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– hírek

(1.)

(2.)

(3.)

(4.)

(5.)

Gál Róbert (kép 1.) jó emlékekkel tért vissza Cottbusba a torna világkupa-sorozat állomására. A KSI SE tornásza 2003-ban
talajon gyõzni tudott, most ugrásban jutott a fináléba. Az athéni olimpia hatodik helyezettje végül 9.487 pontos gyakorlatával
a harmadik helyen zárt.
A huszonötödik alkalommal megrendezett brémai nemzetközi cselgáncsversenyen igen erõs mezõny gyûlt össze.
A zömmel héraklészes csapat több érmet és helyezést szerezve kiválóan szerepelt. A hatvan kg-os súlycsoportban Tóth János
a KSI SE judokája a hetvennyolc fõs gigászi mezõnyben ötödik helyen végzett.
Ötödik helyen zárt nõi asztalitenisz válogatottunk a dániai kontinensbajnokságon. A nyolcaddöntõben a szlovákok
ellenében 3:2 arányban továbbléptünk. A négy közé jutásért a horvát csapat azonban megállj parancsolt a korábbi héraklészes
Póta Georginával (kép 2.) felálló magyar lányoknak. Póta, Fazekas Péter oldalán is asztalhoz állt. A vegyes páros a harmadik fordulóig
jutott. Zwickl Dániel-Jakab János (kép 3.) páros szintén a legjobb 32-ig verekedte magát. Jakab tavaly még a héraklész keretet erõsítette.
Mind kadett mind junior kategóriákban, a legtöbb súlycsoportban héraklészes birkózó gyõzedelmeskedett. A Matura
Mihályról elnevezett kötöttfogású emlékversenyen a hazai klubok mellett Szerbia-Montenegró csapata is részt vett. A hölgyek
versenyében a Pestszentimrei BSE, a fiúknál a BVSC-Ganz Tát csapatai végeztek a pontverseny élén.
Ifj. Tóth Attila és Lukács Dénes egyaránt a negyeddöntõig jutott az algériai illetve horvátországi salakpályás tenisztornán.
A héraklészes versenyzõket egy belga illetve egy olasz fiú búcsúztatta a nyolc között.
Az elõzõ évhez hasonlóan az idén is Dortmundba utazott a KSI versenyzôivel megerõsített atléta csapat. Több számban
is elismerésre méltó eredmények születtek. A hölgyeknél Komiszár Kriszta (kép 4.) két számban is bajnoki címet szerzett. A vágtafutást
7.6 mp-es idõvel, a távolugrást 509 cm-el nyerte. Kiss Anna magasugrásban ért el elsõ helyezést legjobb kísérletével, a 130 cm-en lévõ
lécet is átvitte. A fiúknál Kovács Dávid 60 és 70 méteres síkfutásban 7,8 és 9, 84 mp-es idõvel gyõzött. Mind a lányoknál, mind a fiúknál
a budapesti válogatott szerezte meg a 4x100-as váltó aranyérmét.
Gyenesei Judit Leila (kép 5.) héraklészes triatlonistaként néha a téli sportok fele is elkalandozik. A sífutás junior
világelitjében mérettette meg magát, végül a finnországi világbajnokságot a negyvenharmadik helyen zárta. A kaposvári hölgy ezzel
is közelebb került a torinói téli olimpiai játékokon való részvételhez.
Az ökölvívó országos diákolimpián két súlycsoportban is a KSI SE öklözõi állhattak a dobogó tetejére. Klasz Árpád
60 kilogrammban, míg Rafael Tamás 66 kilogrammban lett elsõ helyezett.
A KSI SE két edzõjének pályázatát fogadta el a Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége a junior válogatottak posztjaira.
A jövõben Merész András (kép 6.) a nõk szakmai munkáját, míg a férfiaknál a tavaly még edzõként tevékenykedõ, most már szövetségi
kapitánnyá avanzsált Vad Lajos (kép 7.) lesz a férfi junior válogatott szakmai vezetõje.
Egyhetes horvátországi edzõtáborozáson vett részt a KSI SE Kerékpáros Szakosztályának serdülõ, ifjúsági és junior korú
csapata (kép 8.). A kerekesek szezon elõtti összetartása, mely alkalommal közel 850 kilométert hajtottak a fiatalok, kiváló felkészülés volt
az idei év megmérettetéseire. A bringások legfõbb versenye az ifjúsági és junior pálya Európa-bajnokság lesz, melynek júliusban
Fiorenzola ad majd otthont.
Ötvenhét esztendõs korában elhunyt Orbán Sándor, hatszoros magyar bajnok, Európa-bajnoki bronzérmes ökölvívó,
a KSI egykori utánpótlás-edzõje. A hetvenes évek kiváló öklözõje legnagyobb nemzetközi sikerét az 1975-ös katowicei Európabajnokságon érte el, ahol bronzérmes lett, valamint 1974-ben, a havannai világbajnokságon, ahol õ volt az elsõ magyar,
aki otthonában gyõzött le kubai ökölvívót. Versenyzõi pályafutása után a BHSE mellett a KSI-ben edzõsködött, ahol számtalan
utánpótlás magyar bajnoki cím fûzõdik tanítványai nevéhez.

