás-fejlesztési
programot Kovács Gábor (kép 1.), a NUPI felkért
elõadója,. Az ellenõrzés regionális szinten a
kistérségek instruktorainak hálózati rendszerén
keresztül valósul meg. Hajdú-Bihar megyébõl
36 sportszervezet (iskola, egyesület, szövetség)
kapcsolódott be a lehetõségbe, amelyek a
központi költségvetésbõl jelenleg 12 millió
forint feletti összegbõl gazdálkodhatnak.
A kapcsolattartási, ellenõrzési, segítõ és
gondoskodó feladatokat, Kovács Gábor
(Debrecen), Nádasdi László (kép 2.) (Balmazújváros),
és Szabó László (kép 3.) (Hajdúnánás) instruktorok
látják el. A tanácskozás második felében három
sportág (atlétika, kézilabda, labdarúgás) képviselõje szólt a
különbözõ utánpótlás-nevelési programok futásáról. Nagy Tibor
(kép 4.) szerint az 1999-ben indult Nemzeti Atlétikai Program
(NAP) fokozatosan esett vissza országos és megyei szinten
egyaránt. Jelenleg Hajdú-Bihar megyében a kezdeti huszonnyolc
intézménybõl már csak öt maradt, és a negyvennégy

versenybõl mindössze négyet rendeznek meg évente a gazdasági
megszorítások miatt. A testnevelõk jó része megélhetési kényszer
miatt hátat fordít a sportnak. Örvendetes viszont, hogy a gondok
ellenére Debrecen felnõtt atlétikai szakosztálya (DAK) országosan
a negyedik helyet foglalja el, míg az ifi, a serdülõ, és a junior
korúak (DSI) változatlanul az ország élvonalához
tartoznak. Komáromi Ákosné (kép 5.) a sportolni vágyó
fiatalok számának csökkenésérõl szólt.
A tehetségek kiválasztását már az óvodás és
kisiskolás korban kell elkezdeni központi
ösztönzésre. A kézilabdás Cséfayprogramban résztvevõ intézmények közül
a nádudvari mûhelyt emelte ki.
A labdarúgásért felelõs Szabó László arra
próbált rámutatni, hogy az Európában
életképes foci, miért vegetál Magyarországon, és az országosan irányító hat
szervezet
munkájának
összefogásával,
hogyan lehetne hatékonyabban mûködtetni
a Bozsik-programot.
A hozzászólók többsége a testnevelési óraszám
csökkentésének szomorú következményeire tért ki: mennyi
a gyógytestnevelésre szoruló egészségkárosodott gyermek.
Ha ehhez a helyzethez még hozzájönne a tantárgy osztályzásának
eltörlése, az beláthatatlan következményekkel járna nemcsak
a sport eredményességére, hanem a nemzet létére is.
Kiss Erzsébet
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Konferencia „A siker és a kudarc anatómiája” szellemében a TF-en
Konferenciát tartott a Nemzeti Sportszövetség és a
Magyar Edzõk Társasága a TF Aulájában. Az összejövetelen
edzõk, sportvezetõk, sportpszichológiai szakemberek és
sportolók, köztük a NUPI és a Héraklész program számos
munkatársa vett részt. A téma „ A siker és a kudarc anatómiája”,
avagy a sport lelki hátterének vizsgálata volt. A konferencián
elõadást tartott többek között dr. Petrekanics Máté, aki a fizikai
tesztekrõl és a sportra való alkalmasságról beszélt. Dr. Harasztiné
Sárosi Ilona és Dr. Lénárt Ágota, a sportpszichológia két
szaktekintélye felvázolta, hogy a sportolóknak nemcsak a fizikai
felkészülésben, hanem lelki tényezõk terén is szüksége lenne
edzéstervre. Az elõadások és a kávészünet után a meghívott
vendégektõl egy kerekasztal-beszélgetés keretein belül
kérdezhettek és cserélhették ki tapasztalataikat a jelenlévõ
szakemberek, testnevelõ tanárok és TF hallgatók. A sportolók

képviseletében Kovács Katalin olimpiai bajnok kajakozó,
S. Kovács Ádám ifjúsági világbajnok karate versenyzõ,
Mészöly Géza volt válogatott labdarúgó – jelenleg az UTE
vezetõedzõje –, valamint a sportszakemberek részérõl
Kulcsár Gyõzõ többszörös olimpiai bajnok vívó, Nagy Tímea
edzõje és dr. Pavlik Gábor vettek részt, aki Kemény Dénes vízilabda
szövetségi kapitányt helyettesítette – nagy sikerrel.
A közönséget leginkább a siker, a szülõ – edzõ
kapcsolata, a család, ezen belül a szülõ – gyermek viszony és a
kudarc feldolgozásának módjai, útjai érdekelték. A konferencián
megerõsítést nyert a fiatal, utánpótlás-korú sportolók pszichikai
felkészítésének jelentõsége is.
Az elhangzott elõadások anyagát a Magyar Edzõ címû
szakmai folyóirat következõ számában olvashatják.
NSSZ – NUPinfo

Szociológiai felmérés a zánkai Európai Testnevelô Pikniken – 3. rész
Az alábbiakban láthatjuk, hogy a testnevelés órák legnépszerûbb sportága az atlétika, az 5-ös átlagos érték azt jelzi,
hogy a testnevelés órákon minden héten ûzik ezt a sportágat. A testnevelõk általában azokat a sportágakat tanítják az
órákon, amelyeket a Nemzeti Alaptanterv (NAT) elõír számukra.

