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– hírek
Európa-bajnoki ezüstérem a teniszezõk korosztályos kontinens-viadaláról. A Csehországban megrendezett egyéni
Európa-bajnokságon a tizennégy esztendõs Batta Lúcia (kép 1.) magabiztos játékkal egészen a döntõig jutott, ahol azonban az orosz
teniszezõ útját állta, így Lúcia a 128 fõs mezõnyben igazi bravúrként a dobogó második fokára állhatott.
A németországi Braunschweigben több magyar cselgáncsos is tatamira lépett. A volt héraklészes, junior világbajnoki
második helyezett Burján László (kép 2.) (UTE) a hatvan kilogrammos súlycsoportban az ötödik helyen zárt.
Cseh, szlovák, lengyel és magyar csapatok részvételével nemzetközi labdarúgó utánpótlástorna és konferencia zajlott
(1.) Vácott. A Dunakanyar kupát szakmai fórum elõzte meg, melyen a városi labdarúgó egyesület vezetõje, Ofella Zoltán elnökölt.
A Magyar Labdarúgó Szövetség részérõl Berzi Sándor és Baranya István, a NUPI képviseletében Kovács Norbert és Pucsok József Márton
is részvettek az eseményen.
KSI-s kerékpárosok sikerei az országos bajnokságokon. A jelenleg olaszországi idegenlégiós, a KSI-ben készülõ – tavaly
még e klub színeiben versenyzõ – Palotai Gabriella (kép 3.) a Millenárison megrendezett hazai pályabajnokságon több számban is
a dobogó tetejére állhatott; a versenyen elért eredményei alapján kiemelkedett mégTóth Evelin, Palotai Anna (kép 4.) és a még haladó korú
Póta Bálint valamint Sulyok Balázs. Az idõfutam ob-n a haladóknál elsõ lett Sulyok Balázs, második Póta, harmadik Palotai Péter,
(2.) a serdülõknél Schipp Olivér végzett másodikként. A kritérium országos bajnokságon a haladóknál Póta végzett az elsõ helyen,
megelõzve Palotait.
Augusztus hónapban több kerek évfordulóra került sor a NUPI, a KSI egykori munkatársainak körében. Dömötör Zoltán
(kép 5.) olimpiai aranyérmes vízilabdázó, a KSI vízilabdázóinak korábbi szakosztályvezetõje a hetvenedik, Barna Gyula (kép 6.) a KSI
öttusázóinak korábbi vezetõje valamint Szabóné Tóth Ágnes (kép 7.), a NUPI korábbi gazdasági igazgatója a hatvanadik születésnapját
ünnepelhette.
A Budapesti Honvéd sporttelepének Iharos pályáján serdülõ, Európa-kupa rendszerû atlétikai minõsítõ versenyre került
(3.) sor. A nemrég elhunyt szakemberrõl, Fõzõ Jánosról elnevezett erõpróbán hat csapat: a BHSE, a KSI SE, a DSI, a Kaposvár,
a Szolnok SI és a TSC-Geotech sportolói mérték össze tudásukat. A pontverseny élén a DSI atlétái végeztek, õket hetvennégyhetvennégy ponttal a Kaposvár majd a KSI gárdái követték, a TSC-Geotech hetvenkettõ, a Szolnok hetvenegy pontot gyûjtött össze.
A sort hatvanhét ponttal a Honvéd versenyzõi zárták. Külön kiemelendõ az ifi világbajnokságot is megjárt Végvári Dóra (kép 8.)
(KSI SE) teljesítménye, aki szenzációs hat méter öt centis kísérletével nyerte a távolugrást.

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja
a Héraklész program
és a KSI SE tájékoztató kiadványa
A tartalomból:
A gyermeksport és a testnevelés társadalmi feltételrendszere Magyarországon Sportági beszámolók: atlétika,
asztalitenisz, birkózás, evezés, jégkorong, kajak-kenu, ökölvívás, öttusa, sportlövészet, vízilabda.

Az utánpótlás-vonat tovább robog…
z alábbi táblázatban – a korábbiaknak
megfelelõen – összegyûjtöttük a Héraklész
Bajnokprogram sportolóinak 2005-ben,
a világ– és Európa-bajnokságokon valamint
az Európai Olimpiai Fesztiválon elért dobogós
illetve pontszerzõ helyezéseit. A táblázat
tartalma a NUPinfo e havi száma lapzártájának aktualitásait tükrözi.
A Héraklész Bajnokprogramban
szereplõ sportágak versenyzõi az esztendõ
során
eddig összesen 239 helyezést
szereztek,

ebbõl 39 arany-, 40 ezüst- és 39 bronzérmet.
A
táblázat
értelmezésekor
természetesen nem szabad figyelmen kívül
hagyni az egyes sportágak versenynaptárát
valamint, hogy egyéni vagy csapatsportágról van-e szó, illetve versenyszámainak
mennyiségét. Egységeket és csapatokat
érintõ versenyszámok esetében egy érmet
illetve helyezést számoltunk.

A
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(4.)

(8.)

(5.)

Bronzérmes lett Izmírben a sprinter Listár Nikolett (kép 9.). Az egyetemistáknak, fôiskolásoknak kiírt, immár XXIII.
Universiadén a fiatal vágtázóhölgy a 100 méteres síkfutásban elért eredménye alapján állhatott a dobogó harmadik fokára.

(6.)

A
Sportiskolai kerettanterv

következô számának tartalmából:
A Sport XXI. sportági szakmai programjai – folytatás Sportági beszámolók: birkózás, judo, tenisz, triatlon.
A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket.
Információk és jelentkezési lap a NUPI honlapján található.
www.nso.hu

(7.)