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja
a Héraklész program
és a KSI SE tájékoztató kiadványa
A tartalomból:
A Héraklész Bajnokprogram és a KSI SE 2004. évi értékelése – 3. rész
Szociológiai felmérés a zánkai
Európai Testnevelô Pikniken – 7. rész
Sportági beszámolók: evezés, jégkorong, kézilabda, sportlövészet,
triatlon, vívás Hírek.

S

port XXI.: az úszás és a triatlon is bekerülhet 2006-tól a programba

NUPinfo 2004. decemberi számában beszámoltunk az
Országgyûlés ifjúsági és sportbizottságának évvégi
ülésérõl, melyen a Sport XXI. utánpótlás-nevelési program
2005-ös bõvülése is a napirendi pontok között szerepelt. Mint
írásunkból kiderült, a pénzügyi források figyelembevétele
mellett idén három sportág – ökölvívás, sakk, vívás –
bekapcsolódása várható. A bizottság 2005. március 8-i ülésén
ismét napirendre került a program, immár a 2006-os bõvülés
lehetõségeit tárgyalva. Az ülésen, melyen a NUPI fõigazgatója,
Dr. Szabó Tamás (kép 1.) is résztvett, ezúttal két újabb sportág
képviselõit hallgatta meg a grémium: terítékre került az úszás és
a triatlon sportágak szakmai programja. A röplabdások
bemutatkozására még tavaly sor került, számukra szintén
a 2006-os csatlakozásra lehet esély.
Az úszószövetség beszámolójából – melyet Ruza József
fõtitkár, Tóth Ákos egyetemi tanár, és Vermes Albán a szövetség
szakfelügyelõje mutatott be Szabó Tünde, Czene Attila
és Szabó József kíséretében – kiderült, hogy a Hajós
Alfréd nevével fémjelzett programjuk három
részbõl áll. A Széchy Tamás-versenyprogram
a
leghatékonyabb
utánpótlás-nevelési
módszerek elterjesztésével a magyar
úszósport bázisának kiszélesítése mellett
a hazai úszósport versenyképességének

A

növelését tûzte ki célul. Mindezek mellé társul még a Sárosi
Imre úszásoktatási program, valamint a Rajki Béla
létesítményfejlesztési program.
Szekeres Imrének, a Magyar Triatlon Szövetség
elnökének beszámolójából kiderült, hogy már most több mint
ötezer diák igazolt sportolójuk van, az eseményeiken pedig
kétszázkilencvenhat iskola csaknem húszezer tanulója ûzi
a triatlont vagy a duatlont. Számukra a Sport XXI. program
teszi lehetõvé, hogy megalapozott szakmai program segítségével
a meghatározott régiókban újabb négyezer iskolást vonjanak be
sportágukba. Mindez megalapozhatja a triatlon jövõjét, hiszen
ebben az idõszakban dõl el, hogy tizenhat-húsz év múlva milyen
eredményeket érnek majd el a triatlonisták az olimpiákon.
Az elhangzott sportági elõterjesztéseket a bizottság
elfogadta, a Sport XXI. programba kerülésüket támogatta.
Az úszás és a triatlon programjainak még hatékonyabbá tételét
a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet is feladatául
kapta. A Bakonyi Tibor (kép 2.) vezette közel kétórás
sportbizottsági ülésen zöld utat kapott tehát
az úszás és a triatlon: jövõre mindkét sportág
bekerülhet az állami finanszírozású Sport
XXI. utánpótlás-nevelési programba.
NUPinfo

(6.)

A
(7.)

következô számának tartalmából:

Héraklész Alapítvány Sportiskolai kerettanterv Héraklész visszatekintés – 2004. – 4. rész
Pikniken – 8. rész Sportági beszámolók: evezés, judo, kerékpár, röplabda, torna, úszás.

Szociológiai felmérés a zánkai Európai Testnevelõ

Sporttámogatásra felajánlható
(8.)

A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket.
Információk és jelentkezési lap a NUPI honlapján található.
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a személyi jövedelemadó 1 %-a
Ez évtõl Ön is felajánlhatja személyi jövedelemadója
1 %-át sporttámogatásra. Ezen 1 százalék nem tévesztendõ össze
a civil egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek, vagy
alapítványoknak felajánlható 1 százalékkal. Ez attól teljesen
független, az Ön adójából felajánlható másik 1 %, melyrõl
szintén kizárólagosan Ön dönthet (technikai szám: 1304).

(1.)

(2.)

