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Két korábbi héraklészes asztaliteniszezõ öregbítette hazánk hírnevét a Dél-amerikai kontinensen. A Pro Tour sorozat
eddigi legfényesebb sikerének kovácsai Póta Georgina (kép 1.) és Jakab János (kép 2.). Póta a német Hain-Hofmannal az oldalán a 21 éven
aluliak páros küzdelmeiben gyõzedelmeskedett, majd óriási bravúrral a felnõtt mezõny egyéni küzdelmeit is az elsõ helyen zárta.
Jakab sem adta alább és a mindössze tizenkilenc esztendõs versenyzõ az U21-es korosztályban szintén aranyérmet szerzett.

Végvári Dóra (kép 3.) mellett, aki távolugrásban szerzett kvalifikációt két további KSI-s rúdugró Szabó Dezsõ (kép 4.) 

480 cm-es valamint Ungvári Tamás 460 cm-es ugrásával biztosította helyét az ifjúsági világbajnokságra utazó csapatban. 
A 107. úszó magyar bajnokság eredménylajstromát mindenképp Cseh László tizenegy aranyérmével kell kezdjük. 

Az athéni ötkarikás játékok bronzérmese nemcsak gyõzni tudott de jó idõeredményeket is produkált, ami a kanadai világbajnokság
elõtt mindenképp bíztató. A Kõbánya SC-s lányok is remekeltek, hiszen Szepesi Nikolett (kép 5.) négy, olimpikonunk Risztov Éva (kép 6.)

három elsõséget gyûjtött be. Nem véletlen, hogy az éremtáblázat élen Turi György tanítványai végeztek, a BVSC valamint 
az Ajkai Rája gárdája a második és harmadik helyeken osztoztak. 

A Gyõrben zajlott rövid távú triatlon országos bajnokságon a fiataloknak jutott fõszerep. Az 1.5 km úszásból, 
40 km kerékpározásból és 10 km futásból álló távot Pocsai Balázs (Debreceni Sportcentrum) remek idõeredménnyel abszolválta és vitte
el a pálmát. A hölgyeknél a szintén utánpótlás-korú Koch Renáta (kép 7.) (Mogyi SE) szerzett bajnoki címet.

Júniusban javában zajlott az utánpótlás korú atléták versenyszezonja. Ungvári Péter mind távol-, mind hármasugrásban
országos bajnoki címet szerzett. Lippai Richárd (kép 8.) 110 gáton, Koppány Gabriella rúdugrásban lett második. Kafer Levente a junior
mezõnyben szintén 110 gáton szerzett elsõséget. Pölöskei Zsófia (kép 9.) 400 gáton szintén elsõként haladt át a célvonalon. 
Kafer ugyanezen távon is rajthoz állt és még egy ezüstérmet is begyûjtött. Az ifiknél Sárdy Réka magasugrásban, Szabó Dezsõ

rúdugrásban végzett az elsõ helyen, KSI-s klubtársa Ungvári Tamás ugyanezen számban másodikként zárt. Réti Dániel magasugrásban
bronzérmet hozhatott haza.

„Elsõ a futball”: OTP-MOL Bozsik Akadémia Regionális Torna. Június 3-án a Debreceni Sportcentrum és a Hajdú-Bihar
megyei LSZ szervezésében került megrendezésre három megyének a regionális OTP-MOL Bozsik Akadémia kelet-magyarországi
döntõje, melyen Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megye U 6-7-8-9-10-11 éves sportolói vettek
részt. A labdarúgótornán a NUPI-t Kovács Norbert (kép 10.) képviselte. Az OTP-MOL Bozsik Labdarúgó Akadémia általános célja, 
hogy segítse a hazai futball utánpótlás-nevelését, a fiatalok teljesítmény-orientált felkészítését, képzését, egyben hozzájáruljon a hazai
labdarúgás színvonalának emeléséhez. A programban, a közel 6000 gyermekbõl kialakított három megye, korosztályonként három-
három válogatottjai mérkõztek meg egymással öt korosztályban, fiú és leány csapatokkal. 

Ifjúsági és serdülõ bajnok lett a KSI SE Vízilabda Szakosztálya, vízipólósaink (kép 11.) igen jól szerepeltek az idei évadban.
Az elõzõ szezonban az ifjúsági csapat a korosztályos bajnokságban II. helyen végzett és az OB I/B –ben gyõzedelmeskedett. 
Idén hasonlóan meggyõzõ volt a csapat, hiszen ami számunkra fontos, hogy a korosztályos bajnokságot megnyerték és 
az OBI /B –ben a második helyet szerezték meg. A serdülõ korosztálynál is sikerült az elõzõ szezon eredményét túlszárnyalni, hiszen
míg tavaly a III. helyen végzett csapatunk, addig idén sikerült az elsõ helyet megszerezni. Az országos gyermek bajnokságban induló
csapatunk az elõzõ évhez hasonlóan idén is a VI. helyet szerezte meg a korosztályos versenyben. A szakosztályról bõvebben
következõ számunkban olvashatnak.

A Héraklész programban két évet eltöltött és tavaly „elballagott” fiú röplabdások (kép 12-14.) nagy nosztalgiával 
gondolnak vissza a boldogan és hasznosan eltöltött, nemzetközi sikereket hozó közös izsáki  edzõtáborozásokra. A jelenlegi
héraklészes ifjúsági csapat edzõje, Kelemen István – a tavalyi mester – gondolt egy nagyot, és meghívta a tavalyi csapatot két barátságos
mérkõzésre. Így a fiatalok tanultak az öregektõl, a vendégek meg nosztalgiáztak egy kicsit – tudtuk meg Garamvölgyi Mátyástól,
röplabda sportági felelõstõl.

A következô számának tartalmából:
EYOF – 2005. Lignano 

A Sport XXI. sportági szakmai programjai – 2. rész 

Sportiskolai kerettanterv – 4. rész 

Sportági beszámolók: atlétika, birkózás, öttusa, sportlövészet, tenisz, triatlon, úszás, vízilabda.
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Magyar sikerek a VIII. Nyári EYOF-on – 3 arany-, 9 ezüst- és 10 bronzérem

Az olaszországi Lignanoban megrendezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon negyvennyolc nemzet versenyében a
magyar (kép 1.), zömmel héraklészes válogatott három arany-, kilenc ezüst- és tíz bronzéremmel zárta a "miniolimpiát". Ezzel a résztvevõ
országok rangsorában a 12. helyen végeztünk. A csapat szereplésérõl részletesebben következõ számunkban olvashatnak.

