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– hírek
Gigászi mezõny gyûlt össze Szecsuán tartomány székhelyén Mienjangban. A sorrendben 13. ökölvívó világbajnokságon
elõzetesen hatvankét nemzet sportolói jelezték részvételüket a sportág legnagyobb seregszemléjén. A legkisebb súlycsoportban
különösen Bedák Pál (kép 1.) (Union Sport Kispest) jó szereplésében bíztunk. A tavalyi év héraklészes bokszolója szenzációs versenyzéssel,
többi között a sportág korábbi világbajnokát legyõzve egészen a fináléig jutott. Az aranycsatában a hazaiak versenyzõje még jobbnak
bizonyult, így Bedák a magyar ökölvívás elsõ vb ezüstjét, önmaga elsõ felnõtt világbajnoki érmét szerezte meg.
(1.)

Katar fõvárosa, Doha adott otthont a súlyemelõk világbajnokságának. A sportág csúcstalálkozóján hatvanegy nemzet
192 férfi és 115 nõi emelõje mérte össze tudását. A magyar válogatott tisztességgel helyt állt. A 85 kg-os súlycsoportban induló
héraklészes Cser Norbert (kép 2.) (Kisbér Vállalkozók SE) 319 kilogrammos összteljesítménnyel a 17. helyen végzett.
Kiss László szövetségi kapitány az idõeredményekre pillantva elégedetten konstatálhatta, hogy a horvátországi
kontinensbajnokság elõtt pár héttel jól teljesítenek héraklészes és korábbi héraklészes úszóink. Az Európa-bajnokság fõpróbáján,
a hódmezõvásárhelyi rövidpályás országos bajnokságon Montreál világbajnoka Cseh László (kép 3.), mint az várható volt hozta
a formáját. Jó hír, hogy az athéni ezüstérmes Gyurta Dániel (kép 4.) magára talált, és szintén remek idõvel zárta a viadalt.
Volt és jelenlegi héraklészesek ez évi kiváló teljesítményének egyik legjobb mércéje a világranglistán elfoglalt helyük.
Köztük is kiemelkedik Cseh László, aki idén világbajnoki címet, tavaly olimpiai bronzérmet szerzett. A Kõbánya SC úszóját mind
hátúszásban, mind vegyesúszásban egyaránt elõkelõ helyen jegyzik. A Nemzetközi Szövetség (FINA) rangsora alapján athéni
olimpikonunk 100 méter háton és 200 méter vegyesen Európa, míg a hosszabbik vegyesúszó számban a földkerekség legjobbja.
A Swimming World magazin szakmai testülete Európa legjobbjának választotta Turi György (kép 5.) tanítványát. Még hátra van
a rövidpályás Eb…

Diáksport Konferenciára került sor a tatai Edzõtáborban november 9-én. Deák György elnöki köszöntõje után
Szlatényi György fõtitkár tartott rövid helyzetelemzést az iskolai - és diáksportról, az MDSZ tevékenységérõl. A meghívottak
ezt követõen elõadásokat hallhattak, melyek elõadói Dr. Szabó Tamás, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet fõigazgatója mellett
Dr. Ábrahám Attila, Dr. Frenkl Róbert, Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi és Dr. Török Ferenc voltak. Az elõadásokat követõen a hallgatóság
kérdéseire válaszoltak az elõadók, melyet kötetlen beszélgetés zárt. A NUPI-t a fõigazgató mellett Tóth József, Lehmann László
(2.) és Géczi Mariann képviselte.
Héraklész Kupa elnevezéssel új versenyrendszert indítottak el 2005-ben a sportlövõk az 1982-vel bezárólag született fiatal
puskás és pisztolyos sportlövõ versenyzõk részére. Honosították a Németországban évek óta nagy sikerrel megrendezett
versenyformát, a csapatok versenyét, a Bundesligát. A verseny rendezéséhez a MSSZ és a NUPI nyújtott segítséget.
Mint Kissné Oroszi Edit sportági vezetõ elmondta, 2005-ben és 2006-ban egyaránt 12 puskás és pisztolyos csapat összesen 120
sportlövõt nevezett a csapatversenybe. Az eseményrõl részletesebben a NUPinfo következõ számaiban még beszámolunk.
(3.)