További információ: www.nsh.hu
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A Héraklész Bajnokprogram 2004. évi értékelése – 3. rész

Sportági beszámolók

Nemzetközi eredményesség

Kézilabda: Berlinbõl Csehországba vezet az út…

A program nyújtotta lehetõségek révén, a korábbi idõszakhoz viszonyítva fiatalabb korosztályoknál kezdõdhetett meg a
részben központosított képzés. A képzés folyamatában több, rendszeresebb és tudatosabb munkát tudtak a sportolók elvégezni.
Mindez kiegészülve a korábbinál sokoldalúbb gondoskodással, a vártnál is nagyobb mértékben növelte az eredményességet.
A korosztályos Európa – és világbajnokságokon a program ideje alatt a legtöbb sportágban érezhetõen nõtt az érmes és
pontszerzõ sportolók száma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

asztalitenisz – férfi ifjúsági Eb I. hely 48 év után,
atlétika – 4 darab I-VIII. helyezés a junior vb-n,
birkózás – 2004-ben kadett válogatott IV. hely a nemzetek rangsorában,
evezés – 2003-as ifjúsági vb-n az utóbbi idõk legeredményesebb szereplése,
judo – folyamatos javulás,
kajak-kenu – 2003. évi ifjúsági vb-n a 13 érem az eddigi legjobb szereplés,
kézilabda – férfi junior csapatuk Eb döntõn IV. helyezés,
kosárlabda – 2004. évi nõi junior Eb döntõben III. helyezés, U-20 Eb döntõben IV. helyezés,
ökölvívás – 2004. junior Vb-n I. hely,
öttusa – folyamatosan kiemelkedõ eredményesség,
röplabda – a nõi ifjúsági válogatottunk, a sportág történelmében elõször, Eb és vb döntõbe jutott,
sportlövészet – 9 darab I-VIII. közötti helyezés az Eb-n,
torna férfi – 2004. évi ifjúsági Eb csapat VIII., egyéni II. és VII. helyezés,
triatlon – 2004. évi junior lány Eb egyéni II., ifjúsági lány Eb csapat III., ifjúsági fiú Eb csapat I. hely.
A Héraklész sportágak összesített eredményességét az alábbi táblázat mutatja.

Pedig nem éppen kedvezõ elõjelekkel vághattak neki a junior
hölgyek a világbajnoki selejtezõsorozatnak. Úgy hozta a sorsolás,
hogy a német és a szlovén válogatottal kerültünk igen nehéz csoportba.
A Mátéfi Eszter irányította héraklészes csapat elsõ felkészülési tornáját
itthon még decemberben vívta. Fonyódon a cseh junior válogatott
és több, az elsõ osztályban szereplõ gárda is pályára lépett. Az újév
beköszöntével a végsõ sikert elõre érezvén szoktattuk magunkat
a csehországi atmoszférához. A selejtezõ mérkõzéseket egy hónappal
megelõzõen hat csapatos nemzetközi versenyen vettünk részt.
Mindegyik meccsünket hoztuk, csak a dánok bizonyultak jobbnak
nálunk. Három gyõzelemmel, egy vereséggel végül a második helyen
végeztünk. A jicin-i torna nemcsak az elért dobogós helyezés
de a csapatkijelölés szempontjából is lényeges volt. Közvetlenül a német
fõvárosba való utazás elõtt a juniorok az olimpikonokat felvonultató
Dunaferr együttesével is összemérték tudásukat.
A világbajnoki selejtezõre igazán nem lehetett panasz.
Németes precizitás jellemezte a szervezést, így ideális körülmények
között készülhettünk a házigazdák elleni találkozóra. A mérkõzés
pikantériája, hogy a német csapat kispadján a Bundesliga-t megjárt
sokszoros válogatott átlövõ Barna Ildikó ült. Vele szemben egy szintén

korábban válogatott játékos Mátéfi mester vonultatta fel csapatát.
A két szakvezetõ még aktív játékos korában a kézilabdapályán
találkozott egymással, most évek múltával a pálya szélén találkoztak.
Edzôk, játékosok egyaránt nagy várakozással néztek a mérkõzés elé.
A fordulatos meccsen végül a mieink egy góllal gyõzni tudtak, ezzel
feladva a leckét a vendéglátóknak. A sorrendben második szlovénokkal
szembeni összecsapás sem ígérkezett sétagaloppnak. A meccs folyamán
egyszer mindössze két mezõnyjátékosunk állt szembe az ellenféllel,
nagy küzdelem végén döntetlennel zárult, a nem túlzás, néha drámai
találkozó. Ekkor már félig-meddig a világbajnokságon érezhettük
magunkat, hiszen a moldáv csapat nem képviselt igazán komoly
játékerõt. Mégsem vehettük félvállról ezt a mérkõzést sem, a cél a minél
nagyobb arányú gyõzelem volt. Az ötvenegy gólos különbséggel feladtuk
a leckét a németeknek. A 65-14 arányú gyõzelem azt jelentette,
hogy a német lányoknak tizenhét találattal kellett volna szó szerint
leiskolázniuk a szlovén csapatot. Csodák nincsenek, a bravúr nem
sikerült, így öt ponttal a mieink lettek a csoportelsõk, megelõzve a német
és a szlovén gárdát. Ezzel megnyílt elõttünk az út az augusztusi,
Csehországban megrendezésre kerülõ korosztályos világbajnokságra.
Pucsok József Márton