Robog az utánpótlás-vonat – nyári éremzápor a VB-ken, EB-ken: 

27 arany-, 28 ezüst-, 26 bronzérem

Asztalitenisz: a prágai ifjúsági és serdülõ Európa-bajnokságon Barassó Barbara egyéniben és párosban Szvitacs Alexával
ezüstérmet, a Li Bin-Juhász Mariann és a Pergel Szandra-Fehér Gabriella páros, valamint csapatunk, Juhász-Li Bin-Pergel-Varga Tímea (kép 2.)

összeállításban bronzérmet szerzett.
Atlétika: a marrakesi ifjúsági világbajnokságon Pálhegyi Sándor (kép 3.) kalapácsvetésben aranyérmet, Lévai Dóra pedig ugyan

ebben a számban bronzérmet; a kaunasi junior Európa-bajnokságon Németh Kristóf és Németh Noémi kalapácsvetésben, Bene Barnabás

1500 méteres síkfutásban aranyérmet, míg Kürthy Lajos súlylökésben és diszkoszvetésben ezüstérmet, a 3000 méteres akadályfutás
döntôjében Minczér Albert szintén egy második helyet, Tóth László 5000 méteren bronzérmet; az erfurti utánpótlás Európa-
bajnokságon Listár Nikolett 200 méteren ezüstérmet, míg Dezsô Ákos a 400 méteres gátfutás döntôjében bronzérmet szerzett.

Birkózás: a vilniusi junior világbajnokságon Kun Renátó ezüstérmet, Módos Péter (kép 4.) pedig bronzérmet szerzett. A tiranai
kadett Európa-bajnokságról válogatottunk Molnár Andrea révén ezüstéremmel térhetett haza.

Judo: a salzburgi ifi Európa-bajnokságon Juhász Ádám (kép 5.) és Karakas Hedvig aranyérmet, Hegedûs Dóra bronzérmet szerzett. 
Kajak-kenu: a plovdivi ifi és U23-as Eb-n a kajakosok között Hegyi Zomilla (kép 6.), valamint a Sík Márton-Csamangó Attila

páros aranyérmet, Patyi Melinda, Hegyi Z., Boros Gergely, a Gönczi Gábor-Gál Zoltán egység, valamint a Sík-Csamangó-Boros A.-Boros G.

négyes ezüstérmet, Szabó Gabriella, Boros G., a Nagy-Lakner-Petõváry-Dikter leánynégyes, a Petrovics-Bogdán-Glózer-Kurdi fiúegység, a
szintén urakból álló Sarudi-Makai-Mike-Balázs bronzérmes lett. A kenusok a bronzérmeket gyûjtötték: harmadik lett Joób Márton és
Metka Márton. A csehországi ifi maratoni Európa-bajnokságon a Groholy Diána-Bara Alexandra duó aranyérmes lett, míg Buchmüller

Judit-Velenszki Marianna egység ezüstérmes lett.
Kosárlabda: Az U 18-as fiú válogatott a Divízió B kontinensviadalon a harmadik helyen zárt.
Ökölvívás: a hazai rendezésû, siófoki kadett Európa-bajnokságon Lakatos Péter révén aranyérem, Mihály János és Németi

Tibor révén pedig bronzérem született.
Öttusa: a szintén hazai rendezésû, budapesti ifi „A” Európa-bajnokságon Bartalis Zsófia egyéniben, 

míg a Bartalis-Cseh-Prill (kép 7.) összeállítású gárda csapatban lett a kontinens legjobbja. Tóth Adrienn Bartalis mögött a dobogó második
fokára állhatott. A bronzéremrôl a Bartalis-Prill-Tóth váltó gondoskodott. A háromtusa Eb-n fiú és lány csapatunk harmadik, a fiú
váltó ezüstérmet szerzett. A Montepulcianoban megrendezett junior Európa-bajnokságon férfi váltónk Kasza-Marosi-Németh

összeállításban hódította el az elsôséget, a lányok ugyanezen számban, Andrejkovics-Bartalis-Prill összeállításban ezüstérmesek lettek.
A Moszkvában, ugyanezen korosztálynak kiírt világbajnokságon Marosi Ádám egyéniben, a Marosi-Németh-Kasza összeállítású trió
csapatban, majd váltóban is gyôzött; a héraklészes hölgyváltó, a Bartalis-Prill-Andrejkovics trió pedig bronzérmes lett.

Sportlövészet: a dorchesteri korongvadász világbajnokságon Szerdahelyi András (kép 8.) lett a világ legjobbja. 
Tenisz: a Roland Garros kétszeres – egyes és páros – junior bajnoknõje, Szávay Ágnes (kép 9.) a klostersi korosztályos

kontinensviadalon sem talált legyõzõre, aranyérmes lett.
Torna: a tavaly még héraklészes, korábbi világkupa-gyõztes Berki Krisztián (kép 10.) a debreceni Európa-bajnokság lólengés-

döntõjében bizonyult a legjobbnak.
Triatlon: az alexandroupolisi ifi és junior Európa-bajnokságon a junior hölgyekbõl álló váltó lett a kontinens legjobbja: így

Kovács, Szakály és Tóth aranyérmes lett.
Úszás: az eddigi harminckét ifjúsági úszó Eb történetében annyi érmet még nem nyertek válogatott versenyzõink, mint az

idei budapesti kontinensviadalon, ahol az összesített éremtáblázat elsõ helyén zárt a magyar válogatott a 38 résztvevõ ország között.
Éremhalmozóink: Hosszú Katinka (kép 11.) 3 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzérem, Jakabos Zs. (2a, 2e, 1b), Verrasztó D. (2a), Kis G. (1a, 2e), Verrasztó

E. (1a, 2e), Cseh Német L. (1a), Rácz Ákos (1a), Molnár Á. (2e, 1b), Szabó János (2e, 1b), Zubcsek D. (1e, 2b), Kalicz H. (1e), Pleszinger P. (1e),

Makány B. (1b), Maxim D. (1b).

Bõvebb beszámolóinkat, a pontszerzõ helyezéseket a júniusi és a júliusi számok belsõ oldalain olvashatják!
NUPinfo
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Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program 10-15 éves korúak
részére tíz sportágban: atlétika, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda,
labdarúgás, tenisz, vízilabda; 

2005-ben bekapcsolódott még az ökölvívás, sakk és a vívás

Sportági beszámolók

2.oldal
www.nupi.hu

7.oldal
www.nupi.hu

Labdarúgás: Labdarúgótábor Zánkán

Sajtótájékoztatón… „A 2004-es zánkai gyermek

labdarúgótábor az UEFA dícséretét méltán nyerte el szakmai, tudományos 

és informatikai téren egyaránt” – hangzott el azon a sajtótájékoztatón,
melynek keretében bemutatták a Magyar Labdarúgó Szövetség által
június 24-e és július 23-a között, Zánkán megrendezésre kerülõ
iskolai és egyesületi tábor eseménysorozatát. Dr. Bozóky Imre (kép 1.)