Sportági beszámolók
Vívás – Beszámoló a junior kontinensbajnokságról, valamint a junior világkupasorozat németországi és olasz helyszíneirõl
November elsõ napjaiban Portugáliába az Európa-bajnokság
helyszínére utazott a magyar héraklészes keret. A nyitónapon a férfi
kardozók és a tõrözõ hölgyek léptek a pástokra. Kardban hárman is a
legjobb tizenhatba verekedték magukat. Hamar Balázs (UTE-Selectrade)
a hetedik, Gémesi Csanád (GEAC) a kilencedik, Hollósi Bence (Vasas) a
tizedik helyen végzett. A fegyvernem küzdelmeinek érmeit német
versenyzõk hozhatták haza. Tõrvívásban az újpesti Kreiss Fanny jutott
a legtovább az ötödik helyen zárt, az elsõséget szintén egy német vívó
szerezte meg. Másnap a kardozó lányokra került sor. A Varga Dóra,
Gergácz Veronika (kép 1.) (UTE-Selectrade), Minda Szilvia (UTE-Selectrade),
Petõ Réka (Vasas) négyesbõl a „csatás” Varga Dóra volt a
legeredményesebb. A szám tavalyi világbajnoki bronzérmese orosz és
ukrán sportolók mögött ötödik helyezést szerzett. Férfi párbajtõrözõk,
Szényi Péter (kép 2.) (MTK), Földi Bálint (Balaton Isover), Prekop Gyõzõ
(BHSE-LNX), Bartóki Balázs (BKLVE) a középmezõnyben végeztek.
Az érmes helyeken orosz és román versenyzõk osztoztak. A harmadik
versenynapra több fegyvernem csapatküzdelmeire is sor került.
Nõi tõrben, a román és a francia válogatottat megelõzve, a Gémesi Tekla
(GEAC), Kreiss Fanny (UTE-Selectrade), Lemberg Mercédesz (Csata DSE)
összeállítású trió kiválóan teljesítve bronzérmet szerzett. Míg a kardozó

fiúk (Gémesi, Hamar, Hollósi, Nagy) éppen csak lemaradtak a dobogóról.
Férfi tõrben, ha érmekre nem is, de jó helyezésekre számítottunk.
Kreiss Tamásnak (UTE-Selectrade) sikerült is a tizenhatba jutás.
Nõi kardban érmes reményeinket bronzzal váltották valóra a lányok.
A párbajtõrös fiúk épp, hogy lecsúsztak a döntõrõl. Az Eb utolsó
hivatalos versenynapján, a férfi tõrözõkön valamint a nõi
párbajtõrözõkön volt a sor, hogy bizonyítsanak. Tõrben az egyik
legerõsebbnek számító lengyel válogatottat búcsúztatva, a Szabados Gábor (1.)
(Csata DSE), Mazza Lorenzo (MTK), Nagy András (Csata DSE),
Kreiss felállású kvartett hetedik helyezést ért el, míg a nõi párbajtõr
küzdelmei során csapatunk: Tóbel Nóra (BHSE-LNX), Izsó Katalin (OMSTata), Bohus Eszter (PEAC), Molnár Hajnalka (BHSE-LNX) a nyolcadik
helyen zárt.
Néhány héttel késõbb, az Európa-bajnokságon már
bemutatkozó Szényi Péter, a németországi Laupheim-ben megrendezett (2.)
párbajtõr világkupán, egyedüli magyarként a döntõbe jutva ötödik
helyezést szerzett. A hónap vívósikereit Kreiss Fanny itáliai világkupa
szereplése koronázta meg. A mindössze tizenöt esztendõs tõrözõ nem
talált legyõzõre és a dobogó legtetejére állhatott fel, mellé persze az
aranyérem is járt.
Pucsok József Márton

Sportlövészet: Lõttek, láttak, gyõztek!

Az alábbi ábra mutatja, hogy a testnevelõk a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon is azokat a tantárgyakat tanítják,
amelyeket az órákon. A szabadabb tanórán kívüli foglalkozásokon hátrébb szorul az atlétika és a torna, a gyermekek által
szívesebben ûzött labdás sportágak kerülnek elõtérbe.

A szlovák sportlövõ szövetség hagyományos nemzetközi
versenyén a Héraklész Bajnok-keret sportlövõi szép számmal vettek
részt. A honi sportlövõ szövetség információi alapján megtudtuk, hogy
nemcsak az indulók számával, hanem kiváló eredményeinkkel is
kitûntünk a mezõnybõl.
Gábli Orsolya egyéni csúcseredményeivel mind a két napon az
elsõ helyen végzett, csapatversenyekben a junior puskás leány és a fiú
futócél csapatot sem tudták megszorítani. Az elsõ versenynapon a puskás
lányok álltak lõállásba. A 40 lövéses versenyszámban Gábli Orsolya
(395/101,6) végzett az élen, Nagy Zsófia (kép 3.) (395/99,0) a negyedik,
Nagy Dóra (390/102,6) hatodik helyen zárt. Az ifi fiúk 60 lövéses
versenyében Gábli Sándor (581) a negyedik lett a csapat (Gábli, Rugovics,
Hódi) bronzérmet szerzett. 30+30 futócélban Kocsis Norbert (577) arany-,
Belák András (560) ezüstérmet nyert, Kocsis Norbert (552) negyedik helyen
végzett. Csapatban nem találtak legyõzõre a fiúk. A hölgyek ugyanezen