I. Csanádi Fiú Kézilabda Kupa

Elsõ alkalommal, reményeink szerint hagyományteremtõ jelleggel került megrendezésre a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium
rendezésében a Csanádi Fiú Kézilabda Kupa. A rendezvényre 20 csapat küldte el nevezését, két korosztályban. A csapatok színvonalas mérkõzéseken
döntötték el a helyezéseket. A kupa küzdelmeit megtisztelte jelenlétével Kovács László (kép 1.) a Héraklész Bajnokprogram kézilabda sportági vezetõje,
aki elismeréssel nyilatkozott a csapatok teljesítményérõl. Rendezvényünkkel az iskolában megindult kézilabdás képzésre szerettük volna a figyelmet
fölhívni.
Eredmények:
’88-’89-es korosztály: 1. Csanádi Árpád Ált. isk. és Gimn., 2. Mezõszilas, 3. Bp. Honvéd. ’90-’91-es korosztály: 1. Bp. Elektromos, 2. Ózd, 3. Kerék DSE.
Legjobb kapus: Varga Balázs (Mezõszilas) és Tamási Zsolt (Elektromos).
Legtechnikásabb játékos: Zámbó Tibor (Mezõszilas) és Barnyák Ádám (Elektromos).

(1.)
Szabó Lászlóné

Triatlon: Edzõtáborok sorozatban

Az összesített számadatok tájékoztató jellegûek, mivel a különbözõ versenyek eltérõ gyakorisággal ismétlõdnek, illetve a
2002. évi 30 világversennyel és a 2003. évi 35 világversennyel szemben 2004-ben az olimpia évében mindösszesen 28 korosztályos
Európa- és világbajnokságot rendeztek meg.
Valamennyi sportágban egyre növekszik a világversenyeken pontszerzõ sportolókon belül a Héraklész programban
készülõk aránya. Évrõl évre egyre több, a programból kiöregedõ sportoló kerül be a felnõtt válogatott keretbe. Jó példa erre, hogy
az Athéni Olimpián 20 olyan sportoló vett részt, aki korábban volt, vagy még jelenleg is a program tagja.
Az eredmények mellett elgondolkodtató és néhány sportágban mélyebb elemzést igényel az, hogy a programban készülõ
sportolók viszonylag nagy számban fejezik be a versenyszerû sportolást. Ezt részben indokolja a felnõtt korba kerüléssel együtt járó
erõteljesebb eredménykényszer, illetve a civil életben jelentkezõ újabb kihívások (pályaválasztás, továbbtanulás, pályakezdés). Az okok
között szerepet játszhatnak azonban a kiválasztás problémái vagy a Héraklész kerettagok indokolatlanul magas száma is.

Születési év szerinti megoszlás
a Héraklész Bajnokprogramban 2004.

2.oldal
www.nupi.hu

A Héraklész kerettagok
megyei eloszlása 2004-ben

Az „üres” oszlop azt a 87 sportolót tartalmazza, akik nem nevezték meg az egyesületüket.

A Héraklész program triatlonosait február tizenkilencedike
óta szinte alig látják a szülõk otthon, hiszen egy hónap alatt három
alkalommal végeztek közösen felkészülést a Héraklész válogatott tagjai.
A fiatalok február 19-én kezdték a sorozatot a szokásos úszó
alapozó edzõtáborral Magyarország triatlonos városában,
Tiszaújvárosban. A harminckilenc versenyzõ több, mint egy héten
keresztül rótta a hosszakat az egyik legszebb, egyben kiváló
lehetõségekkel bíró sportcentrumban. A három sportágat egyesítõ
triatlonban az úszás, kerékpár és futás fejlesztésén kívül az eredményes
versenyzéshez számos képességgel kell bírnia a versenyzõknek. Ezért
az alapozó jellegû edzések mellett folyamatos felmérések zajlottak
a felkészülés összehasonlítható objektív ellenõrzéseként: 8oo és 15oo m
gyors, speciális lazaság felmérés, törzsizomzat felmérés, lábizomerõ
felmérés, futóiskola gyakorlatok ellenõrzése.
Az eredmények egyértelmûen azt mutatják, hogy az elmúlt
évekhez képest sokkal következetesebb felkészítés folyik az alapképesség-fejlesztés terén az egyesületekben is.
A tiszaújvárosi munkát követte a két egymásra épülõ
kerékpáros edzõtábor. Az elsõ tiz nap feladata az un. kilométer-gyûjtés
volt, amit némiképp megnehezített a szokatlan hideg idõjárás.
A második tábor helyszíne Orfû, ami ideális helyszín
a kerékpározáshoz. A gyönyörû környezetben szinte mindenféle
edzésjelleghez megtalálható gyér forgalom mellett a megfelelõ pálya.
Itt már képességfejlesztés folyik, de természetesen nem maradnak el
a felmérések sem. Két egyenkénti kerékpáros felmérést végeztünk
savasodás méréssel. Az egyik egy hét kilométeres, viszonylag sík szakasz,
majd ezt közvetlenül követi egy 1,4 km hegyi szakasz. A fiúk egy része
már túl van a felmérésen. Az orfûi edzõtábor a Somogyszilben
megrendezésre kerülõ elsõ duatlon ranglistaversennyel ér véget és ezzel
megkezdõdik az idei év versenyszezonja is.
Május közepén már junior duatlon Európa-bajnokság kerül
megrendezésre, majd következik az ifi és a junior triatlon Európabajnokság válogatóversenye Hatvanban.
7.oldal
www.nupi.hu

Triatlon felmérés eredményei

(2.)