MLSZ-elnök, köszöntõje után a magyar futball jövõjének
szempontjából kulcsfontosságú zánkai eseményekrõl beszélt, 
majd a NUPI fõigazgatója, Dr. Szabó Tamás kapott szót, 
aki a labdarúgó utánpótlás-nevelés állami támogatásának aktuális
helyzetét vázolta fel. Az intézet vezetõje kiemelte, hogy a labdarúgó-
utánpótlás terén a szervezetek részérõl összefogás történt, amely
közös erõforrások mozgósításában is megnyilvánult. Hangsúlyozta,
hogy a NUPI-t érezhetõen, a korábbiakkal ellentétben, elfogadja 
a labdarúgó társadalom. A NUPI a tavalyihoz mérten idén is a Sport
XXI. programon keresztül biztosít támogatást a sportág
utánpótlására. Kisteleki István (kép 2.) ligaelnök a magyar profi
labdarúgás szempontjából méltatta az OTP-MOL Bozsik
Labdarúgó Akadémia jelentõségét. Dénes Ferenc (kép 3.), a MOL
tanácsadója az akadémia Ellenõrzõ Bizottságának tagjaként 
a szponzorok nevében értékelte a program eredményeit, 
majd Baranya István (kép 4.), az iskolai program szövetségi vezetõje
(Kereki Zoltán (kép 5.) egyesületi programigazgató nevében is) a zánkai tábor
iskolai programjának részleteit ismertette. Varga István vezetõ
instruktor a zánkai tábor egyesületi vonatkozásait prezentálta.
Végezetül Baranya István a felnõttképzéssel kapcsolatos
információkat osztotta meg a sajtó képviselõivel.

Zánkán… Június 24-én megkezdõdött az elsõ Zánkai
Iskolai Labdarúgó Tábor. A két turnusban megrendezett eseményen
összesen 320 fõ tíz-tizenegy esztendõs kisiskolás, valamint negyven
pedagógus vett részt. Az öt pályán zajló mérkõzések mellett a
gyerkõcök sportpszichológiai és antropometriai vizsgálatokon vettek
részt. A testfelépítési, terhelhetõségi és orvosi vizsgálat dr. Petrekanits

Máté (kép 6.) vezetésével,  a sportpszichológiai tesztelés a Pécsi
Tudományegyetem munkatársa, dr. Járai Róbert (kép 7.) vezetésével
történt.  A tábor szakmai vezetõi Baranya István és Kereki Zoltán

voltak, a NUPI-t Kovács Norbert képviselte. A táborok költségeit a
Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI), az OTP-MOL Bozsik
Labdarúgó Akadémia, a Magyar Labdarúgó Liga (MLL) és a
Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) együttesen fedezte. 
A Balaton északi partján fekvõ településen megrendezett tornán a
Magyar Diáksport Szövetség együttmûködésével tizenkilenc megye
és a fõváros, Budapest II. korcsoportos diákolimpiai döntõsei vettek
részt. A zánkai program második felében, öt turnusban az egyesületi
kiválasztó táborra került sor, amelyen a korosztályos regionális
válogatottak vettek részt. A fent említett felméréseket ezeken 
a turnusokon is elvégezték a szakemberek.

Az MLSZ Szakmai és Edzõképzõ Központja a tábor
végén szakmai konferenciát rendezett. Zárásként az U15-ös
(1990-es születésû) korosztály részére egy nemzetközi
utánpótlástornára került sor. 

Az OTP-MOL Bozsik program 2005-ös eseményein
résztvevõk létszámadatai:U7, U9, U11: 31.000 fõ (2004 õszén
22.300 fõ), lányok a fenti korosztályban 2.500  fõ (2004 õszén 

kb. 350 fõ), U12-tõl U16-ig 18.000 fõ; Összesen: 51.500 fõ.
NUPinfo - MLSZ

XVII. Góliát-McDonald’s Tanévzáró Gyermeklabdarúgó Fesztivál 2005
A háromnapos fesztivál elsõ napján a III.

korcsoportban, azaz az 5-6. osztályosok fiúk között avattak
bajnokot. A 80 csapatos tornán az elsõ helyet a kalocsaiak szerezték
meg, akik a döntõben (0-0) büntetõrúgásokkal gyõzték le a
bonyhádiakat 2-1-re. A bronzérmeket az atkári és a zagyvaszántói
csapat tagjai vehették át. 

Végeredmény: 1., Eperföldi Általános Iskola, Kalocsa, 2.,
Arany János Általános Iskola, Bonyhád, 3., Petõfi Sándor Általános
Iskola, Atkár és Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola,
Zagyvaszántó. Gólkirály: 8 találattal Czanik Edvin (Általános Iskola

Lajosmizse), Fülöp Viktor (Petõfi Sándor Általános Iskola, Atkár), Kozma

Gergely (Német Nemzetiségi Általános Iskola, Iklad). Tornádó díjas (a
leggyorsabb gól szerzõje): Somogyi Gábor (Szlovák Nemzetiségi

Általános Iskola, Pilisszentkereszt) 29 mp. Legsportszerûbb csapat:

IV. Béla Általános Iskola, Segesd (Pintér Tibor és Mészáros László

tanítványai) 

Másnap, szombaton a Népligetben két bajnokot is
avattak. Az 1-2. osztályos fiúk 80 csapatot felvonultató versenyében
a nap folyamán végig remeklõ tolnaiak Aréna Ármin (3) és Pálinkás

Bence góljaival 4-0-ra legyõzték a szarvasiak csapatát. A lányok
versenyében 20 induló közül a miskolci csapat szerezte meg a
gyõzelmet, miután a döntõben Rondzik Júlia és Kotta Kiss Mercédesz

találataival 2-0-ra nyertek a budapesti Bornemissza Péter Általános
Iskola és Gimnázium együttese ellen.

1-2. osztályos fiúk (I. korcsoport),végeredmény: 1.,
ÁNK Tolna, 2., Városi Általános Iskola és Óvoda, Szarvas, 3.,
Herman Ottó Általános Iskola, Máriakálnok és Eperföldi Általános
Iskola, Kalocsa. Gólkirály: 14 góllal Pethe Krisztián Gróf Széchenyi
István Általános Iskola, Balatonföldvár. Tornádó díj (leggyorsabb
találat): 7 mp Csima Rajmond Széchenyi István Általános Iskola,
Bonyhád. Legsportszerûbb csapat: Nemes J. Általános Iskola, 

Hosszúhetény (Gulyás Tamás nevelõ) és Általános Iskola, Akasztó
(Ujvári Gábor nevelõ)

5-6. osztályos lányok (IIII. korcsoport), végeredmény: 1., Móra
Ferenc Általános Iskola, Miskolc, 2., Bornemissza Péter Általános
Iskola és Gimnázium, Budapest XVI. Kerület, 3., Váci Mihály
Általános Iskola, Nyírkarász és Noszlopy Általános Iskola,
Somogysárd. Gólkirály: 9 góllal Szabó Boglárka, Bornemissza Péter
Általános Iskola és Gimnázium. Legsportszerûbb csapat: Széchenyi
István Általános Iskola, Polgárdi (Schlett Csaba nevelõ).