NUPinfo
Felelôs kiadó: dr. Szabó Tamás, a NUPI fôigazgatója
Fôszerkesztô: Vasvári Ferenc · Telefon: (06) 1 422 35 32 · E-mail: vasvari.ferenc@nupi.hu
Szerkesztôségi munkatárs: Pucsok József Márton · Telefon: (06) 1 422 35 31 · E-mail: pucsok.jozsef@nupi.hu
Szerkesztôség: Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, NUPinfo Szerkesztôsége
1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. · Fax: (06) 1 422 35 44
Kiadványterv: www.reklamipar.hu/actuart

(9.)

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

gyermeksport és a testnevelés társadalmi feltételrendszere
Magyarországon – A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet 2002-2005
között elvégzett kutatásai alapján –
A kutatásokból láthatjuk, hogy a sportoló és a
sportolni kívánó gyermekek csak elvétve látnak a családokban
sportoló szülõket, sportos életmintákat, hiszen a felnõtt
lakosságnak alig 20%-a végez rendszeres testmozgást.
Különösen rossz a helyzet az ország elmaradottabb régióiban,
falvakban élõ, alacsony iskolai végzettségû, rossz anyagi helyzetû
családokban, ahol családi körben csak elvétve sportolnak az
emberek. A szülõk döntõ többsége ugyanakkor szívesen venné,
ha a gyermeke sportolna. (További kutatásokkal érdemes volna
kideríteni, hogy mely tényezõk hatására támogatják a nem sportoló
szülõk gyermekeik sportját.)
Az eredményekbõl úgy tûnik, hogy a sportos életmód
kialakításában és fenntartásában a család szocializációs közege
csak elvétve vállal szerepet, az esetek döntõ többségében csupán
nem gördítenek akadályt a gyermekek sportolása elé. A fentiek
fényében elmondhatjuk, hogy a rendszeres testmozgás
megszerettetésében döntõ szerepe van az iskolának, az iskolai
sportnak és a testnevelésnek. Itt kellene pótolni a mozgás
hiányzó családi szocializációját és eleget tenni a szülõk
elvárásainak. Ezeket az elvárásokat a legjobban mûködõ
testnevelõ és iskola sem tudná önmagában teljesíteni.
A testnevelõ tanárokat vizsgáló kutatásból
ugyanakkor láthatjuk, hogy az iskola, az iskolai testnevelés
oktatás sem áll a helyzete magaslatán. Alacsony a testnevelés
(1.)
óraszáma, tanárok több mint negyede túlterhelt, a tanórák
általában unalmasak, negyedéves rendszerességgel csak 4 – 6
sportágat tanítanak. A testnevelésórákon általában csak
labdajátékpályákat, atlétikapályákat és tornatermet használnak,
uszodába nagyon ritkán jutnak el a gyermekek. Az iskolai
(2.)

sportlétesítményekhez gyakran nem tartozik öltözõ és zuhanyzó,
az iskolák 20%-ában fizikailag is megoldhatatlan a testnevelés
órák utáni tisztálkodás. (Az öltözõ és a zuhanyzó megléte sem
szavatolja azt, hogy a tanulók használni is tudják, hiszen egy osztály
átöltözéséhez és tisztálkodásához rövid a 10 – 15 perces szünet).
Mindezek tükrében jogosan állapíthatjuk meg, hogy a mai
magyar testnevelés-oktatás még a Nemzeti Alaptantervben
megfogalmazott elvárásokat sem teljesíti és nem alkalmas arra,
hogy a rendszeres testedzés a gyermekek életében megszokott
tevékenységgé váljék.
A fentiek fényében nem meglepõ, hogy a felsõ
tagozatos gyermekeknek mindössze 52 – 53%-a sportol
rendszeresen a tanórákon kívül. Ezek a gyermekek általában az
átlagnál jobban tanulnak, a szüleik képzettebbek és jobb anyagi
körülmények között élnek.
A kutatási eredmények alapján úgy tûnik, hogy
2005-ben a gyermekek nem sportolnak annyian és olyan
rendszerességgel, hogy a sport „egészségessé és az élet szenvedéseinek
elviselésére képessé” tegye õket.
Úgy gondolom, hogy további kutatásokkal fel kellene
mérni, hogy melyek azok a tényezõk, amelyek átalakításra
szorulnak a gyermeksport mai rendszerében. Ezekbõl a
kutatásokból is látszik, hogy elengedhetetlenül szükséges volna
a testnevelõk rendszeres és gyakorlatorientált továbbképzése, a
testnevelés oktatás kiterjesztése (nem csak az óraszámok emelésével,
hanem olyan programok, rendszeres sportfoglalkozások szervezésével,
amelyeken szívesen vesznek részt a gyermekek), valamint a hátrányos
helyzetbõl induló gyermekek sportolásának elõsegítése
(programok szervezése, utazás, belépõjegyek finanszírozása stb.).
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Kovács Árpád (kép 1.) – Velenczei Attila (kép 2.),
a NUPI Kutató és Informatikai Osztályának munkatársai

Öttusa: A lányok verhetetlenek…
A magyar ifi hölgyek a csehországi korosztályos
világbajnokságon csakugyan legyõzhetetlenek voltak. A csapat
zászlóvívõje a többszörös Európa-bajnok Bartalis Zsófia, a KSI
SE öttusázója volt. A tizenhét esztendõs hölgy a lövészettõl
eltekintve mind a három számban (vívás, úszás, futás)
egyenletesen jó, sõt kiemelkedõ teljesítményt nyújtott.
A végelszámolásban a magyar versenyzõ 4400 ponttal utasította
maga mögé az egyiptomi és a litván versenyzõt. Az aranyérem
egyben Bartalis Zsófi elsõ egyéni világbajnoki címét is jelentette.
A csapattársak közül Tóth Adrienn (BHSE) az ötödik, klubtársa
(3.) Cseh Krisztina a tizedik, Prill Katalin (Alba Volán) a tizenharmadik

helyet szerezte meg. Ilyen jó egyéni teljesítmények mellett
a csapat-világbajnoki címet is hazahoztuk. A Bartalis-Tóth-Cseh
trió toronymagasan verte a mezõnyt, a második helyezett orosz
csapat több mint négyszáz ponttal lemaradva csak „kullogott”
utánunk.
A hab a tortán azonban csak most következett.
A váltóba (kép 3.) Cseh Krisztina helyett, Prill Katalin ugrott be.
A csere annyira jól sikerült, hogy vetélytársaink nagy fájdalmára
1092 ponttal a váltóarany is Bartalisék vitrinjébe került.
A dobogó második és harmadik fokára a német és az orosz
hármas állhatott fel.