versenyszámában Keceli Bianka (kép 4.) 333 körrel negyedik helyezést ért el.
A légpisztolyos lányok 40 lövéses számban próbáltak szerencsét.
A Kovács-Végh alkotta csapat a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
A nyitrai viadal második napján is jól teljesítettünk. A leányok 40 lövéses
puska számában Gábli Orsolya (397/101,6) utasította maga mögé a
mezõnyt. Az ezüstöt Nagy Dóra (395/103.3) jóvoltából is mi hoztuk el,
Nagy Zsófia (394/100,4) negyedik helyezett lett. A junior puskás fiúk 60 (3.)
lövéses versengésében Kecsõ Zoltán (589/100.1) eredménye a negyedik
helyre volt elegendõ, míg a futócélos Horváth Máté 349 kört teljesítve lett
hatodik. A Belák, Kocsis, Kocsis összeállítású csapat ezüstérmet gyûjtött be.
A szlovákiai Sala-ban lebonyolított nemzetközi versenyen a
junior fiú 60 légpuskás versenyszámban Háner Tamás 597 köregységgel
beállította a Sidi Péter és Török Zoltán eddigi csúcs eredményét.
P. J. M.

(4.)

Öttusa: Nemzetközi verseny Csehországban
A lengyel határhoz közeli Bystrice-n Ifi E (’94 -’95.)
korosztálytól Ifi A (’86 -’87) korosztályig kéttusa, háromtusa és négytusa
verseny zajlott. A házigazdák mellett szlovák, lengyel, angol és magyar
fiúk és lányok küzdöttek meg a helyezésekért. Hazánkból elsõsorban az
Elit bajnokság gyõztesei kaptak meghívást Ifi E-tõl Ifi B korcsoportig.
Rajtuk kívül az egyesületek döntései alapján a második és harmadik
helyezettek is indulhattak a megmérettetésen. Az egynapos viadalon a
két legfiatalabb korosztályban egyértelmû magyar siker született.
Az Ifi E korcsoportban, mindkét nemnél az elsõ és második
helyet magyar indulók szerezték meg: I. hely - Földházi Anita (’95.) KSI
SE, I. hely - Szabó Bendegúz (kép 5.) (’94.) KSI SE, II. hely - Fehér Rebeka
(’94.) Alba Volán SC, II. hely - Baranyai Bence (’94.) Alba Volán SC.
Az Ifi D-sek versenyében nagyobb létszámmal képviseltettük
magunkat az arany- és ezüstérmeken kívül a harmadik helyet is a mi
indulóink gyûjtötték be: I. hely - Bacsó Bettina (kép 6.) (’93.) KSI SE, I. hely
- Ladocsi András (’92.) BHSE, II. hely - Réti Kamilla (’93.)

(1.)

MAFC, II. hely - Sal Máté (’92.) MAFC, III. hely - Kódai Tímea (’92.)
Alba Volán, III. hely - Demeter Gergely (’92.) Alba Volán.
Az Ifi B - s lányok is remekeltek: I. hely - Pataki Viktória (kép 7.)
(’88.) KSI SE, II. hely - Vadász Dóra (’89.) Alba Volán.
(5.)
Az Ifi C-ben csak azért szerepeltünk szerényebben, mert a helyszínen
tudtuk meg, hogy a két fizikai szám mellett lövészet is vár ránk, így csak
kölcsön pisztolyokkal tudtunk lõni. Kovács Saroltának (’91.) Alba Volán,
így is sikerült bronzérmet szereznie.
Külön örömmel tölt el, mint KSI-s edzõt, hogy a négy,
egyesületünk színeiben induló versenyzõnk mindegyike (Szabó Bendegúz,
Pataki Viktória, Földházi Anita és Bacsó Bettina) Elit Bajnoki címükhöz (6.)
méltóan gyõztesként tért haza.
Büszkék vagyunk az utánpótlásra, úgy tûnik, itt vannak már
Vörös Zsuzsa utódjai

Kovács Árpád (kép 1.) – Velenczei Attila (kép 2.)
az NSKI munkatársai

(2.)
2.oldal
www.nupi.hu

Jámbor Gyöngyi
edzõ, KSI SE

(7.)
7.oldal
www.nupi.hu
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Hargita megyei körkép – 2. rész