Vasárnap újabb két korcsoport küzdelmeivel zárult a
három napos torna. A 3-4. osztályos fiúk 16 darab öt csapatos
csoportban selejteztek, majd a 16 között már egyenes kieséses
rendszerben játszottak tovább. Nem talált legyõzõre, így országos
bajnok lett a csengeri Petõfi Sándor Általános Iskola csapata, amely
a döntõben – a 29 találattal (!) a gólkirályi címet is megszerzõ –
Barcsay Márk (6) és Osváth Sándor góljaival 7-0-ra legyõzte az
orosházi Eötvös József Általános Iskola legjobbjait. 

3-4. osztályos fiúk (II. korcsoport) végeredmény: 1.,
Petõfi Sándor Általános iskola, Csenger, 2., Eötvös józsef Általános
Iskola, Orosháza, 3., Stromfeld Aurél Általános Iskola, budapest
XX. kerület és Eperföldi Általános Iskola, Kalocsa. Gólkirály: 29
góllal Barcsay Márk Petõfi Sándor Általános iskola, Csenger.
Tornádó díj (leggyorsabb találat): 6 mp Eperjesi Gábor Szabó Lõrinc
Általános Iskola, Miskolc. Legsportszerûbb csapat: Móricz
Zsigmond Általános Iskola, Kecskemét (Vrabély Gyõzõ nevelõ).

Óvodás fiúk (0. korcsoport) végeredmény: 1., Szúnyog
Óvoda, Budapest XXI. kerület, 2., Pécsi Góliát, 3., Etalonsport
Óvoda, Rácalmás és Eötvös József Általános Iskola és Óvoda, Bp.
XIX. kerület. Legsportszerûbb csapat: Szaphári Óvoda, Szolnok
(Kecsmarik Péter nevelõ) és Óvoda, Lajosmizse (Faragó Gyula nevelõ).

Kovács Norbert – Újvári Gábor

Vívás sportág bemutatása

A vívás az újonnan csatlakozott sportágak egyike. A Magyar Vívó Szövetség regionálisan jó elosztott, 
jól mûködõ utánpótlás-nevelõ szakosztályok részére osztotta szét a 30 millió forintos éves támogatást. A szakosztályi támogatásban
25 klub részesül egyedi szerzõdésekkel, amelyekben az általános célok mellett a 2-5 részprogram megvalósítása részletezett
egyesülettõl függõen.
Részprogramok a következõk:

- regionálisan kiemelt edzõk díjazása,
- egyesületi utánpótlás edzõk díjazása,
- a vívás oktatás helyszíne elsõsorban egyesületekben valósul meg. A program keretén belül néhány iskolai 

helyszínen is megjelenik az oktatás egyesületi edzõk segítségével, 
- eszköz és felszerelés beszerzés „egy fejvéd – egy fegyver” program,
- korosztályos versenyeztetés költségeinek támogatása.

Támogatott egyesületek: Balaton Vívó Klub, BHSE, BSE, BVSC, Csata DSE, Csepeli VE, Debreceni EAC, Diák VE, Dózsavárosi
DSE, Fless Vívóiskola és SK, GEAC, Gyulai SE, Karácsony Lajos VE, Máv-Nagykanizsa TE, MTK, NYVSC, OMS-Tata Vívó
SE, PEAC, Sokoróaljai SC, Tatabányai SC, Törekvés SE, UTE, Vasas SC, Zalaegerszegi VE.

Város Tenisz Klubja, VASAS SC Tenisz Szakosztály, 
Hûvösvölgyi Tenisz Klub, Pécs Városi Tenisz Club, Hód TC,
METRÓ RSC, Tatár TC, Pécs 2000 TC, Haladás Vasutas Sport
Egyesület, Építõk Teniszklub „Follow up” egyesületek: Delfin
Sportiskola SE, Szentesi Kinizsi TE, Tapolca Városi Egyesület,
Szeghalmi Kórház Egészség Szabadidõ SK Tenisz Szakosztály,
Agárdi Tenisz Club, Jászberényi SE Tenisz Szakosztály, 
Alpesi Trans Racket TK, Gyõri Tenisz Club, Martfû Városi
Sportegyesület, Székesfehérvár '97 Tenisz Club.

A többi sportágat folyamatosan mutatjuk be a
következõ számainkban, valamit a teljes program-leírások 
a NUPI honlapján is olvashatóak lesznek.

Pignitzky Dorottya

a Sport XXI program vezetõje
(kép 1.)

Tenisz sportág bemutatása

A tenisz sportág 2003 óta a program tagja, 
idén 30 millió forintos keretösszeggel. Huszonhat egyesület
részesül az utánpótlás-nevelési támogatásban, amely
felkészítésre és versenyeztetésre használható fel. A 16 kiemelt
klub szerzõdéses összege – 580 000 - 1 930 000 Ft-ig terjed, 
az idén új részprogramként megjelenõ 10 „follow-up” klub pedig
80 000 Ft – 100 000 Ft-ig részesülhet támogatásban. 
A mini-tenisz programban 50 iskola vesz részt. 
Támogatott egyesületek: 

Tálentum Tenisz Centrum SZSE, Gellért
Szabadidõközpont SE Tenisz Szakosztály, MTK , Soproni
Vasutas SE, MALÉV-Budapest AHC Sport Club, 
IDOM TEAM 2000 Tenisz Sport Egyesület, Nyíregyháza 

Szabadidõsport Egyesület, Magyar Testgyakorlók Köre
(MTK kajak-kenu szakosztály), MULTI Sportegyesület
(MULTI kajak-kenu szakosztály), Újpesti Torna Egylet
(UTE kajak-kenu szakosztály), Csongrádi Kajak-kenu Club,
Szegedi Vízisport Egyesület, Dunaferr Sportegyesület
(kajak-kenu szakosztály), Velencei-tavi Vízi Sportiskola és
Szabadidõközpont, Gyõri Vízisport Egyesület (GYVSE),
Szolnoki Sportiskola Egyesület (SZVSI SE kajak-kenu

szakosztály), Tiszafüredi Kajak-Kenu Sportegyesület, Révalmási
Tutajos Vízisport Egylet, Tatai Atlétikai Club (THAC kajak-kenu

szakosztály), Dunakeszi Diák és Szabadidõ Kajak Club, 
Gödi Sportegyesület (Göd SE kajak-kenu szakosztály), Kis-Dunai
Sportegyesület (KDSE), Nagymarosi Vizi Sport Egyesület,
Szobi Szabadidõsport Egyesület, Váci Vasutas SE (kajak-kenu

szakosztály), Váci-Hajó Sportegyesület, Verõcei Kajak-Kenu
Egyesület, Atomerõmû Sportegyesület (ASE kajak-kenu

szakosztály), Tolnatext (kajak-kenu szakosztály).