Ökölvívás: Junior Európa-bajnokság, Tallinn
Észtország fõvárosában Európa legjobb öklözõi léptek
a szorítóba. A magyar válogatottnak harmincöt nemzet
kettõszázkilenc versenyzõjével kellett farkasszemet néznie…
A kontinensbajnokság magyar résztvevõi: 48 kg: Szalai
(4.) Gergõ (kép 4.) (Vasas-Rica Hungária), 51 kg: Kalucza Norbert (DVSCPikoló), 54 kg: Hódosi Zsolt (Kõszeg), 57 kg: Kemény János (kép 5.)
(Haladás VSE), 60 kg: Nemes Erik (Kõszeg), 64 kg: Bacskai Balázs
(Vasas-Rica Hungária), 69 kg: Harcsa Norbert (Vasas-Rica
Hungária), 81 kg: Engi András (MTK), 91 kg: Lakatos Márk
(Vasas-Rica Hungária).
(5.)
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Jégkorong: U16-os jégkorong válogatott – edzõtábor és válogató
2005. augusztus 10. és 12. között tartottuk az U16-os
jégkorong válogatott soron következõ edzõtáborát. Az esemény
néhány dologban lényegesen eltért az eddigiektõl, hisz
kipróbáltunk egy-két új ötletet.
Elöljáróban annyit, hogy ez az alkalom volt az utolsó
lehetõség arra, hogy a 16 éves kor alatti magyar hokisokat
tesztekkel és próbajátékkal megmérhessük. A tét nem volt kicsi,
hisz a Héraklész Bajnokprogramba kerülés volt minden gyerek
legfontosabb célja. Kollégámmal, Fekti Istvánnal szerencsésebb
helyzetben voltunk a többi korosztály edzõjénél, hisz 2005.
májusát követõen idén már második alkalommal volt
lehetõségünk erre a tesztelésre. Az ország szinte valamennyi
klubjából több, mint 50 játékos vett részt a táboron, maximális
odafigyeléssel és odaadással mutatva, hogy nem véletlenül
javasolta õket egyesületük a válogatottságra. A háromnapos
összejövetel során szárazföldön 5, míg jégen 6 számban
teszteltük a játékosok motorikus képességeit és sportági
technikai szintjét, ezen felül pedig egy egymás közötti
edzõmérkõzésen alkottunk szubjektív képet játékintelligenciájukról és játéktudásukról. Ez alkalommal, a honi jégkorong
történetében elõször mind szárazon, mind jégen fotocellás
méréseket alkalmaztunk a tesztek során, így megkérdõjelezhetetlenül pontos adathalmaz alakulhatott ki. Természetesen a fotocellás mûszerek mûködési sajátságai miatt ezek
használata kizárólag az egyenes vonalban történõ mozgásokból
álló tesztek esetében volt lehetséges, de az új, színes
mérésmódszer még inkább növelte a gyerekek harci kedvét.
Az általunk használt tesztszámok a következõk voltak:
szárazföldön helybõl távolugrás, 6X9 méteres ingafutás, 60
méteres síkfutás, 400 méteres síkfutás és 1500 méteres síkfutás;
jégen pedig 36 méter korcsolyázás elõre, 36 méter korcsolyázás
hátra, 36 méter korongvezetés elõre, 6X9 méteres
ingakorcsolyázás, 6X54 méteres ingakorcsolyázás, összetett
korongvezetési gyakorlat és edzõmérkõzés.
A tesztek összeállításánál az egyik szempont az volt,
hogy a Magyarországon dolgozó szlovák szakemberek magas
létszámának köszönhetõen a klubéletben is túlnyomórészt a fenti
teszteket használják, a másik, hogy az U18-as válogatott keret is
ezzel a mérésanyaggal dolgozik, kézenfekvõ volt tehát az
egységességre való törekvés.
A fentiek eredményeként a gyerekek számára eléggé
ismert, technikailag és szabályosságát tekintve begyakorolt
mozgásokkal, a késõbbiekben egymáshoz viszonyítható
eredményhalmazt kaptunk. A fotocellákat a vastag betûkkel