(4.)

Elsõ alkalommal került megrendezésre a Nemzeti Sportcsarnokban November 12-én és 13-án a WestEnd Reménységek
Tornája elnevezésû nagyszabású utánpótlás-vívóverseny. A viadalon a 10-12 éves és a 13-14 éves korosztályból mintegy 480 gyermek
lépett pástra. Jánosi Zsuzsa (kép 6.), a torna fõszervezõje kiemelte: az esemény népszerûségét az is jelzi, hogy a korábban megrendezett
elõdöntõkben már 600 gyermek szerepelt.

A
Bajnokok vacsorája a KSI-ben

(5.)

következô számának tartalmából:
Jó tanulók – jó sportolók a Héraklész programban

Sportági beszámolók: asztalitenisz, atlétika, jégkorong, úszás.

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja
a Héraklész program, a Sport XXI. program
és a KSI SE tájékoztató kiadványa
A tartalomból:
Héraklész sajtótájékoztató
Tanévindítás a közoktatási típusú megyei módszertani központokban
Indul a Csillagprogram
Sport XXI. program – visszatekintés 2005.
Atlétika: 2006 már elkezdôdött
Sportági konferenciák: kajak-kenu, triatlon, evezés
Labdarúgás: Szakmai tanulmányút a Feyenoord
és az FC Ajax Utánpótlás Centrumában és Hajdú-Bihar megyei labdarúgó szakmai nap Sportági beszámolók:
torna, vívás, sportlövészet, asztalitenisz, birkózás, kajak-kenu Hírek.

Sajtótájékoztató a
Héraklész programról:
több mint 150 dobogós hely
az utánpótlás világversenyekrôl

„T

Tanévindítás a közoktatási
típusú megyei módszertani
központokban: „a Sportstratégia
fontos eleme a sportiskolai rendszer”

öbb mint százötven érem, háromszáz pontszerzô helyezés
a húsz sportág utánpótlás-korú legjobbjait támogató
Héraklész Bajnokprogram versenyzôinek idei termése
a világversenyeken” – hangzott el azon a sajtótájékoztatón,
melyet a Héraklész Bajnokprogram eredményeirôl tartottak
a Magyar Sport Házában december elsején. A 2001
szeptemberében indított, serdülô, ifjúsági és junior
korosztályt érintô utánpótlás-nevelési programról
Dr. Ábrahám Attila, a Nemzeti Sporthivatal elnöke és
Dr. Szabó Tamás, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet
fôigazgatója tartott tájékoztatást.
Dr. Szabó Tamás a Héraklész program mûködését
sikertörténetként értékelte. Hangsúlyozta, hogy az Európaszerte feltûnést keltett eredmények a közös munka
termékei, s mindezek egyik alapköve az intézet, a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézet szellemi és szakmai
potenciálja. A fôigazgató zárszavában a Héraklészhez kapcsolódó egyéb programok hasonló
sikerét kívánta. A NUPI vezetôje – mint azt
egy rádióinterjúban – hangsúlyozta,
hogy a Héraklész Bajnokprogramban
minden olyan olimpiai sportág szerepel,
melyre megfelelô szakmai munka
és szervezettség jellemzô.