Verrasztó Gabriella
triatlon sportági vezetõ
(kép 2.)
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A sportágak javaslatai a program módosítására

Sportági beszámolók
Sportlövészet: Légfegyveres Európa-bajnokság, Tallinn
A 2005. évi Légfegyveres Európa-bajnokságon,
Tallinban 11 fõ juniorversenyzõnk vett részt, valamennyien
a Héraklész Bajnokprogram tagjai. Szereplésük dicséretes,
hiszen egyéni és csapat érmekkel, elõkelõ helyezésekkel
térhettek haza Európa legjobb sportlövõinek vetélkedésérõl.
A futócéllövõinkre igen büszkék lehetünk! A nem
olimpiai versenyszámokban Keczeli Bianka (kép 1.) futócél vegyes
(1.) lövésben, címvédõként állt lõállásba és ismét éremért,
bronzérmért állhatott fel a dobogóra, igazolva tehetségét, mert
4 éve, mióta EB-n indul, minden évben helyezett, vagy érmes
tudott lenni. A fiatal Kocsis Norbert (kép 2.) 2. helye is kiváló
teljesítmény, eredményei versenyrõl versenyre javultak!
Bizton állíthatjuk, hogy még sokat hallunk róla. Belák András
(2.) a 40+40 vegyes lövésben 6. helyezést ért el, a tavalyi érme után
ismét ott tudott lenni a legjobbak között és a 30+30 lövéses
versenyszámban is 5. helyen, ismét pontszerzõként végzett.
Futócéllövõ fiú csapatunk (kép 3.) 2. és 4. helye igazolja,
hogy utánpótlásunk a nemzetközi élmezõnyébe tartozik.
Külön öröm számunkra, hogy két olimpiai
(3.) versenyszámban a népes, 50-55 fõs erõs mezõnyben is a 8 fõs
döntõbe jutottak versenyzõink. A légpuska 60 lövéses versenyszámban Török Zoltán ismét bizonyította, hogy mindhárom

versenyszámban ott van Európa és így a világ legjobbjai között,
hiszen kisöbû sportpuska 60 fekvõs VB gyõzelme, 120 lövéses
összetett EB döntõje és csapat érme után légfegyverrel is döntõs,
sõt az alapversenyben 4. helyezett tudott lenni.
Ugyanebben a versenyszámban Kecsõ Zoltán
bizonyította, hogy fejlõdése töretlen, az elmúlt idõszak hazai
és nemzetközi jó eredményei most már EB-n is realizálódnak.
Mindketten döntõben állhattak, 2 fõ döntõbe jutása rajtunk kívül
csak a német csapatnak sikerült. Csapatban csak azért nem
tudtak elõbbre végezni, mert a harmadik csapattag gyengébb
napot fogott ki, így 4 körrel lemaradtak a dobogóról. Légpisztoly
40 lövéses versenyszámban Végh Barbara az UTE igen fiatal
versenyzõje jó alaperedménnyel szintén döntõs volt, most már
a második EB-n bizonyította, hogy a jövõt illetõen feltétlen
számolni kell vele.
Junior légpuskás lányaink jó eredményekkel,
csapat 4. helyezést hoztak, alig elmaradva a dobogótól és
bizonyítva, hogy van erõ a lány puskás utánpótlásban. A magyar
sportlövõ válogatott tehát összességében három junioréremmel egy ezüst és két bronz - búcsúzott a tallini légfegyveres Európabajnokságtól.

Eredmények:
Junior leány Futócél (40 vegyes, 11)....3. Keczeli Bianka ( Keszthelyi Erdész LK, edzõ: Keczeli Zoltán) 364.
Futócél (20+20, 11). …6. Keczeli Bianka 362.
Juniorok fiúk Futócél (40 vegyes, 23). …6. Belák András 372, …16. Kocsis Norbert 362, …19. Kocsis Roland 357.
(4.) Csapat (7). ... 4. Magyarország (Belák András, Kocsis Norbert, Kocsis Roland) 1091.
Futócél (30+30, 23).... 3. Kocsis Norbert ( Keszthelyi Erdész LK, edzõ: Keczeli Zoltán) 563, …5. Belák András 562, …11. Kocsis Roland 556.
Csapat (7).....2. Magyarország (Kocsis Norbert, egy: Keszthelyi Erdész LK, e: Keczeli Zoltán; Belák András, egy: Keszthelyi Erdész LK, e: Keczeli Zoltán; Kocsis Roland, egy: Keszthelyi
Erdész LK, e: Keczeli Zoltán) 1681,
Lányok Légpuska (40, 73).…18. Nagy Zsófia 391, …21. Gábli Orsolya 390, …37. Borbély Erzsébet 389.
Csapat (20).....4. Magyarország (Nagy Zsófia, Gábli Orsolya, Borbély Erzsébet) 1170
Fiúk Légpuska (60, 59).…7. Kecsõ Zoltán 690.0 (590), 8. Török Zoltán 689.9 (592), …39. Horváth Gábor 579.
Csapat (14).…7. Magyarország (Török Zoltán, Kecsõ Zoltán, Horváth Gábor) 1761.
Kissné Oroszi Edit
Lányok Légpisztoly (40, 53).…8. Végh Barbara 471.2 (378).