jelölt teszteknél alkalmaztuk, minden esetben a végeredmény
mellett a robbanékonyságra utaló idõeredményeket is néztünk, a
rajttól 10 méterre felállított kiegészítõ kapuk felállításával.
A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI) munkatársai,
Géczi Mariann és Pignitzky Dorottya végig nagy segítségünkre
voltak a mûszerek kezelésében, melyet ezúton is köszönünk.
Rögtön a kezdeteknél jelentkezett viszont két, a jégkorong
sajátságaiból adódó mérési nehézség. Az elsõ, hogy a
korcsolyázás oldalirányú mozdulatai és a futáshoz képest
jelentõsen nagyobb oldalirányú kiterjedése miatt majdnem
kevésnek bizonyult a kapuk közt beállítható maximális, még
érzékelhetõ távolság (bár a hátrafelé korcsolyázás esetében ez a
távolság is kevés volt, így kézi mérést alkalmaztunk). A második, hogy
az elemmel mûködõ mérõmûszerek nem kifejezetten érezték
otthonosan magukat a jégpálya hideg klímájában, így a szokottól
sokkal sûrûbben merültek le energiaforrásaik, sokszor
meglepetésszerûen. Az említett problémáktól eltekintve
gördülékenyen zajlott, és ami lényegesebb, hatékonynak
bizonyult a módszer a jégkorong sportág esetében is.
Mindent egybevetve pozitív érzésekkel és tapasztalatokkal zártuk a tábort, mely elsõsorban a gyerekek odaadásának
és lelkesedésének köszönhetõ. A kapott eredmények
sokszínûsége óriási segítség minden edzõnek a kiválasztás során,
ahogy ebben az esetben is.
A fotocellás mérés és a jégkorong véleményünk szerint
életképes páros lehet. Természetesen ez elsõsorban anyagi
kérdés, hisz a géppark beszerzése, vagy bérlése nélkülözhetetlen,
viszont a NUPI mûszereit használva a Héraklész program
korosztályai (U16, U18) remélhetõleg már rendszeresen
találkozhatnak majd ilyesfajta mérésekkel.
Jelenleg tervezés alatt áll egy újabb, sportágunk
életében szintén úttörõ ötlet kipróbálása is, mely a
jégkorongozók mérkõzés alatti keringésrendszeri mutatóiról
adhat majd nélkülözhetetlen információkat. A mérések alapját
a mérkõzés egésze során viselt Polar jeladók biztosítják,
míg az eredmények számítógépen válnak értékelhetõvé.
Egyes sportágaknál az eljárása már régóta ismert, sokszor (1.)
alkalmazott, de a jégkorongban, a felszerelések alatt viselt adók
mindenképpen újdonságszámba mennek. Reméljük sikerül még
pontosabb képet kapnunk a mérkõzések terhelési sajátságairól,
így hatékonyabbá válhat az edzésmunka. Tapasztalatainkról
a késõbbiekben szintén szeretnénk beszámolni.

P. J. M

A kilencfõs csapatból Harcsa Norbert jutott a legtovább,
az öklözõ súlycsoportja döntõjébe jutott, ahol a második helyet
szerezte meg. A légsúlyban versenyzõ Kalucza Norbert
az elõdöntõben vereséget szenvedett a kategória klasszisától és
késõbbi gyõztesétõl, de így is dobogó harmadik fokára állhatott
a juniorkorú sportoló. További egy ötödik és egy hatodik
helyezés Lakatos Márk illetve Kemény János nevéhez fûzõdik.

2.oldal
www.nupi.hu

P. J. M
7.oldal
www.nupi.hu

Mayer Péter
jégkorong sportági vezetõ
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Evezés: Ifjúsági evezõs világbajnokság, Brandenburg

Kajak-kenu: Beszámoló a 11. Kajak-Kenu Síkvízi Világbajnokságról

A tavalyi banyolesi vb-t követõen idén – az ifi vb-k
történetében immáron másodszor – Brandenburg városának
evezõspályáján kerülhetett sor az ifjúsági világbajnokság
lebonyolítására. A csúcsformába hozó felkészülésre az országos
bajnokságot követõen, a dunavarsányi edzõtáborban került sor,
megfelelõ körülmények között. Az edzõtáborozás alatt,
kihasználva a Jeunesse kupára készülõ férfi egypárevezõs
(Rangics Máté) és kormányos nélküli négyes (Gál-Tóth Csongor,
Horváth Tamás, Juhász Adrián, Tóth Ádám) jelenlétét, a csapatok
edzõpartnerekként segítették egymás felkészülését.
A versenyzõk, Szántó Éva fõtitkárral, egyben
csapatvezetõvel augusztus elsõ napján repülõvel utaztak a
világbajnokság helyszínére; az edzõk – Sarlós Erzsébet, Karácsony
Tibor, Molnár Dezsõ, és Ficsor László – hajószállítóval érkeztek az
evezõspályára. A szállás, étkezés, valamint a pálya és a szállás
között történõ személyszállítás kifogástalan volt. A
világbajnokságra elõzetesen 53 ország – többek között pl. Kenya,
Zimbabwe és Indonézia is – összesen 222 csapattal, mintegy 700
versenyzõvel nevezett. Egyes számokban rekord-, illetve rekord
közeli nevezések érkeztek, férfi kétpárevezõsben 31,
egypárevezõsben 29, nõi kétpárevezõsben pedig 20 ország
csapatai neveztek. A magyar küldöttség a versenykiírásban
szereplõ 13 versenyszám közül ezúttal 4 hajóegységgel
képviseltette magát és a 14 fõs versenyzõi gárdából
valamennyien a Héraklész Bajnokprogram tagjai közül kerültek
ki.
A csapatok: a nõi kétpárevezõs: Bende Zsófia Mohácsi
TE, Karácsony Dominika VVSI; a nõi négypárevezõs: Jakus Éva
Csepel EK, Pék Nóra ESZTEHE, Bányai Zita DNHE, Pétercsák
Réka GYVSEK; a férfi korm.nélküli négyes: Kalmár Gergõ és
Tolnay Béla GYVSEK, Vinkó Gáspár és Simon Béla Tisza EE; és a
férfi négypárevezõs: Kónya András ESZTEHE, Tomai Dániel
VVSI, Szabadkai Olivér Vác VEC, Varga Zoltán Ganz Vill.
Elõzetesen a csapatok elé kitûzött célok, elvárások úgy
a férfi, mind a nõk esetében „B” döntõs (7-12.) helyezés elérése
volt, ami természetesen nem zárta ki az „A” döntõbe kerülés
lehetõségét sem és amely bravúr a férfi kormányos nélküli
(1.) négyes, valamint a nõi kettõpárevezõs hajóegységnek majdnem
sikerült is, hiszen óriási csatá(k)ban, csak pár tized