Héraklész nõi torna központ: KSI SE – Budapest
Budapest központi programjában hat egyesület
(Ferencváros-Ybl Tervezõ, UTE, Postás-Matáv, Vasas, Dunaújváros és
(1.) a KSI SE) versenyzõi és edzõi vesznek részt. Jelenleg
huszonhárom versenyzõ elõre kidolgozott koncepció alapján
készül az éves programokra, versenyekre. A felkészülési és
oktatási feladatokat, módszereket hazai, illetve külföldi
forrásanyagok és tapasztalatok figyelembevételével állítjuk össze
és alkalmazzuk. A közös edzések, összetartások a KSI SE
tornacsarnokában folynak. A szakosztály alapítása – 1963 – óta
a KSI módszereinek, programjainak iránymutató, meghatározó
szerepe van a hazai tornasportban. E hagyományokban gazdag,
hazai és nemzetközi viszonylatban is eredményes sportág
mintegy negyvenegy esztendeje ontja az érmeket, helyezéseket.
A KSI SE sikereinek kovácsai idõrendben:
1970-1975. Kelemen Márta, Kéri Anikó olimpiai bronzérmesek,
(2.)
1976-1980. Kanyó Éva, Gabonyi Erika és Müller Judit világbajnoki
helyezettek, világkupa gyõztesek,
1980-1985. Csányi Erika, Köteles Krisztina és Almási Lenke
olimpikonok, világ-és Európa-bajnoki helyezettek,
1986-1991. Csisztu Zsuzsa, olimpiai és világbajnoki kilencedik
helyezés,
1992-1997. Bakos Viktória ifi Európa-bajnoki harmadik hely,
Krausz Nikolett ifi Európa-bajnoki második hely, olimpiai- és
világbajnoki kilencedik,
1998-1999. Pásztor Ildikó, Reubl Tünde világversenyeken
képviselték hazánkat,

2000-2004. Fellner Andrea, Drótos Nikolett és Szarka Krisztina
világversenyeken képviselték hazánkat,
2004. Szarka Krisztina (kép 1.) héraklészes tornász az idei év
mesterfokú bajnoka, az athéni olimpiai játékok résztvevõje.
Megalakulásakor az alábbi fõ feladatokat jelölték ki az
iskola számára:
• évfolyamos képzési rendszerben olyan kiemelkedõ képességû
versenyzõket kell nevelni, akik sikeresen szerepelnek a
korosztályos kontinentális versenyeken és majd a késõbbi
olimpiai csapat utánpótlását biztosíthatják,
• olyan utánpótlás-nevelési rendszert kell kialakítani, amelyet
eredményesen alkalmazhat más szakosztály is.
Mindezen feladatokat a sportolók tanulmányi
eredményeit szem elõtt tartva kell megvalósítani. A Csanádi
Árpád Általános Iskola és Gimnázium képzési rendszere a
tanulás és a sporttevékenység összehangolásában nyújt
segítséget. Megalakulásunk óta alapvetõ változások mentek
végbe. Az új társadalmi környezet sok, korábban nem tapasztalt
nehézséget okozott. Szülõi-edzõi összefogással az Olimpiai
Reménységekért Alapítványon keresztül a problémákat
nagyrészt sikerült áthidalni. A Nemzeti Utánpótlás-nevelési
Intézet Alapprogramjába való integrálódás lehetõséget teremtett
és teremt a már említett klasszikus célok megvalósítására.
Mi a magunk részérõl komoly erõfeszítéseket teszünk a
tornasport hagyományainak ápolása, eredményességének
fenntartása érdekében.

Héraklész triatlon edzõtábor – november 8 - 13., Tata
A 2005-ös felkészülési év elsõ állomása volt a tatai
alapozó úszás centrikus edzõtábor.
A sportolókat két körbõl jelöltük ki: elsõsorban a
2005-ben a Héraklész keretbõl már kiöregedõ versenyzõket,
hiszen nem lévén Csillagprogram egyenlõre nem körvonalazódik
tehetséggondozásuk lehetõségei, illetve az ez évben Héraklészválogatott tehetséges sportolókat, akik a képességeik ellenére az
idei versenyeken a vártnál gyengébben szerepeltek
A párosításnak pedagógiai szempontjai is voltak.
A „kiöregedõ” versenyzõink amellett, hogy
kiemelkedõ
nemzetközi eredményeket értek el – pl. Koch Renáta (kép 3.) duatlon
junior világbajnok vagy Fecskovics Attila (kép 4.) triatlon junior VB
4. helyezett – nagyszerû sportemberek, kiegyensúlyozott jó
kedvû emberkék, akik a tanulásban is megállják a helyüket.
A tatai edzõtábor - lehetõségeit figyelembe véve - a
várt és szokott magas színvonalú ellátást, szállást és edzési
(3.) lehetõségeket biztosított számunkra.
Napirendünk a tervezettnek megfelelõen alakult.
Minden edzés elõtt volt lehetõség pihenésre és felkészülésre.
A csapat fegyelmezetten és udvariasan viselkedett az
edzésidõkön kívül, az idõpontokat messzemenõen betartotta, az
edzésmunkát kiválóan végezte el. Mindezt igen jó hangulatban.
Újból megtapasztalhattuk, hogy a jó kedv nem ellentétes a
(4.)
fegyelemmel és a jó munkával!
A versenyzõk többségének edzettségi szintje az
alapozó idõszaknak megfelelõ szinten volt, így az edzések a
tervezettõl csak csekély mértékben tértek el. Egyrészt az
idõjárási viszonyok miatt (egy futó edzés helyett tornatermi edzésünk
volt, a hirtelen nagy hideg és szakadó esõ miatt), valamint a lányok
(5.) úszás
edzését kellett némileg csökkenteni, illetve