Kajak-kenu sportág bemutatása

A kajak-kenu sportág második évét kezdte meg 
a programban. Idén 60 millió forintból gazdálkodhatnak,
amelyet az országos szövetség 35 egyesület között oszt szét. 
A támogatások 5 kategóriában, 500-2 500 000 Ft-ig terjednek,
amelyeknek legalább ötven százalékát eszközbeszerzésre
(elsõsorban mini kenu és kajak) kell fordítani. Az egyesületek
költségvetést nyújtanak be a támogatásra, amelyek alapján
egyedi szerzõdések készülnek. Az iskolai program a klubokon
keresztül történik együttmûködési szerzõdésekkel. Országosan
50-60 iskolát mozgatnak meg az egyesületek.
Támogatott egyesületek: Bajai Spartacus Vízügyi Sport Club,
Diósgyõri Kajak-Kenu Club (DKSC), Tiszaújvárosi Vízi
Sportegyesület (TVE), Békési Kajak-kenu Club, Körõs Kajak
Sportegyesület (Kõrös), Szarvasi Vízisport és Kajak-Kenu Club,
Angyalföldi Vízisport Egyesület (AVSE), BKV Elõre Sport Club
(BKV), Budapesti Honvéd Sportegyesület (BHSE), Csepeli
Kajak-Kenu Egyesület, Építõk Margitszigeti Diák Kajak Club
(Építõk), Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület (kajak-kenu

szakosztály), Lágymányosi Spari Vízisport Diáksport és 

(2.) (1.) (4.) (3.) 

(6.) 
(7.) 

(1.) 

(5.) 
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Evezés: Bled – Nemzetközi Verseny 2005. június 25-26.

illetve ötödik helyen zárt. Rangics Máté, az ifi egypárevezõs
mezõnyben vasárnap bejutott a döntõbe és nagyon harcos
evezéssel a negyedik helyen végzett. Nagy örömünkre, a még
serdülõ Csankó Péter is megmutatta oroszlánkörmeit, a serdülõ
korosztály egypárevezõs számában vasárnap bronzérmet nyert.

A legkeményebb mezõny talán a felnõtt férfiaknál
gyûlt össze, ahol az U23 kétpárevezõsnek – Orbán Gergely-Zöld

András – és Szekér Lászlónak egypárevezõsben kellett helytállni.
Mindkét csapat a B döntõbe jutott, ahol a kétpárevezõs egyszer
nyerni tudott, másnap a második helyen végzett, Szekér Laci

pedig harmadik, illetve második helyen zárt. A még U23-as 
Verõci Lídia is a felnõttek között versenyzett, negyedik, 
illetve ötödik helyen végzett. A férfi U23 könnyûsúlyú
kétpárevezõs Varga Zsolt és Lõrincz Attila mindkét napon 
az ötödik helyen ért célba. 

Gratulálunk a sikeres csapatoknak, versenyzõknek 
és edzõiknek! 

A következõ mérföldkõ az országos bajnokság lesz,
evezõseink válogatottként, magyar színekben legközelebb 
a világbajnokságokon lépnek színre: az U23-as vb-n
Amszterdamban (július 21 – 24) és az ifjúsági világbajnokságon
Brandenburgban (augusztus 3-6).

A bledi verseny részletes eredményei a 
www.vesl-klub-bled.si honlapon olvashatók.

Szántó Éva - MESZ

Szinte a teljes magyar U23 és ifjúsági válogatott részt
vett a régió egyik legrangosabb nemzetközi regattáján, a bledi
nemzetközi versenyen. Röviden összegezve három elsõ, 
öt második és három harmadik helyezést ért el a csapat.  Az elért
eredmények mutatják azt a fejlõdést, amit az utánpótlás
korosztályoknál a komoly szakmai munkának és sok tekintetben
a Héraklész programnak köszönhetõen tapasztalhatunk.

Kiemelkedõen teljesített az U23 férfi könnyûsúlyú
kétpárevezõs, Varga II. Tamás és Galambos Péter, akik szombaton
ezüstérmet szereztek, vasárnap pedig megnyerték a versenyt;
Szabó Kornél könnyûsúlyú egypárevezõsben egy második és egy
harmadik helyezést ért el; lányoknál az U23 kétpárevezõs
Tölgyesi Brigitta-Szabó Katalin duó mindkét napon nyert, valamint
az U23 könnyûsúlyú kétpárevezõs egység, Novák Zsófia és
Hajdú Zsuzsanna, akik a normálsúlyú mezõnyben mind a két
versenynapon ezüstérmet szereztek. Az ifjúságiak mezõnyében a
lányok mutattak jó formát, szombaton egypárevezõsben
Karácsony Dominika második, Bende Zsófia pedig negyedik lett,
míg vasárnap kétpárevezõsben nem egész öt másodperccel
lemaradva az elsõtõl szerezték meg szintén a negyedik helyezést.
A férfi ifi négypárevezõs – Kónya András-Tomai Dániel-Szabadkai

Olivér-Varga Zoltán – egy bronzéremmel és egy ötödik hellyel
gazdagították az eredménylistát, a kormányos nélküli négyes 
– Tolnay Béla-Kalmár Gergõ-Vinkó Gáspár-Simon Béla – negyedik, 

(2.)

(1.)

Úgy gondoljuk, hogy az „Európai Testnevelõ Piknikhez” hasonló rendezvények egyik látens hozadéka lehet, hogy megfelelõ
kutatási eljárásokkal képet kapunk a résztvevõk demográfiai jellemzõirõl, iskolai tevékenységérõl, a testnevelés helyérõl az iskolában,
a testnevelés tárgyi feltételeirõl, az egyesületek és az iskolák kapcsolatrendszerérõl. Az adatállomány elemzése után módosítanunk
kellett a bevezetésben felvázolt ideáltipikus Piknik-résztvevõ testnevelõ képét; 

- A konferencia ideáltipikus testnevelõje egy középkorúnál idõsebb nõ, aki fõiskolát végzett, 
a testnevelésen kívül általában olyan felsõfokú végzettséggel rendelkezik, amely szorosan kapcsolódik az oktatáshoz. 