másodperccel maradtak csak le a hõn áhított „A” döntõbe
kerülésrõl. Ami majdnem sikerült az elõbb említett két
csapatnak, az sajnos nem sikerült a VB delegáció másik két
csapatának (férfi és nõi négypárevezõsök), és bár õk is derekasan
küzdöttek, nekik csak a „C” döntõbe sikerült kvalifikálniuk
magukat.
Eredmények: férfi korm.n. négyes 7., nõi
kétpárevezõs 8., nõi négypárevezõs 13., férfi négypárevezõs 17.
A világbajnokság eredményeit elemezve megállapítható, hogy
53 ország csapatai közül 24 országnak sikerült az „A” döntõbe
verekednie magát, és ott 14 ország versenyzõi szereztek
világbajnoki érmet. A résztvevõ országok közül
eredményességükkel kiemelkedtek Németország (a 13
versenyszámból 12 csapatuk került az „A” döntõbe, akik mind érmet
szereztek!), Románia, és Olaszország csapatai.
Összesítésben elmondható, hogy a csapat az elõzetesen
kitûzött célokat csak részben teljesítette. A versenyzõk a futamok
során végig lelkesen, tudásuk maximumát nyújtották, azonban a
két négypár esetében ez kevésnek bizonyult és a célkitûzéstõl
elmaradtak.
Azért, hogy ezek a hibák ne fordulhassanak elõ a
jövõben a következõ lépéseket kívánom foganatosítani: az idén
„bevezetésre” került edzéslátogatási ívet következetesebben,
szigorúbban fogom a kerettagokon számonkérni, ezáltal a
kerettagok felkészülését jobban tudom követni (terjedelmi
intenzitásbeli mutatók). Az eddig elért eredmények, technikai,
testalkati paraméterek alapján már õsszel kialakítom a jövõ évi
csapatokat (csapatelképzeléseket), akik az edzõtábori együttléteken
kívül is hétvégeken közös edzéseken vesznek majd részt, így is
oldva a technikai különbözõségeket (férfi, nõi, váltott, ill. párevezõs
központok). Mivel – a felnõttekkel ellentétben (világkupák) – a
világbajnokság elõtt nincs módunk a teljes nemzetközi mezõny
feltérképezéséhez, ezért a világbajnoki kiküldetéshez
szükségesnek tartom egy objektív, csapatokra lebontott szintidõ
teljesítésének bevezetését, amelynek alapját az elmúlt
világbajnokságok átlagideje szolgálna alapul (átlagidõ + 12"). Az
elõbb említett szempontok betartásával, bevezetésével úgy
gondolom a jövõben minõségileg eredményesebb VB
szereplésnek nézünk elébe, és tervezett céljainkat nagyobb
valószínûséggel tudjuk realizálni.
Ficsor László
evezés sportági vezetõ

Asztalitenisz: Elnökségi ülés – napirenden az utánpótlás
(2.)

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnökségének
ülésén fõként az utánpótlást érintõ kérdésekben született fontos
döntés. Az elnökség, miután jóváhagyta a nyáron 2, ezüstérmet
és 3 bronzérmet hozó ifjúsági és serdülõ Európa-bajnokságról
szóló jelentést, hosszú vitát folytatott a Héraklész program és az
utánpótlás válogatott keretek jövõbeni mûködtetésérõl és
(3.) koncepciójáról. A végül nagy többséggel elfogadott határozat
szerint az utánpótlásnál és a tehetséggondozásnál is a központi
felkészülésen lesz a nagyobb hangsúly, és hasonlóan a felnõtt
keretekhez, jórészt fiatal szakemberekkel, lehetõleg kluboktól
független válogatott edzõkkel. Az eddiginél jóval hatékonyabb és
szorosabb lesz az együttmûködés, az egymásra épülés a férfi és
a nõi szakág, illetve a felnõtt és az utánpótlás felkészülés között.

Ennek jegyében a nõk és leányok szakágvezetõi
szerepkörét Fülöp István látja el, a férfiak és fiúk felelõse Volper
László. A lányoknál az ifjúsági válogatott edzõ Nagy Balázs (kép 1.)
(35 éves) marad, a serdülõknél a felnõtt válogatott edzõvé
„avanzsált” Téglás Péter (kép 2.) (31) örökét a Németországból
hazaköltözött egykori Európa-bajnok, Oláh Zsuzsa (45) veszi át.
A fiúknál az ifik felkészítõje a felnõtt válogatott edzõhöz, Harczi
Zsolthoz (38), hasonlóan még aktív játékos Vitsek Iván (36) lesz,
a serdülõk felkészítésére Szily György (39) kapott megbízást.
A Héraklész programban résztvevõ fiatalok munkáját – mint
eddig is – többek között a világbajnok Klampár Tibor (kép 3.)
továbbra is segíti.

A sportág történetében az idén elõször hazánk adott
otthon a legrangosabb kajak-kenus nemzetközi utánpótlásversenynek. Mind a versenyzõk és a szakvezetés, mind pedig a
rendezõk nagy izgalommal, érdeklõdéssel várták a
megmérettetést. A verseny lebonyolítása és az elért eredmények
is bizonyítják, kajak-kenuban minden szempontból a világ elején
vagyunk.
A verseny elõzményeihez tartozik, hogy a válogatási
elvek, valamint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség döntése
értelmében, 2005-ben az ifjúságiak felkészülésében és
versenyeztetésében a hazai VB eredményességét kell szem elõtt
tartani. Ezért a VB-t megelõzõ Európa-bajnokságra egy teljesen
más versenyzõkbõl álló csapat utazott azért, hogy a
világbajnokságon indulók a válogató versenyeket követõen egy
nyugodt, hosszú felkészülést tudjanak elvégezni a fõ verseny
elõtt, amit nem tör meg másik nemzetközi viadalon történõ
elindulás. Az eredmények tükrében elmondható, hogy ez egy
több szempontból is helyes döntés volt. Egyrészt, mert a VB
csapat (kép 1.) kiválóan szerepelt, másrészt pedig így az EB-n
további fiatalok jutottak nemzetközi szereplési lehetõséghez,
ezzel némi rutint szerezve a jövõre nézve.