A sportági értékelések a program által alkalmazott munkaformákat és azok finanszírozási arányait alapvetõen jónak,
hatékonynak ítélik meg. A program eddigi mûködése során folyamatosan, illetve a szakmai évértékelõ anyagokban újabb igényeket,
javaslatokat fogalmaztak meg.
•
Héraklész Csillagprogram - A programból kikerülõ legtehetségesebb sportolók további menedzselése a sportágak jelentõs
körében nem biztosított. Ezért a felnõttkori beválás esetlegessé válik, a Bajnokprogram erõforrásainak hatékonysága erõsen csökken.
Ezért az évek óta tervezett Csillagprogram (U 23) bevezetését több sportág is visszatérõen javasolja (atlétika, birkózás, judo, kajak-kenu,
öttusa, férfi torna, triatlon).
•
Nemzetközi versenyeztetés - A programban kialakított munkamegosztás szerint a kerettagok nemzetközi versenyeztetését a
szövetségek biztosítják. A szûkülõ források miatt azonban egyre többen kérik, hogy ehhez a feladathoz is járuljon hozzá a program
(asztalitenisz, birkózás, triatlon, tenisz).
•
Külföldi edzõtáborok - A program a belföldi edzõtáborokat finanszírozza. Egyes sportágak elsõsorban magaslati vagy meleg
égövi alapozás érdekében külföldi edzõtáborokhoz is kérnek támogatást (atlétika, evezés, kajak-kenu, triatlon). Az ilyen igényeket
rendkívül indokolt esetben, egyedi megítélés alapján már eddig is támogatta a program.
•
Eszköz és sportfelszerelés vásárlása (asztalitenisz, ökölvívás, öttusa, férfi torna, triatlon).
•
Orvosi ellátás, sportorvosi szûrés, orvoscsoport mûködtetése (atlétika, evezés, judo, kézilabda, vízilabda).
•
Belföldi utazás - A Héraklész edzõtáborokba és központi edzésekre történõ utazás jelentõs anyagi terhet ró a kerettagokat
(1.)
adó egyesületekre, illetve a szülõkre, ezért kérik a belföldi utaztatás támogatását.

A tapasztalatok összegzése
•
A Héraklész Bajnokprogram hamar népszerûvé vált, mind a sportolók, mind az edzõk körében rangot jelent a programhoz
tartozni. Az edzõi kör stabilizálódott, bár a szövetségeknek lehetõsége volt a cserére, évente csupán egy-két alkalommal éltek ezzel a
lehetõséggel.
•
A szerzõdéses munkaviszonnyal foglalkoztatott szakemberek felkészültsége összességében megfelelõ, ugyanakkor
(2.)
munkájukat a program irányítóinak nehezebb áttekinteni.
•
Az edzõk részére biztosított jövedelmek mértéke ösztönzõnek bizonyult. A program edzõi javadalmazása a Gerevich
ösztöndíjjal párosulva az utánpótlás-nevelés évtizedes gondját megoldva a legfelkészültebb szakemberek pályán tartását és
foglalkoztatását segítette elõ.
•
Középpontba kerültek a legtehetségesebb sportolók, az egész éves, rendszeres, tervszerû és folyamatos képzésük az
optimálishoz közelítõ mértékben biztosított. Nagy hangsúlyt fordítódott a sportolókkal és a környezetükkel való közvetlen
kapcsolattartásra.
•
A sportágak jelentõs része az utánpótlás-nevelés átfogó rendszerét kialakítva a teljes korosztályos vertikumot igyekszik
gondozni.
•
Megoldott a sportolók munkájának, képességeiknek és eredményeiknek folyamatos számítógépes nyilvántartása.
•
A programban résztvevõ korosztályok nemzetközi eredményessége a vártnál is gyorsabb mértékben javult, a programból
„kiöregedõ" sportolók nagy számban kerültek be a felnõtt válogatott keretekbe.
•
Az utánpótlás-nevelésben megélénkült a szellemi élet, megerõsödtek a szakember továbbképzés formái.

sportlövészet sportági vezetõ (kép 4.)