- A rendezvény ideáltipikus résztvevõje rendszeresen tovább képezi magát, a testnevelés órákon általában hat, 
a tanórán kívüli sportfoglalkozásokon négy sportágat oktat. 

- Iskolájában van diáksport egyesület, a gyermekeknek rendszeresen tart edzéseket, 
tanítványai eredményesek a megyei – területi versenyeken. 

- A testnevelésórák során leggyakrabban labdajátékpályát és tornatermet használ, 
uszodába viszonylag ritkán jut el a tanítványaival. 

- Az iskolájában a sportlétesítmények állapota általában közepes és jó a sportfelszerelés ellátottság. 
- Kapcsolatban áll a környékbeli sportegyesületekkel és ismeri az egyesületek edzõit, 

gyakran irányítja egyesületekbe a tehetséges gyermekeket.

A kutatás legfontosabb tanulságai:

1. Az Pikniken résztvevõ pedagógusok között alacsony volt fiatalabb testnevelõk aránya. 
Ez a jelenség valószínûleg nem egyedi, a továbbképzéseken általában az idõsebb testnevelõk vesznek részt.

2. A vizsgált testnevelõk több mint negyede túlterhelt, heti tanóráinak a száma több mint huszonöt. 
Döntõ többségük a tanórákon kívül diáksportköri foglalkozásokat és edzéseket is tart, átlagosan heti 4-6 órában.

3. A testnevelésórák és a tanórán kívüli foglalkozások nem eléggé változatosak, az órákon hat, 
a tanórákon kívüli foglalkozásokon négy sportágat tanítanak legalább negyedéves rendszerességgel.

4. Az iskola sportlétesítmény használata és sportfelszereltség ellátottsága, a tanár neme, 
kora és végzettsége döntõen nem befolyásolja az oktatott sportágak számát.

5. A tanórán kívüli, tanfolyami keretek között tartott foglalkozások legjellemzõbb sporttevékenysége 
a gyógytestnevelés és az alakformáló torna.

6. A testnevelõ lakhelye és az iskolájának sportfelszerelés ellátottsága között nem találtunk erõs összefüggést.
7. A Pikniken résztvevõ testnevelõk iskoláinak 20%-ában nem megoldott a testnevelés foglalkozások utáni tisztálkodás.
8. A kisebb településeken lakó testnevelõk jobban ismerik a környékükön mûködõ sportegyesületek vezetõit, 

a testnevelõk és az edzõk közötti kapcsolat általában régi és személyes ismeretségen alapul.
9. A konferencián résztvevõ testnevelõk közel harmada valamely egyesület munkájában is részt vesz.
10. A testnevelõk több mint kétharmada közepesre vagy annál rosszabbra értékelte 

a helyi sportegyesületek utánpótlás-nevelõ munkáját.

Kovács Árpád (kép 1.)– Velenczei Attila (kép 2.),

a NUPI  Kutató és Informatikai Osztályának  munkatársai

Sportlövészet: ORV Plzen-ben

Az Olimpiai Reménységek Versenyét – mint az elõzõ
14 alkalommal – idén is Plzen vállalta fel. A versenyt puskás,
pisztolyos és futócél sportlövõ versenyszámokban rendezték
meg, 12 ország közel 270 fiatal versenyzõje mérte össze tudását.
Nem csak Európából érkeztek versenyzõk nagy létszámmal,
hanem a japán, indiai junior válogatott is részt vett a
megmérettetésen. Az esemény népszerûségét nem csak a magas
létszám, hanem a nemzetközileg is elismert, kiemelkedõ
eredmények is igazolják.

Az idõpont kiválasztása kiválóan illeszkedett az év
versenyprogramjába. A versenyt megelõzõ hetekben lezajlottak
az EB válogató versenyek, így az Európa-bajnokság elõtt a
szakemberek egyben egy fõpróbának is tekintették ezt a
nemzetközi viadalt. A fiatalok meg sok tapasztalatot gyûjthettek,
amit a késõbbi versenyzésük alkalmával hasznosíthatnak.

Az idei évben örömteli, hogy a pisztolyos fiúk jó eredményeket
értek el. Németh János 544 körös eredményével egyéni V. lett, a
Németh, Pál, Fáczán összeállítású csapat a dobogó II. helyére
állhatott fel.

A puskás versenyzõk közül kiemelném Kecsõ Zoltán

teljesítményét, aki mind a három versenyszámban jó
eredményeket ért el. A 3x40 összetett versenyszámban egyéni
III. helyen végzett a döntõ után. A puskás lányok idén
gyengébben teljesítettek, de bizakodhatunk, hogy az Európa-
bajnokságon jobb eredményeket érhetnek el.

A futócéllövõink megint halmozták az érmeket, mert a
lányoknál továbbra is Keczeli Bianka (kép 1.) mind a két
versenyszámban az I. helyen végzett. A fiúk versenyében az
egyéni érmek mellet a Kocsis Roland, Kocsis Norbert és Szegeti Dávid

összeállítású trió is a dobogó tetejére állhatott. 
A versenyt követõen a fiatalok nem sokat pihenhettek,

mert a következõ hetekben a puskás versenyzõk Tatán, a
pisztolyos versenyzõk Pécsen, míg a futócéllövõ csapat tagjai
Keszthelyen edzõtáboroznak az EB elõtt. Reméljük
felkészülésük továbbra is töretlen marad, mind eredményekben
és helyezésekben megállják a helyüket a következõ
megmérettetésen.

Eredmények

Pisztoly: Szabadpisztoly  60: V. Németh János 544/ 86,6 
Csapat: II. Német, Pál, Fáczán1610 
Sportpisztoly 30+30: VII. Herr Adrienn 563/194,1.

Futócél 20+20 leány: I. Keczeli Bianka 354, III. Világos Diána 307.
40 vegyes: I. Keczeli Bianka 374. 30+30 
fiúk: II. Kocsis Roland 575, V. Szigeti Dávid 569, I. Csapat Kocsis,

Kocsis, Sziget 1707.

Puska: Kisöbû sportpuska 3x40: III. Kecsõ Zoltán 1151/98,3,
Légpuska 60: IV. Kecsõ Zsolt 588/101,5.

Kissné Oroszi Edit

sportlövészet sportági felelõs
(kép 2.)

Szociológiai felmérés a zánkai Európai Testnevelô Pikniken 
– 10., befejezô rész 

(1.) 

(2.) 

Összefoglalás
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(2.) 

(3.) 

(4.) 

(5.) 

(6.) 