Válogatottunk a világbajnokság elõtt négy héttel
kezdte meg a közvetlen felkészülést. A szakágak elõször egy-egy
hetet különbözõ helyszíneken, majd két hetet együtt Szegeden, a
VB helyszínén edzõtáboroztak. Nagyon jó volt, hogy Szegeden a (1.)
verseny helyszínén tudott készülni válogatottunk, így „belõhették”
a pályát.
A tábor idején a szegedi pályán lévõ motelben, a
verseny hetében pedig a városban lakott csapatunk, mindkét
helyszínen kiváló körülmények között, így elmondhatjuk,
minden biztosított volt a jó felkészüléshez és versenyzéshez, (2.)
köszönhetõen a Héraklész program és az MKKSZ anyagi
támogatásának.
A magyar csapatban a világbajnokságon a kezdettõl
fogva nagyon jó hangulat uralkodott, ami a verseny
elõrehaladtával, az eredményeknek köszönhetõen csak
fokozódott. Versenyzõink nagy elszántsággal és bizonyítani
akarással álltak rajthoz. Mindenki szeretett volna jól szerepelni a
(3.)
hazai közönség, a családtagok és sporttársak elõtt. A közönség
hihetetlen hangorkánnal buzdította sportolóinkat függetlenül
attól, hogy az elsõ, vagy a 6. helyen haladtak, bár szerencsére
többnyire az elsõk között voltak a magyar hajóegységek.

Eredmények:
(4.)

Nõi kajak
K-1
K-2
K-1
K-2
K-4

1000 m
1000 m
500 m
500 m
500 m

Kozák Danusia (kép 2.) KSI SE
Csipes Tamara Domino Honvéd
Kozák Danusia KSI SE
Hegyi Réka (kép 4.) KSI SE
Szirom Nikolett Domino Honvéd

Kenu
C-1
C-2
C-4
C-1
C-2
C-4

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

Kiss Tamás Csepeli KKE
Kövér Márton Domino Honvéd
Szemán Gábor Váci Hajó
Korisánszky Péter KSI SE
Körmendi Péter KSI SE
Kövér Márton (kép 5.) Domino Honvéd

Férfi kajak
K-1
K-2
K-4
K-1
K-2
K-4

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

Felszeghy Gábor KSI SE
Németh Tamás (kép 6.) MULTI SE
Papp Sándor Szolnoki VSI
Soós Tamás Dominó Honvéd
Czina Zoltán HÓDY THAC
Bak Ádám Békési KKC

Hegyi Réka (kép 3.) KSI SE
Gyulai Blanka (kép 4.) KSI SE
Medveczky Erika KDSE
Csipes Tamara Domino Honvéd

Nagy Péter Gyõri VSE
Korisánszky Péter KSI SE

Körmendi Péter KSI SE

Németh Szabolcs Váci Hajó
Nagy Péter (kép 5.) Gyõri VSE

Nagy Gergely Gyõri VSE

6. hely
1. hely
Németh SzabolcsVáciHajó 1. hely
4. hely
2. hely
Szemán Gábor Váci Hajó
3. hely

(5.)
Németh G. Dániel (kép 6.) MULTI SE
Szalay Tamás AVSE
Czina Zoltán HÓDY THAC
Szalay Tamás AVSE
Bernáth Tibor KSI SE

Összegzésül
elmondható,
válogatottunk
a
várakozásokat felülmúlva szerepelt ezen a világbajnokságon. A
17 versenyszámból 12-ben éremmel, ebbõl 7-szer pedig
aranyéremmel zárta a versenyt, ezzel mind az éremtáblázat,
mind pedig a nemzetek közötti pontverseny elsõ helyét
megszerezte. Külön öröm, hogy csapatunk mérlege az olimpiai
versenyszámok tekintetében is kiváló a megszerzett 4 arany-, 1
ezüst- és 1 bronzéremmel. A szakágakat nézve, az elõzetes
elvárásoknak megfelelõen ismét a lányok voltak a legerõsebbek.

Felszeghy Gábor KSI SE

2. hely
1. hely
Demeter István MULTI SE 3. hely
11.hely
6. hely
Karakas Ádám MTK
3. hely

Örömteli a kenusok megerõsödése, de a kajakos fiúk is tudtak
aranyat és más színû érmeket is nyerni, így mindhárom szakág
elégedett lehet teljesítményével. Sajnos kenusaink jövõre
kiöregednek az ifjúsági korosztályból, de a lányok és a fiú
kajakosok nagy része még jövõre, sõt néhányan még két év
múlva is ifik lesznek, akik remélhetõleg továbbviszik ezt az
eredményességet és azt a jó szellemet, ami kialakult ebben az
igazi CSAPATBAN.
(6.)

(7.)

Faragó Judit
MOATSZ, fõtitkár
6.oldal
www.nupi.hu

Halász Viktória KSI SE

1. hely
1. hely
1. hely
1. hely
4. hely

3.oldal
www.nupi.hu

Weisz Róbert (kép 7.)
kajak-kenu sportági vezetõ
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Kézilabda: Augusztusi kézivarázs