Evezés: Új országos csúcsok a XV. Nyílt Magyar Evezõs Ergométeres OB-n
A váci sportcsarnokban rendezett versenyre 22 klub
350 versenyzõje – serdülõtõl a veterán korcsoportig bezáróan –
adta le nevezését. A verseny „nyíltságát” mutatta az a tény,
hogy külföldi evezõsök (angol, osztrák, szerb), a most már veterán
kenus Foltán László, valamint evezni nem tudó versenyzõk is
próbára tették tudásukat, az amúgy Héraklészes kerettagoknak
kötelezõen elõírt „terem regattán”.
Szokás szerint a felnõtt korosztályú versenyzõk
rajtjával kezdõdött a XV. Nyílt Magyar Evezõs Ergométeres
Országos Bajnokság versenynapja. A felnõtt versenyzõk között
találhattunk több, tavaly még ifiként versenyzõ evezõst, akikre
az olimpiát követõ „generációváltás” miatt fordítottak a
szakemberek megkülönböztetett figyelmet. Így például a tavalyi
ifi VB-n negyedik helyezést elért váci Szabó Katira, aki biztosan
nyerte a nõi felnõtt versenyszámot, ezúttal kissé elmaradva
a tavaly általa felállított országos csúcstól. A Csepel EK
versenyzõje, Varga Tamás pedig elsõ felnõtt versenyén a nagyon
erõs mezõnyben kiváló egyéni ergométeres eredménnyel a férfi
felnõtt könnyûsúlyúak között az elõkelõ ötödik helyen végzett.
Ezt a versenyszámot amúgy Varga névrokona, az athéni olimpián
ötödik helyezett bajai Varga Tamás nyerte, – szoros versenyben
a könnyûsúlyú kétpárevezõsben tavaly U23-as világbajnok
Héraklészes Lõrinczi Péterrel – új országos csúcsot beállítva.
(5.)

A felnõtt versenyzõk kûzdelmeit a férfi ifjúsági futamok követték
különösebb izgalmak nélkül. Normálsúlyú kategóriában az egész
téli felkészülés során jó formát mutató váltottevezõs csepeli
Márton Gábor, könnyûsúlyú kategóriában pedig a Fõvárosi
Vízmûvek SK versenyzõje, Kozsák János diadalmaskodott.
Ezt a nõi ifjúságiak versenyszámai követték, ahol normálsúlyban
az ESZTEHE közelmúltban felfedezett tehetséges versenyzõje
Pék Nóra, könnyûsúlyú kategóriában pedig a Mohácsi TE
versenyzõje, Bende Zsófia egyéni és egyben országos csúccsal –
1,2 másodpercet lefaragva az eddigi rekordból – nyert. Az egész
napos rendezvényt a serdülõ fiúk és lányok versenye zárta, ahol
a serdülõ II. – I. korcsoportban lányoknál a DNHE-s
Varga Orsolya illetve az esztergomi Sáska Beáta, fiúknál pedig
a szolnoki Juhász Adrián illetve új serdülõ csúccsal – 11,7"-et
javítva az addigi rekordon – a VVSI versenyzõje, a hatalmas
termetû Csankó Péter nyerte.
A versenyeredmények tükrében megállapítható, hogy
a téli alapozó idõszak végéhez közeledve a kerettagok többsége
jó kondicionális felkészültséggel rendelkezik, ami bíztató lehet
és további edzésmunkára sarkallja evezõseinket a tavaszi vízi
alapozó idõszak, fõleg az április végi szegedi elsõ válogató,
valamint májusi brnoi nemzetközi verseny elõtt.
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Tóth József

(kép 1.) igazgató

és Molnár Viktória (kép 2.) a Héraklész Bajnokprogram munkatársa

Szociológiai felmérés a zánkai Európai Testnevelõ Pikniken – 7. rész
Létesítmények állapota
Mint azt említettük, a használati sajátosságok mellett megkértük a testnevelõket arra, hogy értékeljék a létesítmények
állapotát is. Értelemszerûen a testnevelõknek csak azokat a létesítményeknek az állapotát kellett ötfokozatú skálán, az iskolai osztályzás
szabályai szerint értékelni, amelyeket rendszeresen használnak.
Legrosszabbra értékelték a zuhanyzó nélküli öltözõk, legjobbra az uszodák állapotát. A középértékek jellemzõen
a közepeshez közelítenek, ami azt mutatja, hogy a testnevelés órákon használt létesítmények rossz állapotban vannak, ezek felújításra
szorulnak.
A testnevelés óra során használt létesítmények ÁTLAGOS állapota

(3.)

Kovács Árpád (kép 3.) – Velenczei Attila (kép 4.)
az NSKI munkatársai

Ficsor László
evezés sportági vezetõ (kép 5.)

(4.)
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A KSI SE 2004. évi értékelése – 3. rész
Országos szintû versenyeken 2 szakosztály (kajakkenu és öttusa) teljesített kiemelkedõen, õk megnyerték
az országos összesített évi pontversenyt. További 7 szakosztály
(asztalitenisz, judo, kerékpár, ökölvívás, vízilabda, nõi torna és férfi
torna) teljesítette az általuk tervezett 1-5. hely valamelyikét,
valamint 2 szakosztály (atlétika és sportlövészet) az országos
ranglista 8-15. helyét szerezte meg.
A nemzetközi versenyekre (korosztályos Európaés világbajnokságokra, világkupákra, valamint az Athéni Olimpiai
Játékokra) 11 szakosztály 43 sportolót kvalifikált. Az olimpián
a tornász Szarka Krisztina és a sportlövõ Erdõs Dorottya
felkészülésüknek megfelelõen jól teljesítettek. Európaés világbajnokságokon érmes helyezést 7 szakosztály
26 versenyzõje ért el. Legeredményesebb a kajak-kenu
szakosztály volt, 19 éremmel és 15 válogatott versenyzõvel.
A 2002. évben 32 fõ, 2003. évben 40 fõ, a 2004. évben
pedig 42 fõ ért el világeseményeken kiemelkedõ eredményt
a KSI SE-ben. Az elmúlt három esztendõben az említett
sporteseményeken a KSI SE szakosztályaiban sportolók
összesen 45 aranyérmet, 33 ezüstérmet és 42 bronzérmet
szereztek.