A

közoktatási típusú megyei módszertani központok
tanévindító megbeszélésére került sor november
10-én a Magyar Sport Házának tanácstermében,
melyre az intézmények vezetõi, sportszakemberei mellett
a megyék és megyei jogú városok sportvezetõi is meghívást
kaptak. A Nemzeti Sporthivatalt Füleky András
elnökhelyettes, Lukács Zsuzsanna fõosztályvezetõ és Farkas
Tibor utánpótlás szakreferens képviselte, a „vendéglátók”
nevében többek közt dr. Szabó Tamás, a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézet fõigazgatója és Lehmann László,
a Pedagógiai munkacsoport vezetõje voltak jelen.
A „közoktatási típusú sportiskolák módszertani
központjainak kiválasztására” kiírt pályázatra az ország
különbözõ településeirõl összesen ötvenhárom pályázat
érkezett, végül harmincöt nyerte el az összesen 22.500.000
forintos állami támogatást. Ezen intézmények
vezetõ szakembereinek részvételével zajlott
a megbeszélés.

folytatás a 2. oldalon

A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket.
Információk és jelentkezési lap a NUPI honlapján található.

NUPinfo
(6.)
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Sajtótájékoztató a Héraklész programról: több mint 150

dobogós hely az utánpótlás világversenyekrôl

Birkózás: Juniorok ázsiai hódítása

Dr. Ábrahám Attila címzetes államtitkár méltatta
az egységes szakmai elvek alapján mûködõ Héraklész
programot, mely többek közt az edzõk anyagi megbecsüléséhez
és az edzõtáborok finanszírozásához biztosít anyagi keretet.
Beszédében garantálta a jelenlévõ sportvezetõket és a média
képviselõit a program jövõbeni folytonosságáról. Újságírói
kérdésre elmondta, hogy a jövõ esztendõben sor kerülhet
a Csillagprogram – a Bajnokprogramból „kiöregedõ”, a tizennyolc
és a huszonhárom év közötti korosztályt támogató
program – beindítására, mint mondta, az állami sportirányítás
ezen munkálkodik.

valamint az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról (EYOF)
érmekkel térhettek haza. Ezek a fiatalok a jövõ felnõtt
válogatottjainak is oszlopos tagjaivá válhatnak: például
a kézilabdás Császár Gábor és Sándor Ákos már az Athéni Olimpiai
Játékokon is tagja volt a felnõtt válogatottnak, a fiatal
vízilabdázó hölgy, Tomaskovics Eszter – az év felfedezettje – tagja
volt a montreáli világbajnokságot nyert felnõtt nõi csapatnak,
említhetjük a több érmet is begyûjtõ kajakozó Hegyi Rékát,
az atléta Bene Barnabást, vagy éppen a Wimbledonban is
kimagaslóan teljesítõ teniszezõ Szávay Ágnest, akinek célja az elsõ
száz közé való bekerülés a világranglistán.

Az eseményre meghívást kaptak a legeredményesebb
sportágak képviselõi is: az atlétika, a kajak-kenu, a kézilabda
és a úszás héraklészes sportági vezetõi; jelen volt Dornbach Ildikó,
Kovács László és Weisz Róbert.

A sajtótájékoztató zárásaként az adidas sportszergyártó céggel közösen meghírdetésre került „az év utánpótlás
sportújságírója” díj, melynek elnyerõje értékes jutalomban
részesül. A szövetségek szavazatai alapján az utánpótlásról
legtöbbet publikáló két újságíró vásárlási utalványt nyer,
melynek felét az adidas, másik felét pedig a NUPI fedezi.

A kiugróan teljesítõ Héraklész sportágak jelen lévõ
vezetõi név szerint említettek néhány, eredménye alapján
kiemelkedõ sportolót, akik a világ- és Európa-bajnokságokról

Tanévindítás a

A közel hetvenfõs hallgatóságnak Füleky András(kép 1.)
kiemelte, hogy a Sportstratégiának fontos eleme a sportiskolai
rendszer, mely várhatóan 2007-ben tudna elindulni, miután
a kerettantervi akkreditálás lezárul, illetve elkészül a rendszer
pedagógiai programja. Az elnökhelyettes hangsúlyozta, hogy
a „sportiskola-szerû” képzést már elõbb szeretné mûködtetni
az állami sportvezetés.
Lehmann László (kép 2.), a sportiskolai koncepció
megalkotója ismertette a módszertani központok szerepét,