(7.) 

(1.) 

A tavaly Siófokon megrendezett „Schoolboys” Európa-
bajnokságon felbátorodva a honi ökölvívó szövetség a kadett
korosztály számára egy évvel késõbb újra kontinensbajnokságot
szervezett. Az akkori érmesek közül többen is, mint 
Németi Tibor (kép 1.) (UTE) és Mihály János (kép 1.) (Kiskunfélegyházi

SE) is helyet kapott a héraklészes öklövívó csapatban. A feladat
nem volt könnyû, hiszen elõzetesen 31 nemzet 205 indulója
jelezte részvételi szándékát. Nem volt könnyû meccs, az igen
izmos mezõnyben számos volt szovjet tagköztársaságbeli
versenyzõ próbált szerencsét. Az ökölvívást szeretõ és azt
figyelemmel kísérõ közönség jól tudja, hogy az eredményesség
szempontjából a sorsolás meghatározó jelentõséggel bír. 
Szakos József utánpótlás-igazgató lapunknak elmondta, hogy 
a Balaton partján Fortuna nem fogadta igazán kegyeibe 
a mieinket, hiszen öten a magyar válogatottból elsõre a késõbbi
bajnokkal találkoztak. A sportág hagyományaihoz mérten 

természetesen ennek ellenére is kiváló eredmények születtek. 
A tizenegy nyert, tizenkét vesztett mérkõzés, a közel ötven
százalékos mérleg egy arany-, két bronzérmet, egy ötödik, 
egy hatodik valamint egy hetedik helyezést eredményezett. 
Az elsõ és harmadik helyeket Lakatos Péter (Vasas-Rica Hungária)

valamint a már említett Németi-Mihályi duó vívta ki. 
A további V-VII. helyezések sorrendben Zöld Tamás (kép 2.)

(DVSC), Szabó Ádám (DVSC) és Reinhoffer Gergõ (Gyevát Gyula

Ökölvívó Iskola) nevéhez kötõdnek. A tizenháromfõs gárdából
Szakos József (kép 3.) a többiek jó teljesítménye mellett öt
versenyzõt,  az éremszerzõket: Zöld Tamást valamint Cujbus

Jánost  (Gyevát Gyula Ökölvívó Iskola) emelte ki. Az októberi
korosztályos világbajnokságig még hosszú edzések,
edzõtáborozás vár a héraklészes fiatalokra. Liverpoolban még
keményebb csatákban, még több riválissal kell majd
szembenézniük a fiúknak.                                                             

P. J. M.

Az olimpiai bronzérmes Cseh László (kép 4.) több fordulón
keresztül tesztelte sportformáját. Vele tartott a hármasfogat
másik két tagja az ötkarikás bajnok Kovács Ágnes és Rudolf Roland

is. A Mare Nostrum versenysorozat elsõ állomásán
Barcelonában kezdõdött a „Cseh-éra”. A korábbi héraklészes
úszó óriási fölénnyel, élete harmadik, a  barcelonai viadal legjobb
idejével (4:12.59) nyerte a 400 vegyes fináléját. Az erõpróba
színvonalát úszóberkekben jól ismert nagyságok, mint a holland
Veldhuis és az orosz Komornyikov biztosította. Ekkor már érzõdött,
hogy világklasszisunk a verseny következõ franciaországi
állomásán valami nagyra készül…  Így is lett. Canet el Roussilon-
ban megdõlt egy kétéves kontinensrekord. Természetesen 
Cseh Laciról, saját korábbi 400 vegyesen beállított Európa-
csúcsáról és az új (4:10.10) idõeredményrõl van szó. 

Cseh csak tizenkét másodperccel késõbb fogadhatta az elsõ
gratulációkat, ugyanis ennyivel késõbb érintette meg a medence
falát a második helyezett francia sportoló. "Minden út Rómába
vezet"-tartja a mondás, így úszóink is a sorozat harmadik
állomáshelye felé tartottak. A Kõbánya SC újdonsült
csúcstartója az olasz fõvárosban koronázta meg eddigi
teljesítményét. Turi György tanítványa kétszáz méteres
vegyesúszásban is megmutatta oroszlánkörmeit. Rövidebbik
számában is papírforma eredmény született, két hazai vetélytársa
elõtt célba érve gyarapította elsõségei számát. A hölgyeknél
kétszáz méter háton Verrasztó Evelyn próbált szerencsét. 
A héraklészes úszó a  futam  negyedikeként zárta a viadalt.  

P. J. M.

Barkóczi scratch aranya. A csehországi Brno-ban
megrendezett Harry G.P. elnevezésû nemzetközi pályakerék-
páros viadalon a KSI SE csapata is rajthoz állt. Barkóczi Péter (kép 5.)

a scratch versenyszámban hét nemzet kerekesei között szerzett
elsõséget, a fiatalabbak omnium számában Sulyok Balázs

a harmadik, Póta Bálint a negyedik helyen landolt. A viadalon
olyan tradícionális kerékpáros nemzetek szálltak nyeregbe, 
mint az olaszok, lengyelek, németek, csehek, szlovákok, 
vagy akár a britek. 

Péter országúton is nyeregre pattant(kép 6.). Néhány
nappal késõbb a Tolna-megyei Tamási térségében megrendezett
Felnõtt és U23-as Országos Idõfutambajnokságon Barkóczi a
negyedik helyezést szerezte meg.

A „Kis Békeversenyen” a KSI utánpótlás-sora (kép 7.) is

rajthoz állt. A csehországi Lanskroun városában június 3. és 5.-
e között rendezték meg a MALY ZÁVOD MÍRU 2005 AVX,
azaz magyar néven a "Kis Békeverseny" elnevezésû rangos
kerékpáros országúti viadalt. Az eseményt utánpótlás-
korúaknak, haladó – 13-14 éves fiúknak – és a serdülõ, 15-16
éves leányoknak írták ki. A rendezés minden várakozást
felülmúlt, az országúti szakaszokon is teljes útlezárást
biztosítottak a rendezõk, a kisváros fõtere a háromnapos 

esemény céljaira volt feldíszítve. 1971 óta rendezik meg ezt a
versenyt, melyen a magyarok idén második alkalommal vettek
részt. Most a KSI SE csapata állt rajthoz, a Palotai Péter, Sulyok

Balázs, Póta Bálint és egy mosoni vendég Smuk Roland
összeállításában. Az összesen hat nemzet 78 versenyzõjének
négy etapot kellett teljesíteni, három mezõnyversenyt és egy
idõfutamot. Egyéniben fiataljaink helytálltak, végül csapatban a
dánok nyertek, a 15 gárdából a KSI-sek a nyolcadik helyet
szerezték meg.