Sportági beszámolók:
Vívás: A vívóvilág Linz-re figyelt
A kadett és junior korosztály legjobbjai e Duna-parti
osztrák városban mérték össze tudásukat. Hetvennyolc nemzet
jelezte részvételét a sportág világbajnokságán, ahol több
számban is éremesélyesnek tartottak minket számon.
A versenyre nevezõ országok nagy száma egyértelmûen
a nemzetközi vívómezõny kiszélesedésére, a vívás népszerüsödésére utal. A magyar színeket 18 fõ kadett és 23 fõ junior
korú héraklészes sportoló képviselte. A március 23-án, szerdán
induló viadalon Benke Balázs is a pástra lépett, a kadett
korosztályú tõrözõ remek teljesítménnyel a nyolcadik helyen
zárt. Két napra rá a párbajtõrös Peterdi András is a nyolc közé
kerülés kapujába ért. A fiatal versenyzõ élni tudott a kínálkozó
lehetõséggel és dobogó közelben, az ötödik helyen végzett.
Már a juniorok küzdelmeinek krónikájánál járunk, ahol
hagyományos sikerszámunkban, férfi kardban Nagy Pál jutott
a legtovább, egészen a nyolcadik helyezésig verekedte fel magát.
A nõi kard csapatküzdelmei során mindenképp jó eredményre
számítottunk. A Varga Dóra (kép 1.), Minda Szilvia (kép 2.),

Gergácz Veronika (kép 3.), Benkõ Réka felállású négyes az oroszokkal (1.)
szemben épphogy lecsúszott a dobogó harmadik fokáról.
A gyõzelmet az amerikai válogatott hódította el. A fiúk
(Kocsis Zsolt, Hamar Balázs, Nagy Pál, Gémesi Csanád) viszont
a németek és az ukránok mögött megszerezték a várva-várt
csapatérmet. A nõi tõrválogatott sem maradt értékes helyezés
nélkül. A Lemberg Mercédesz (kép 4.), Gémesi Tekla (kép 5.), Tóth Anna (2.)
trió negyedik helyezést vívott ki. Jánosi Zsuzsa (kép 6.) sportági
felelõs kiemelte, hogy összesen tízszer csatázhattunk a döntõbe
kerülésért, amiért a végelszámolásban helyezési pontokat
gyûjtöttünk be. A vívónemzetek sorában így a nyolcadik helyen
landoltunk. Peterdi és Benke egyéni helyezése különösen
figyelemre méltó, jó szereplésük lendületet adhat a párbajtõr (3.)
és tõr szakágak további fejlõdéséhez. Egy harmadik,
két negyedik, egy ötödik valamint két nyolcadik helyezéssel
utazhattunk haza, úgy, hogy Kína és Venezuela is érmet szerzett
a korábban Európa uralta mezõnyben.
Pucsok József Márton
(4.)

Jégkorong: Héraklész jégkorongozók sikere
A jégkorongozók mindössze hét hónapja
kedvezményezettjei a Héraklész programnak de máris úgy tûnik,
élni tudnak a nyújtott lehetõségekkel. A Nemzetközi Jégkorong
Szövetség tizennyolc év alattiak számára kiírt Divízió II-es
világbajnokságát veretlenül nyerték a román fõvárosban.
A magyar csapat negyven lõtt góljára mindössze nyolc kapott gól
jutott. Csapatunk a torna megnyerésével kivívta a jogot,
hogy a 2006. évi világbajnokságon a Divízió I-ben indulhasson.
A mérkõzések legjobbjai az összecsapások idõrendjében:
Király Zsolt, Gyömbér Tamás, Agárdy Ákos, Benk András, Szirányi
Bence. Külön örömet jelent, hogy Gyömbér Tamás 91.11 %-kal
a kapusok közül a legjobb teljesítményt nyújtotta és meglepetésre Berta Ákos elnyerte a torna legjobb hátvédjének

járó elismerést. A magyar szakvezetõk javaslata alapján a VB
legjobb magyar játékosa Benk András lett. U-18-as válogatottunk
mögött negyven edzõtáborban töltött nap, valamint gondosan
megtervezett és végrehajtott felkészülési program áll, melyrõl
(5.)
Eduard Giblak a válogatott vezetõedzõje és Kiss Tibor pályaedzõ
gondoskodtak. A szakemberek munkáját segítette a novemberben elvégzett terhelés-diagnosztikai, alkati illetve pszichológiai vizsgálat. A felkészülésrõl összességében elmondható,
hogy a megfelelõ emberek a megfelelõ idõben a megfelelõ
edzésmunkát végezték. Gratulálunk!
Összesített eredmény: 1. Magyarország, 2. Litvánia, 3. (6.)
Horvátország, 4. Mexikó, 5. Izland, 6. Románia.

Zsoldos Péter
a KSI SE munkatársa
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Géczi Mariann