Ziszisz Tanaszisz (kép 2.)
mesteredzõ, a nõi szakosztály vezetõje

az állóképesség fejlesztõ sorozatokat, technikai feladatokkal
helyettesíteni.
A tábort záró két napon zajlott a triatlon sportág
olimpiai szereplését értékelõ szakmai konferencia is, ahol sajnos
a gyenge olimpiai eredmények miatt idõnként parázs vita zajlott.
A résztvevõk abban azonban egyet értettek, hogy az új olimpiai
ciklusra egy új, részleteiben is kidolgozott szakmai koncepciót
kell kidolgozni. Ebben reménykedünk mi is hiszen a Héraklész
program átad több olyan, jól felkészített sportolót a felnõtt
válogatottnak, akik a pekingi olimpián már jó reményekkel
szerepelhetnek.
Ezzel egy idõben, szinte a teljes Héraklész-keret
felmérésen vett részt. Úszás, futás majd kerékpár ergométeres
felmérést terveztünk és valósítottunk meg, kiválóan. Némi
nehézséget és fejtörést okozott, hogy csak 4 db watt mérõs görgõ
állt rendelkezésünkre, de megoldottuk és örömmel tapasztaltuk,
hogy a görgõs felmérések bevezetésével, az elmúlt évekhez
képest sokkal nagyobb gondot fordítanak az egyesületek az
alapozó idõszakban a kerékpáros edzésekre.
A résztvevõk nagy létszáma ellenére a felmérés a
legkisebb zökkenõ nélkül zajlott, a gyerekek fegyelmezetten és
nagyszerûen mûködtek együtt velünk, edzõkkel. Az úszó, futó és
görgõs felméréseket a legjobb tudásuk szerint teljesítették, így
igen hasznos szakmai információkat nyerhettünk.
Végezetül, de nem utolsó sorban: már a tábort záró
megbeszélésünkön is elmondtam versenyzõinknek, de most a
NUPinfo-ban is szeretném megismételni: rendkívül büszkék
voltunk a héraklészes sportolóinkra és nagy szeretettel
gratulálunk a jó kedvû komolyságukhoz.

6.oldal
www.nupi.hu

Elõzõ számunkban Hargita megye sportjának elmúlt
fél évszázadát mutattuk be, a csodálatosan fémjelzett, szép ötven
évvel a hátunk mögött nézzük, hogyan fest a jelen!
Ma is hat szakosztállyal mûködõ egységünk – így
Basilides tanár úr – 274 diákot tart számon, valamennyi
gyergyószentmiklósi vagy gyergyó medencei. Huszonhárom
csoportot alkotnak, ezekkel a csoportokkal tizenkét testnevelõ
tanár dolgozik. Jégkorong szakosztályunk négy csoportot

(csoportonként húsz–huszonnégy játékost) és két tanárt, Basilides
Csabát és Kémenes Csabát foglalkoztatja. Azt gondolom, nem kell
hangsúlyoznom, hogy körbejártuk a gyergyói falvakat,
és behoztuk a legjobbakat. A reménységek korosztályban
országos bajnokságot nyertünk 2004 tavaszán, négy játékosunk
eljutott a válogatottságig és játszanak a város A-osztályos
csapatában is. De maradjunk a reménységek korosztályánál,
mert sokak véleménye szerint ez a generáció az utóbbi évek
legtehetségesebb játékosait tömöríti csapatba! Megérdemlik,
hogy nevük itt szerepeljen: Boeriu Adrian, Csergõ Csongor, Szakács
Szabolcs – kapusok, Laczkó Dávid Levente, Imecs Attila (ma a
Budapesti Star játékosa), Lukács László, Botos Vlad Dániel, Jánosi
Róbert, Ördög Tihamér, László Szilamér, Kiss László – hátvédek, Sikó
Szilárd Levente, Péter Zsolt, Páll Csaba, Stefan Bogdan, Neagos Bogdan,
Orbán Adrián, Márton Péter, Becze Tihamér (szintén átigazolt
a Budapesti Starhoz), Gábor Botond, Molnár Zsolt, Péter Szabolcs
– csatárok.
A gyermek korosztályban ezüstérmet
szereztünk az elõzõ bajnokságban. Ebbõl a
gárdából Botos Marius, Ambrus Szabolcs,
Csata Levente nevét említem meg, róluk ugyanis
minden bizonnyal sokat hallunk még majd.
Északi sí. A három katedrán
Gyulai Béla, Jánosi Béla és Jánosi István
oktatnak. Az összesen hat csoportban
ötvennégy gyermek ügyeskedik. A legeredményesebbek: Ferencz Réka ifjúsági és
felnõtt válogatott, viszonylag rövid
pályafutása alatt végig skálázott a gyerek és
ifjúsági korosztályok bajnoki címein,
felnõttként ezüst- és bronzérmeket, na és
egy Balkán-bajnoki bronzérmet szerzett.
Bányász Róbert a sportiskolák országos
bajnoka, az ifjúsági bajnokság többszörös
ezüst- és bronzérmese, válogatott. Baricz Emõke
négyszeres országos bajnok a gyermek
korosztályban.