Edzõ – pályaversenyek a Millenárison. Tavasszal
három alkalommal is benépesült hazánk talán legöregebb
sportlétesítménye, a Millenáris kerékpáros stadion. A KSI
szervezésében lebonyolított pályaverseny-sorozaton elsõsorban a
fõvárosi klubok – a BVSC, a Ferencváros, a Postás, no és a KSI
– bringásai mérték össze gyorsaságukat. Somogyi Miklós

fõszervezõ egy-egy pontversenyt és egy-egy egyéni
versenyszámot – 200 méter repülõ, egy kör repülõ és egy kör
állórajtos idõfutam – iktatott a programba. Eredmények:
Felnõtt-ifi: 3. Barkóczi Péter (KSI SE), Serdülõ-haladó: 2. Palotai

Gabriella (KSI SE), 3. Józsa László (KSI SE).
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A pályázati határidõ lejártáig 52, késve pedig 
1 pályázat érkezett be. Összesen 30 általános, 13 közép és 
10 tizenkét- ill. tizenhárom-évfolyamos iskola pályázott. 
Hét általános és hét középiskola ún. páros pályázatot nyújtott be.
A legtöbben, 8-án, Csongrád megyébõl pályáztak. Sajnos
Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl egy pályázat sem érkezett. 

A pályázatok elbírálási határideje 2005. augusztus 15.
A nyertes intézményekkel szerzõdést köt a Nemzeti Utánpótlás-
nevelési Intézet a pályázatban kiírt feladatok végrehajtására
vonatkozóan.

Aktív sportélet zajlik a „civis városban”, hiszen a
debreceniek három évvel ezelõtt a tornász világbajnokságot, 
ez évben pedig az Európa-bajnokságot rendezhették meg. 
A tavalyi és az idei eredmények alapján, a két KSI-s menõtõl 
a világkupagyõztes Berki Krisztiántól (kép 2.-3.) valamint a szintén
világkupa aranyos, olimpiai hatodik Gál Róberttõl (kép 4.) vártunk
érmet, érmeket. Kérésünk az impozáns Fõnix-csarnokban meg-
hallgatásra talált…Berki túlzás nélkül élete legjobb produkciójával

lett aranyérmes a lólengés fináléjában. Fordult a kocka, míg
korábban a húszesztendõs versenyzõ a nagy favorit, többszörös
bajnok Urzica mögött végzett, most a román tornászikon
gratulálhatott a volt héraklészes sportolónak. Az i-re Gál Róbert

talajon nyújtott teljesítménye tette fel a pontot. Az athéni
ötkarikás játékok részvevõje mondanom sem kell betonerõs
mezõnyben hódította el a harmadik helyet.    

P. J. M.

Sportági beszámolók:

Az olasz városban a junior korú lányok (kép 5.) és fiúk (kép 6.),
Európa legjobbjai mérték össze tudásukat. Elsõsorban
csapatban és váltóban értünk el kiemelkedõ eredményeket. 
A hölgyek csapatversenyében az Andrejkovics Andrea, Bartalis

Zsófia (mindkettõ KSI) és Prill Katalin (Alba Volán SC) trió a brit
és a lengyel csapat mögött az ötödik helyen zárt. Váltóban már 
a dobogóra állhatott az elõbb említett hármas. Rendkívül
szorosan alakult a verseny, kevés választotta el a lányokat,

hogy a legfényesebb medáliával térhessenek haza. Lövészetben,
vívásban és úszásban mi vittük a prímet, így a bajnoki cím
sorsáról a lovaglás és a futás során kialakult minimális
négypontnyi különbség döntött. A fiúk (Kasza Róbert-KSI SE,

Marosi Ádám-BHSE, és Németh Róbert-KSI SE) ugyanezen
számban revansot vettek, méghozzá úgy, hogy toronymagas,
több mint négyszáz pontos elõnnyel vertük meg a második
helyezett ukrán csapatot.                                                               

P. J. M.

Öttusa: Junior Eb, Montepulciano – Aranyosan és ezüstösen is csillogott a magyar váltó   

Torna: Aranyérem hazai pályán – Berki Krisztián Európa-bajnok!

A módszertani központokra
benyújtott pályázatok elbírálása

A közoktatási típusú sportiskolai
kerettantervet alkalmazó módszertani
központokra beérkezett pályázatok
összesített adatai

Úszás: A Mare Nostrum a magyar tenger

Kerékpár

Ökölvívás: A hagyomány kötelez

Mozart városa kadett korosztályos Európa-
bajnokságnak adott otthont. Kettõszáz-tizenegy fiú és 167 lány,
össszesen 40 ország 378 judokája gondoskodott arról, hogy meg
kelljen izzadni az érmekért, helyezésekért. Az illendõség úgy
kívánja, hogy kezdjük a  hölgyek eredménylajstromával.
Elsõsorban az alsóbb súlycsoportokban (40-, 52-, 57 kg)

remekeltünk, igaz még a 63 kilósok között is Kákonyi Ninetta

(UTE) révén termett babér. Most lássuk sorrendben. 
A legkisebb kategóriában Erdélyi Lilla ötödik helyen zárt. 
Két súlycsoporttal feljebb Karakas Hedvig (kép 7.) (Wadokai Judo

Club) kiváló formáról tett tanúbizonyságot. A fináléban egy
orosz versenyzõ sem tudta megállítani, így Karakas a dobogó
legtetejére állhatott fel. Hegedûs Dóra (WJC, - 57 kg) egy brit 

versenyzõvel holtversenyben bronzérmet szerzett. A fiúk is
ügyesen cselgáncsoztak, õk a lányokkal ellentétben inkább 
a nagyobb súlycsoportokban (81 kg, 90 kg és nehézsúlyban)

jeleskedtek. Szlezák János (Oroszlányi Judo Club - 81 kg) az értékes
ötödik helyen végzett, majd következett a TFSE színeiben
szõnyegre lépõ Juhász Ádám (kép 8.) aki megállíthatatlanul menetelt
az aranyérem elõcsarnokáig. Itt nemhogy megtorpant, hanem
kihasználva az adandó lehetõséget, belépett a siker kapuján.
Ezzel megszületett a csapat második kontinensbajnoki címe.
Végül a plusszosok között Hoppál Dániel súlycsoportjában ötödik
helyezést ért el. Két arany, egy bronz, három ötödik és egy
hetedik hely a végsõ mérleg, ezzel az összesített
eredménytáblázat fantasztikus, negyedik helyén landoltunk. 

Pucsok József Márton

Judo: Salzburgban két héraklészes bajnokot avattak  

A megyénkénti pályázati adatokat, az alábbi táblázat mutatja be

Lehmann László
(kép 1.)
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