Sportlövészet: Szerdahelyi András az abszolút világbajnok

Rögtön a hónap elején a junior lányokon volt a sor,
hogy összemérjék tudásukat a világ élvonalával. A Mátéfi Eszter
dirigálta válogatott Triffa, Bódi, Tomori, Temes, Laluska, Tápai,
Juhász, Szamoránsky, Sopronyi, Balogh, Gerstmár, Kamper, Csáki,
Belsõ, Hoffmann, Király összeállításban utazott a világbajnokság
csehországi helyszínére. Két éve Macedóniában ezüstéremig
jutott az akkori junior csapat. Most is az éremszerzés volt a cél…
A magyar hölgyek a szerb-montenegrói, a japán, a
(1.)
cseh és a tunéziai válogatottal együtt a D csoportban vágtak neki
a csoportküzdelmeknek. Csoportelsõkén simán továbbjutottunk.
A következõ körben az ukrán és lengyel csapatot vertük, Korea
azonban jobbnak bizonyult nálunk. Az elõdöntõben az orosz
csapattal találkoztunk. Jó játékunk sajnos nem volt elég
a gyõzelemhez, így a bronzmeccsen a másik ágon ismét Korea
várt ránk. A dél-kelet-ázsiaiak pörgõs játékstílusának ellenszerét
most sem leltük, a csapat ezzel végül a negyedik helyen zárt.
A junior fiúk világbajnokságán a magyar csapat
élvezhette a hazai pálya elõnyeit, hiszen a tornát Nyíregyházán
rendezték meg. A kedvezõnek mondható D csoportba osztott
minket Fortuna, komolyabb játékerõt egyedül a román
válogatott képviselt. Természetesen egyik mérkõzést sem lehetett
félvállról venni. Brazília elleni bemelegítõ-meccsen sima tízgólos
fórral zártunk. Tunézia ellen is sikerült gyõznünk, majd Izrael és
Románia skalpjait is begyûjtöttük. Csoportelsõként kerültünk
a következõ körbe. Egy újabb dél-amerikai gárda az argentin
következett és egy újabb sikert könyvelhettünk el. A szlovén
meccstõl jogosan tartottunk. Sajnos porszem került az addig
tökéletesen mûködõ gépezetbe, elszenvedte elsõ vereségét a Tóth
László irányította legénység. Bravúrra volt a továbbiakban
szükség. A fiúk ismét ötösre vizsgáztak, hiszen a komoly

játéktudással bíró szerb csapatot 24:23 arányban le tudták
gyõzni. Az elõdöntõbe jutva a késõbbi gyõztes Dániát fogadtuk.
Nem találtuk az északiak játékának ellenszerét, így a harmadik
helyért küzdhettünk tovább. A bronzmérkõzésen nagy csatában,
szenzációs játékkal múltuk felül a német válogatottat. A magyar
junior kézisek ezzel Dánia és Szerbia-Montenegro mögött
a harmadik helyen végeztek. A torna statisztikája alapján több
mezõnyjátékosunk is elõkelõ helyen végzett. Putics Barna két
mutató, a gólok és a gólpasszok számában egyaránt harmadik
lett. A válogatott másik játékosa Schuch Timuzsin tizenhárom
lövést, összesítve a harmadik legtöbbet blokkolta. Kapusunk
Mikler Roland (kép 1.) mind védési hatékonyság, mind büntetõ
hárítás tekintetében a világbajnokság harmadik helyezettje lett.
A vb legjobb kapusának megválasztott magyar hálóõr még
az All-Star csapatban is helyet kapott.
Az ifi lányok kontinensviadalára Bécsben került sor.
A juniorokhoz hasonlóan most is a D csoportba kaptunk
besorolást. A spanyol lányok elleni meccset még hoztuk, utána
azonban a román és a szerb úthengernek már nem tudtuk útját
állni a találkozók végén 32:25-öt illetve 34:22-õt mutatott
az eredményjelzõ tábla. A következõ fordulóban, a középdöntõben is nehéz ellenfelek következtek. Dánia esélyeshez
méltóan öt góllal bizonyult jobbnak, a szlovák lányok ellen
azonban javítani tudott Varga József csapata. Az ötödik hely
megszerzése ezzel elérhetõ közelségbe került. A horvát
válogatottal csaptunk össze és bár szoros meccsen, de 33:30
arányban vereséget szenvedtünk. A torna utolsó összecsapásán
Németország ellen még lehetõség volt a javításra. A végére
elfogyott a lendület és az erõ így a csapat egy európa-bajnoki
nyolcadik helyet könyvelhetett el.
Pucsok József Márton

Vízilabda: Egy ezüst és egy bronz az európai porondon
Idõrendben elõször az ifi korosztályú lányok (kép 2.) portói
szereplését kell megemlítsük.
A portugál város vízipólós Európa-bajnokságnak
adott otthont. Dolnay Ottó lányai sorra vették az akadályokat,
a szerb, a holland, a portugál, a görög és a brit gárdát tisztes,
többször több mint tízgólos különbséggel gyõzte le a héraklészes
gárda. Természetesen csoportelsõként várhattuk a folytatást…
(2.)
Az elõdöntõben a spanyolok skalpját kellett
begyûjteni, ez 7:4 arányban sikerült is, így a csapat az aranyért
mérkõzhetett a holland csapatot leiskolázó oroszok ellenében.
A döntõben meg kellett hogy elégedjünk a második hellyel.
Az orosz lányok be kell ismerni jobbak voltak nálunk.
Az ezüstéremmel bebizonyítottuk, hogy a magyar korosztályos
nõi póló változatlanul Európa egyik legmagasabb színvonalát
képviseli.
Az ifi fiúk Szófiában próbáltak szerencsét. A mieink
(3.) a B csoportban, Ukrajnával, Romániával, Görögországgal

egyetemben vágtak neki a küzdelmeknek. A csoport elsõ két
helyezettje léphetett a következõ körbe, a továbbjutás így szinte
kötelezõ volt válogatottunk számára. A selejtezõkör elsõ
mérkõzésén a görög válogatottat, majd nagy gólaránnyal (13:2)
az ukránokat is sikerült legyõznünk. A Románia elleni vereség
és a szlovákokkal szembeni döntetlen már bizonytalanná tette
a négy közé jutást. A komoly játékerõt képviselõ horvátok elleni
meccs a késõbbi helyezés szempontjából sorsdöntõ jelentõséggel
bírt. Bár kétgólos vereséget szenvedett a Godova (kép 3.) legénység,
mégis szerencsésen esélyünk maradt az éremszerzésre.
Az elõdöntõben egy másik nagy vízilabda-kultúrával rendelkezõ
poszt-jugoszláv csapattal, a szerb-montenegrói válogatottal
csaptunk össze. Régi nagy riválisunk most 9:4 arányban
felülmúlt minket, így elérendõ célként a harmadik hely megszerzése maradt. A bronzéremért a spanyol fiúkkal mérkõztünk meg.
Az utolsó erõpróbát is hozták az ifik, ezzel a nemzetközi
porondon ismét dobogós helyen végzett a héraklészes csapat.