És végül, akikre a közeljövõben
számíthatunk: Péter Hunor, Bernád Szilárd,
Salamon Judit, Kinda Szabolcs, Ferencz Katalin,
Bajkó Réka, Sára Tímea, utóbbi az idei országos
terepfutó bajnokságon 1992-es létére
mindenkit megvert, beleértve a felnõtteket is.
Alpesi sí. Balázs Lehel tanár úr
tizennyolc gyerekkel – két csoportra osztva: tíz és
nyolc sportoló – foglalkozik. A legsikeresebb tanítványa
Nagy Ágnes, aki a sportiskolások országos bajnokságán
aranyérmet szerzett. A gyermek korosztályban érmeket, bajnoki
címeket ígér a közeljövõben Elekes András, Elekes Krisztina és
Szatmári József.
Tenisz. A harmincnyolc gyermekkel két tanár
– Elekes Éva és Elekes László – foglalkozik. A szakosztály jelenlegi
nagymenõje Szatmári Ágnes. Az õ példáját igyekszik követni Imre
Botond, Elekes Krisztina, Elekes Adél, Binder Timea, Pap Eszter,
Bartalis Ágota és Bolfa Adina.
Torna. Három katedrával mûködik, a három tanár
– ifjú Basilides Tibor, Koss László és Miklós Attila – öt csoporttal
dolgozik. A tornászok nagy része kezdõ vagy nagyon fiatal.
A fiatalok a 2004-es sportiskolás országos bajnokságon
csapatban harmadik, egyéniben ötödik helyet szereztek. sokkal
sikeresebbeknek bizonyultak viszont a különbözõ nemzetközi
találkozókon. A legtehetségesebb Biró Csongor, Merlusca Vlad,
Gábor Tibor és Hameala Attila.
Kosárlabda. Egy katedrára szûkült a szakosztály,
Hoffmann Gabriella tanárnõ egy kezdõ és egy haladó csoporttal
dolgozik. A két csoportban harminc lány kosarazik, a haladók az
ifjúsági II-esek országos bajnokságán lépnek pályára.
Az eredmények, az összetétel, a szervezés ismeretében
most arra voltam kíváncsi, milyen anyagi háttérrel rendelkezik
ez a szép múltú Iskolás Sportklub, milyen pályái vannak,
milyen költségvetéssel gazdálkodik.
Van egy tornatermünk, ebben nõtt fel Urzicã és Molnár,
van öt szabadtéri salakkal borított teniszpályánk, egy aszfaltozott
szabadtéri kézilabda-, egy ugyancsak aszfaltozott szabadtéri
kosárlabdapályánk és egy 250 méteres aszfaltozott görsípályánk,
semmi több. A felszerelésre igazából egy jelzõ illik:
tragikus. Ez logikus, ha figyelembe vesszük például
azt, hogy 2004-ben 195 millió lejjel kell
gazdálkodunk. Puszta számokban kifejezve
ennyi volt 1996-ban is, vagyis ennyit fejlõdtünk
gazdaságilag az elmúlt nyolc–kilenc év alatt.
Van tagsági díj, amelyet a szülõi bizottság
hagyott jóvá. Vannak támogatóink is,
de csak a nemzetközi szereplésekre.
Költségvetésünk államilag támogatott,
tehát a hazai kiadásainkat finanszírozza az
állam úgy, hogy részt vehessünk a
bajnokságokban, és közben felszerelést is
vásárolhassunk.
A reményt azonban még így sem
adjuk fel. Valamennyien vállaltuk a
sporttanári hivatást, ezért élünk-halunk, s
töretlenül bízunk abban, hogy lesz ez még
jobb is. Ezt a kitartást és töretlen munkát várja
tõlünk a város, az egész gyergyói medence
apraja-nagyja, tehát nem hátrálunk meg!

Zné Verrasztó Gabriella (kép 5.)
triatlon sportági vezetõ

Áros Károly
3.oldal
www.nupi.hu
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Tájékoztató az Atalanta – alapítás éve 1907.
– utánpótlás-nevelési rendszerérôl
A klub nyolc km-re fekszik a romantika híres
zeneszerzõje Gaetano Donizetti szülõvárosától. Olaszországban
elismerten a legjobbak között jegyzik az Atalanta utánpótlásnevelési rendszerét. A klub edzõi nagyon büszkék arra, hogy
az elmúlt 10 évben 30 saját nevelésû játékosuk került az elsõ
ligába. Még sokatmondóbb az az adat, amely szerint jelenleg az
Olasz 1. ligában szereplõ felnõtt csapatnál 5-6 saját nevelésû
játékosuk szerepel rendszeresen a kezdõ csapatban. Kiemelkedõ
utánpótlás-nevelésüket jól jellemzi, hogy a serdülõtõl az ifjúsági
csapatokon keresztül a juniorokig évrõl-évre minden korosztályos bajnokságban az elsõk között végeznek. Hangsúlyozták,
hogy egészen a profi csapat elõcsapatát jelentõ juniorokat
kivéve nincs eredménykényszer a játékosokon, edzõkön.
A klub utánpótlás-nevelési rendszere
1996-tól évenkénti korosztályokban edzik a
gyerekeket. 2004-ben az 1997. január 1. után születetteket
választják ki. A legkisebbeket a megyei szintû bajnokságokban
versenyeztetik, azért, hogy minél kevesebbet utazzanak.
Az 1992-es koroszálytól felfelé Lombardia tartományi
/I-IV. osztály/ bajnokságában fociznak az Atalanta korosztályos
csapatai. 1988-tól országos bajnoki rendszerben vesznek részt
a csapatok.
A kiválasztásról
100 km-es körzetbõl (Lombardia tartomány mintegy 90
kiskörzet) fogadják a kiválasztott gyerekeket. Mikrobuszok
szállítják edzésre, illetve edzésrõl haza a távol élõket. Az
utánpótlás komolyságát, illetve a klub stabil anyagi helyzetét és a
gyermeklabdarúgás megbecsültségét jól mutatja, hogy minden
csapat valamennyi játékosa a klub által ingyen biztosított
egyforma szerelést (futballcipõ, mez, nadrág, sportszár, melegítõ és
utazó sporttáska) kap használatra. A klub szerzõdtetett játékosmegfigyelõket alkalmaz. 14 éves kor fölött más megyékbõl is
fogadnak gyerekeket /kollégiumi rendszer/.
A kiválasztás szempontjai
1. Legfontosabb a tehetség, a játékintelligencia.
2. Az akarati tényezõk, a labdarúgás iránti alázat és a szorgalom.
Az anatómiai felépítés döntõen csak a kapusok, középhátvéd
esetében lényeges.
3. Az esetleges technikai hiányosságok fejlesztését, pótlását és a
fizikális képzést a késõbbiekben a befektetett munka során adják
meg a játékosoknak.
A kiválasztás aprólékos: többször megnézik a leigazolni kívánt
gyermeket (játékost). A kiválasztás hatékonyságát jól jellemzõ
adat: a képzésbe bekerülõ gyerekek 85-90%-a eljut az ifi
korosztályig!
Feltételrendszer
Az utánpótlás központ esztétikusan és jól karban
tartott hatalmas terület, sok szép és gondozott labdarúgó
pályával, a szülõknek, illetve vendégeknek kialakított
autóparkolóval. Az edzésközpontban 4 füves labdarúgó pálya,
1 homokos dühöngõ /40x60/ 120 cm-es palánkkal körbevéve,
plusz 2 füves terület /30x45/ áll a labdarúgók rendelkezésére.
Emellett kondicionáló terem, rehabilitációs szoba segíti a
felkészülést. Valamennyi korosztályos csapat a legfiatalabbaktól
a Seria „A”-ban szereplõ profi elsõ csapat is itt edz ebben az
utánpótlás központban, „mondván” az utánpótláskorú fiataloknak
példakép legyen a felnõtt csapat.