A héraklészes junior birkózókeret novemberben –
amolyan évzárás képpen – két ázsiai versenyen vett részt.
A csapat egyik része még a hónap elsõ napjaiban
Dél-keletre, Struhács György vezetésével a törökországi
Isztambulba utazott, hogy részt vegyen a tíz ország versenyzõit
– többek közt a házigazdák mellett azeri, grúz, belorusz, kazah,
iráni és afrikai birkózókat – felvonultató seregszemlén.
A hétfõs kötöttfogású csapat Lõrincz Tamás (60 kg) révén egy
ezüst-, Németh Iván (96 kg) révén egy bronzérmet hozott haza,
Kun Renátó (74 kg) ötödik lett.
A kötöttfogásúak másik része a hónap végén pedig
Észak-keletre, a „nyugat-szibériai medvebarlangba”, Tyumeny-be
utazott Bacsa Ferenc vezetésével. Az orosz birkózólegendáról,
a szibériai szövetség elnökérõl elnevezett Csebokszarov Tornára
a magyar fiatalok immár negyedik esztendeje kapnak meghívást.
A kétnapos „szõnyegpartin” négy ország – magyar, orosz, kazah
és örmény – versenyzõi vettek részt. Az orosz tajga szélén
elterülõ városról és agglomerációjáról nem mellékes tény,

hogy a három milliós lakosságnak mintegy ezer igazolt birkózója
van. A srácok öt dobogós hellyel tértek haza: Módos Péter (50 kg)
és Nagy József (96 kg) arany-, Korpási Bálint (60 kg), Antunovics
László (74 kg) és Farkas Zoltán (84 kg) ezüstérmet szerzett;
a súlycsoportjában 30 (!) induló között Szakolczy Hunor (66 kg)
pedig az ötödik helyet szerezte meg.
A decemberi programokon már együtt vesznek részt
a válogatottak – tájékoztatott Bacsa Ferenc. Az év utolsó
hónapjának elsõ napjaiban a junior országos bajnokságra kerül
sor, majd azonnal megkezdõdik az alapozás, a jövõ szezonra
történõ felkészülés. Már novembertõl heti két közös edzésre,
úgynevezett héraklészes összetartásra kerül sor, az év végén
pedig a két ünnep között egy 70-75-fõs közös edzõtábort
tartunk. A jövõ esztendõ kiemelt versenye lesz a júliusi, hazai
rendezésû junior Európa-bajnokság, melynek Szombathely ad
majd otthont; a fiúk saját céljukként jelölték meg a kötöttfogású
csapatverseny gyõztes helyének megszerzését.

Vasvári Ferenc

közoktatási típusú megyei módszertani
központokban: „a Sportstratégia fontos eleme a sportiskolai rendszer”
Folytatás:

Sportági beszámolók

feladatait, a kerettanterv célrendszerét. Elõadásában kiemelte
annak fontosságát, hogy a sportiskolai kerettantervben mûködõ
fejlesztési formák és tartalmak szervesen kapcsolódjanak össze
az egységes és átfogó utánpótlás-nevelés rendszerével, a Sport
XXI. és a Héraklész programmal.
Szabó Tamás külön köszöntötte a nyertes pályázókat,
majd kölcsönös együttmûködést kért a jelenlévõktõl.
Zárszavában eredményesnek ítélte a megbeszélést.

Kajak-kenu: Héraklész õszi felmérõ
A héraklészes kajak-kenu válogatott
számára õszi felmérésre került sor november
huszadikán. A szakvezetõk két szakág összesen
kilenc kategóriájában rangsorolták teljesítményük
alapján az utánpótlás legjobbjait. A felmérõ két
próbáját százötvenen állták: teljesítették a Cooperfutást és a 300 méteres úszótávot. A mellékelt
táblázatban a kilenc kategória elsõ három
helyezettjének eredményeit olvashatják.