Szerdahelyi András 2000 óta versenyez korongvadász
versenyszámokban, két éve pedig az olimpiai koronglövõ
számok junior válogatott keretének
is tagja. Egyesülete az OlympiaSarlóspuszta SE, versenyszámai
a korongvadász versenyszámok,
az olimpiai trap és a skeet; edzõi
korongvadászatban Szerdahelyi
Lajos, trapban pedig Gombos
Károly. A Héraklész programba
az idei esztendõben került be.
Korongvadászatban a
tavalyi EB aranya mellé az idén
egy ezüstöt sikerült nyernie.
Az utána következõ junior VB-t
már magabiztosan nyerte. Kis pihenõ
után, édesapja irányításával – aki egyben edzõje – elkezdte
a felkészülést a Compak Sporting Világbajnokságra.
Mivel kimagasló tehetség, mindenki dobogós helyezést várt tõle.
Az eredmény azonban minden várakozásunkat felülmúlta.
A juniorok 200 korongos versenyében elnyerte a világbajnoki

címet, mégpedig a felnõtt versenyzõvel azonos, 185 korongos
eredménnyel. Ebben a versenyszámban szabály, hogy a felnõtt
világbajnoki cím a legnagyobb
eredményt lõtt versenyzõt illeti,
mivel ketten álltak egyforma
eredménnyel, szétlövés döntötte el
az elsõséget. Ebben a szétlövésben
a mi juniorunk gyõzött, így
az abszolút világbajnoki címet is
megnyerte junior aranya mellé.
Az idén az EB ezüst
után, három világbajnoki aranyat
nyert, ráadásul az egyiket felnõtt
versenyben. Ez nemzetközi viszonylatban is hatalmas szenzáció!
Háromszoros világbajnokunk most
Gombos Károly edzõvel készül az olimpiai trap és skeet országos
bajnokságra, ahol szintén jó esélyekkel indul a bajnoki címekért.

Birkózás: Érmek és pontszerzõ helyek a világbajnokságon, kontinensviadalokon
(56 kg) hetedik, míg Fodor Tamás (85 kg) és Kresz István (100 kg)
egyaránt nyolcadikok lettek. Csapatban a lányok a kilencedik,
a kötöttfogású fiúk pedig a tizenegyedik helyen végeztek.
A junior korosztály Európa-bajnokságára a lengyelországi Wroclawban került sor. A Struhács György (kép 7.) vezette
válogatott termése: egy ezüst-, egy bronz
és négy ötödik hely. A szabadfogásúak (1.)
között a 66 kg-osok 21 fõs mezõnyében
Wöller Ákos ragyogó birkózással lett
ezüstérmes, teljesítménye azért is kiváló,
mert a tavalyi Eb szereplése – ahol
tizenhetedik helyet szerzett – óta
hatalmasat fejlõdött, így bíztató jövõ elõtt
áll. A fogásnemben kiemelkedik még a 96
kg-os Bóna Dániel, aki tizenöt birkózó
között lett ötödik, valamint az 50 kg-os, (2.)
végül nyolcadik helyezett Kántor Gábor.
(5.)
A greco-roman –
rettetésre Tiranában (kép 5.)
kötöttfogás – stílus képviselõi az 50 kg-os
került sor, ahonnan a figyeMódos Péter révén jutottak bronzéremhez,
Péter a vilniusi világbajnokság után alig
lemreméltóbb
eredményeket tekintve egy ezüstkét héttel ismét a dobogó harmadik
éremmel és öt ötödik
fokára állhatott. A fogásnem küzdelhelyezéssel tért haza
meibõl ererdményével kiemelkedett még
Nunaev Juszup, aki az ötödik helyen zárt.
válogatottunk. A hölgyek
(3.)
A hölgyek versenyében az 59 kg-os Hajdú
52 kg-os, tizenkét fõs
Anikó és a 63 kg-os Szerencse Mónika révén
mezõnyében Molnár Andrea
(kép 6.) állhatott a dobogó
jutottunk egy-egy ötödik helyhez. A
szabadfogású fiúcsapat a huszonnégy
második
fokára,
míg
a
(6.)
résztvevõ ország között a középpontszerzõ ötödik helyen
mezõnyben, az I-VI. helyezések tekinGyörgyi Péter (42 kg), Nagy Szintia (40 kg), Barka Emese (46 kg),
tetében a nyolcadik, míg a kötöttHauser Viktor (69 kg) és Nagy József (85 kg) végeztek. Szalai Beáta
fogásúak a tizedik helyen végeztek.
(4.)
A juniorkorú birkózók világbajnokságának idén
a litván fõváros adott otthont. A Bacsa Ferenc (kép 1.) vezette
héraklészes csapatból eredményével kiemelkedett a kötöttfogásúak mezõnyében a 74 kg-os Kun Renátó (kép 2.), aki
ezüstérmet, valamint a szigetvári Módos Péter (kép 3.), aki 50 kg-ban
bronzérmet szerzett. Ugyanezen fogásnem 96 kg-os súlycsoportjában Németh
Iván ötödik helyezett lett. A vilniusi vb-n
a hölgyek között az 55 kg-os Szabó Emese
(kép 4.) remekelt ötödik helyével. A szabadfogású fiúk a vártnál kissé gyengébben
szerepeltek, a kötöttfogásúak az eredménytáblázat nyolcadik helyét foglalták el.
Néhány nap múlva a fiatalabbak léptek szõnyegre Sike András
szöuli olimpiai bajnokunk vezetésével.
A kadettek európa-bajnoki megmé-
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V.F
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