Kajak-kenu szakmai konferencia
Szakmai konferenciát rendezett a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség a budapesti Benta Hotelben. A több mint száz fõ
részvételével lezajlott tanácskozáson a hazai edzõk mellett
elõadást tartottak külföldön élõ magyar trénerek és az edzõk
munkáját különbözõ szakterületeken segítõ orvosok.
A legnagyobb érdeklõdés a Kanadában élõ, Európában és
Észak-Amerikában is számos klasszis versenyzõt nevelõ
Kemecsey Imre elõadását kísérte, aki a kajakozás technikájának
fejlõdését elemezte (egyúttal bemutatta a témában általa írt
szakkönyvet, amely a közelmúltban jelent meg magyar nyelven).
A rendezvény orvosok által felvezetett témája volt
továbbá a pszichológusok szerepvállalása és a doppinggal
szembeni fellépés. A jelenlévõk megállapították, hogy e két
területen a kajak-kenu a magyar sport számára is példamutató
eredményeket tudhat magáénak: évek óta dolgozik
sportpszichológus a válogatott mellett, a tiltott szerek
használatára pedig a lapátforgatóknál legfeljebb másfél

A korosztályok heti edzésszáma
1996-1992-es korosztály heti 2 edzés, plusz 1
mérkõzés; 1991-1988-as korosztály heti 3 edzés, plusz 1
mérkõzés; 1987-tõl 4 edzés.
Képzési elvek
16 éves korig az egyéni képzés a legfontosabb.
A technikai elemek elsajátítása, fejlesztése mellett a csapat
taktikáját, hadrendjét 11 éves kortól fokozatosan építik fel.
Az atlétikus képzés 12 éves kortól kerül elõtérbe. A koordináció
fejlesztése valamennyi korosztály képzési programjában kiemelt
helyen szerepel.
Egységes elvek a csapatépítésben:
Posztok meghatározása: labdabiztonság – labdaérzék – technikai
virtuozitás.
Támadás-felépítés: kisjátékokon keresztül, pl. nem kirúgással
hozzák játékba a labdát, hanem a labdakihozatalt erõsítik.
Alapfelállás: 4:4:2 - A támadást segítõ felfutó hátvédek.
A középpályán a nagyon technikás, a legképzettebb játékosok
irányító, karmesteri szerepkörben. A szélsõk sokat változtatják
a helyüket. Gyors, gólveszélyes, agresszív támadók.
Az Atalanta utánpótlás-edzõk névsora:
1996-os korosztály: Luca Morin; 1995-ös korosztály:
Rafaello Bonifaccio; 1994-es korosztály: Massimo Gerli; 1993-as
korosztály: Marino Magrin; 1992-es korosztály: Gian Luigi Savoldi;
1991-es korosztály: Giuseppe Mario Biffi; 1990-es korosztály:
Eugenio Perico; 1989-es korosztály: Stefano Bonaccorso; 1988-as
korosztály: Alessio Pala; 1987-es korosztály: Giuseppe Butti; 1986os korosztály: Giancarlo Finardi.
Tanulságok
Az Atalanta Bergamo több, mint egy évtizede
Olaszország, sõt Európa egyik legjobb utánpótlás-neveléssel,
képzéssel foglalkozó egyesülete. Errõl a tényrõl még a Milánnál
is elismerõen nyilatkoztak. Az edzéseken felszabadultabb,
temperamentumosabb a hangulat, a gyakorlás, mint például
a németeknél.
A magasan képzett fiatal edzõk sok éve már
(függetlenül, hogy csak éves szerzõdést kötnek velük) az utánpótlásközpontban fõállásban dolgoznak. Az Olasz Labdarúgó
Szövetség mind az edzõképzésben, mind az utánpótlás-képzés
elveiben és gyakorlatában az egyesületeknek autonómiát
biztosít, elõtérbe helyezve a nemzeti hagyományokat
és sajátosságokat.
Elgondolkodtató az a tény is, hogy Atalantánál
legalább olyan fontosnak tartják az utánpótlással való
foglalkozást (hisz ez üzletileg is kifizetõdõ számukra), mint a profi
felnõtt csapat eredményességét.
Ezért következetesen és sokat tesznek. Többek között
„nyílt napokat” szerveznek a Stadionban az iskolai csapatoknak,
az utánpótláskorú játékosok saját bérletet kapnak a felnõtt
mérkõzések megtekintésére.