V.F

(1.)

Indul a Csillagprogram!
A kormány november 16-i ülésén elfogadott
sportstratégiát ismertetve Lamperth Mónika sportért felelõs
belügyminiszter az Országgyûlés ifjúsági és sportbizottsága elõtt
három pályázat – program – közeljövõbeni elindításáról is
tájékoztatta a bizottságot. Az egyik a diáksportot ösztönzi azzal,
hogy az iskolákban legalább kétszer délután is legyenek

sportfoglalkozások, a másik a kistelepülések sportlétesítményeinek felújítását segíti, a harmadik, az úgynevezett
Csillagprogram pedig a Héraklész Bajnokprogramból
„kiöregedett”, 19–23 éves eredményes sportolók rendszeres
felkészítésének lehetõségeit kívánja biztosítani a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézeten keresztül.
V.F.

NUPinfo – MKKSZ

(2.)

2.oldal
www.nupi.hu

7.oldal
www.nupi.hu
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SPORT XXI. program – 2005., visszatekintés

Torna: Maribortól Melbourne-ig
Berki Krisztián (kép 1.) a debreceni Európa-bajnokság
(1.)
újdonsült gyõztese Skóciában vett kezdõlendületet, ami egészen
Ausztráliáig kitartott. A fiatal tornász a lólengés fináléja során
Glasgowban, majd késõbb Mariborban is a dobogó legtetejére
állhatott fel.
A KSI olimpiát is megjárt tornászcsillaga Skóciából
két harmadik hellyel térhetett haza, majd Szlovéniában a talaj
(2.)
küzdelmei során a román Dragulescu mögött második helyen zárt.
Mind ugrásban, mind talajon remekelt, ami a világbajnokság
elõtt mindenképp pozitív elõjelnek volt tekinthetõ. A huszonhat
(3.)

esztendõs fiú tíz pontról induló talajgyakorlatával biztos
döntõsnek tûnt…
Úgy is lett, hiszen Berki negyedikként kvalifikálta
magát a döntõbe, Gál (kép 2.) is remek gyakorlatot bemutatva
lett finálés.
Végül a tavaly még héraklészes lovasunk egy apró
tartáshiba okán lecsúszott a dobogóról, míg talajon egy kínai versenyzõvel holtversenyben sikerült az éremszerzés. A békéscsabai
Péntek Tünde is szerencsét próbált, de neki még nem sikerült
továbblépnie az igen nívós tornászokat felvonultató selejtezõkörbõl.
P. J. M.

Vívás: Junior Eb-Tapolca

Atlétika
Debreceni, nyári országos serdülõ tábor: 2005. augusztus 1-6., 65 fõ. Megyei gyermek és téli terem versenyek: 2005. szeptember –
december, 20 megye. Gyermek Országos Verseny: 2005. október 1., Margitsziget. Regionális Serdülõ Bajnokságok: 2005. szeptember
hónap folyamán 5 helyszínen. Országos Serdülõ Bajnokság: szállás támogatása, 2005. szeptember 24-25., közel 800 fõ részére.
Továbbképzések és Gátfutó Konferencia: 2005. november hónap folyamán Budapesten és vidéki helyszíneken. Továbbá: Iskolai
napló, érem, díjazás, póló-beszerzések támogatása.

Kajak-kenu
Program hirdetésével kapcsolatos marketing és kommunikációs támogatás.