4.oldal
www.nupi.hu

évtizedenként akad példa. Ez utóbbi egyrészt a megelõzésnek
köszönhetõ (a kajak-kenu válogatott tagjai valamennyi
gyógykészítmény használatát saját orvosi naplójukban kötelesek
rögzíteni), másrészt esetenként az elrettentõ büntetés
kiszabásának.
Az utánpótlás-nevelés témakörében e cikk szerzõje – Kovách
Ákos(kép 1.) – a Sport XXI. programot mutatta be, tájékoztatást
adott az eddigi tapasztalatokról, valamint a jövõ évi szakmai
célkitûzésekrõl. Weisz Róbert (kép 2.) héraklészes sportági vezetõ a
2005-ös versenynaptárt ismertette. Az utánpótlás-neveléssel
foglalkozó klubok edzõi a szakosztályokban folyó szakmai
munkát mutatták be.
A két napos tanácskozás tapasztalatait hamarosan a
gyakorlatban is felhasználhatják edzõink, hisz a legtöbb (1.)
mûhelyben – az olimpia utáni pihenõ idõszakot követõen –
ezekben a hetekben kezdõdik az alapozó munka.
Kovách Ákos
MKKSZ
(2.)

Evezõs edzõi fórum
Az elõzõ évek hagyományaihoz híven - a
versenyidõszak befejeztével - ez évben is megrendezésre került
az evezõsök edzõi fóruma, ahová az evezõs edzõk mellett minden
evezõsbarátot, és evezés iránt érdeklõdõt szeretettel vártak a
szervezõk.
A fórumnak minden évben más helyszín szolgál
házigazdául, így az ország különbözõ részérõl összesereglett
evezõs edzõk betekintést nyerhetnek az adott helység, evezõs
klub életébe, megismerkedhetnek a helyi evezõsök felkészülési
körülményeivel.
Az idei mohácsi fórumon november 12. és 14. között
51 résztvevõ – ebbõl 37 edzõ – képviseltette magát, illetve
egyesületét. A déli határ közelségének, a jó klubközi
kapcsolatoknak, valamint az elõadás anyagának köszönhetõen
horvát edzõkollégák is ellátogattak rendezvényünkre.
A fórum péntek esti megnyitójaként a mohácsi
csónakház klubhelységében tartott evezésrõl szóló kötetlen
beszélgetés szolgált, amit másnap reggeltõl az evezõs társadalmat
érintõ elõadások követtek:
•

2000-2004-es olimpiai ciklus szakmai értékelése,
jövõbeli elképzelések
Ea: Melis Zoltán szövetségi kapitány,

•

Az evezés biomechanikája, a versenytaktika szerepe
és jelentõsége
Ea: Dr. Török Attila orvosegyetemi tudományos
tanácsadó,

•

A szlovén evezõssikerek titka
Ea: Milos Jansa szlovén szövetségi kapitány,

•

Az izületi fájdalmak megelõzésének,
gyógyításának módja
Ea: Kiss Eszter a Súlypont Izületklinika munkatársa,

•

A technika szerepe az evezõs sportban. A technikai
minimumvizsga bevezetésének szükségessége
Ea: Ficsor László utánpótlás szövetségi kapitány.
(4.)

Az estébe nyúló szombati elõadások után – az elõzõ
évek gyakorlatát követve – az edzõkollégák elismerõ tapsa
közepette átadásra kerültek a „2004. év Nevelõedzõje”, és a „2004. év
Utánpótlás-edzõje” díjak, amit objektív pontszámítás alapján
(nemzetközi versenyek, valamint az országos bajnokság eredményei)
idén a Gyõri VSEK edzõje, Töreki Mariann, valamint a Vác VEC
edzõje, Rapcsák Károly (kép 3.) nyertek el.
A vasárnapi zárónapon e cikk szerzõje, Ficsor László (kép 4.)
röviden beszámolt még a Szentpéterváron õsszel tartott FISA
ifjúsági edzõkonferencián elhangzottakról, Szántó Éva MESZ
fõtitkár pedig tájékoztatta a jelenlévõket az evezõssporttal
kapcsolatos aktualitásokról, kérdésekrõl (versenynaptár, OB
lebonyolítás,…).
A 2004. évi edzõi fórum zárásaként, a jelenlévõ
mûködõ edzõk szavazatai alapján újraválasztásra került a
MESZ kilenc tagú edzõbizottsága, valamint annak vezetõje,
mely címet ismét személyem nyert el.

Ficsor László
evezés sportági vezetõ
(1.)
Kovács Norbert(kép 1.) – NUPI
és Majoros Attila – GMFC

(3.)
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