A tapolcai intenzív vívóélet legjobb bizonyítékául
a november elsõ hetében megrendezett korosztályos,
junioroknak kiírt vívó kontinensbajnokság szolgált. A Balaton
Vívó Klub sportsikerei után eljött az idõ hogy a versenyren(3.) dezésben is megmutassa tudását. Európa legjobbjai a minél jobb
eredmény elérése érdekében a Városi Sportcsarnokban öltöttek
vívószerelést majd léptek a pástokra. Az események
krónikájának élére legnagyobb egyéni sikerünk története
kívánkozik.
A második versenynapon rögtön egy bronzérem
(3.) a termés. Varga Dóra (kép 3.) (Csata DSE) remekül vívott végül egy
orosz és egy lengyel lány mögött, az ukrán Khomorova-val

holtversenyben harmadik lett. Csapatban leszorultunk a dobogóról az olaszok mögött a negyedik helyen zártunk. Ugyanezen
fegyvernemben a fiúk közül leginkább Gémesi Csanád teljesítménye emelhetõ ki. A gödöllõiek versenyzõje a nyolcba
verekedte magát. A csapatküzdelmek során a mieink az ötödik
helyezést szerezték meg. Párbajtõrben nõi válogatottunk
a nyolcadik helyen zárt. A fiúk nagy meglepetést okozva egészen
a döntõig jutottak, ahol komoly csatában maradtak csak alul
a francia párbajtõrösökkel szemben. A tõrözõk is helyt álltak,
hiszen Kreiss Fanny (UTE-Selectrade) révén egy hetedik hely,
csapatban negyedik hely került a kosárba.
Pucsok József Márton

Sportlövészet: Világkupa Budapesten – kiváló magyar szerepléssel
(4.)

Sportlövõ
Egyetemi
Világkupát
rendeztek
Budapesten november 25-27.-én a Bara Hotel konferencia
termében felállított Sius Ascor elektronikus lõpályákkal mûködõ
alkalmi lõtéren. Az eseményen tizenegy nemzet 111 sportolója
vett részt, még Japánból is érkeztek sportlövõ egyetemisták.
A mezõnyében több egyéni és csapat európa-bajnoki címet nyert
(5.) versenyzõ is indult, mint a szlovák Peskova Daniella,
és Balázs Zoltán.
A kétnapos verseny során minden versenyszámban
jó eredmények születtek, a magyar versenyzõk (kép 4.) több egyéni
és csapat érmet is begyûjtöttek. A magyar csapat
legeredményesebb versenyzõje a korábbi héraklészes
(6.) Csonka Zsófia (kép 5.) volt, aki a nõi légpisztolyos versenyszámban
az egyéni - és csapatversenyek során is a dobogó tetejére állhatott
fel. A leány puskás csapat versenyzõi jó eredményekkel kerültek
be a döntõben, ahol Bálint Zsófia mindvégig harcban volt
a dobogóért, csak az utolsó lövésével - 9.5 - csúszott le
a 4. helyre. A magyar lányok a csapatversenyben nyolc csapat
(7.) közül az elõkelõ III. helyen végeztek. A férfi puskás versenyzõk is

Nagy bravúrt vitt véghez Jakab János (kép 7.) az ITTF
Pro Tour utolsó idei állomásán, a Svéd Nemzetközi Asztalitenisz
Bajnokságon, Göteborgban. A 19 éves – korábban héraklészes –
(8.)
ifjúsági Európa-bajnok a kora nyári Brazil Nemzetközi
Bajnokság után ismét aranyérmet nyert a 21 éven aluli
versenyszámban. Jakab Göteborgban úgy lett elsõ, hogy három
(!) dél-koreai ellenfelet gyõzött le, és a legjobb négy között
három távolkeleti mellett õ képviselte egyedül Európát.

Kissné Oroszi Edit (kép 6.)
sportlövészet sportági vezetõ

Jakab János ezzel a sikerével magabiztosan bekerült a december
közepén megrendezésre kerülõ Pro Tour döntõbe, amelyet
a kínai Fuzhouban rendeznek, s amelyre a 21 éven aluli
versenyszámban a pontverseny nyolc legjobbja kerül.
Rajta kívül Póta Georgina (kép 8.) – aki szintén tagja volt
a héraklészes keretnek – is résztvevõje lehet a Pro Tour
döntõnek ugyancsak a 21 éven aluli versenyszámban, valamint
a nõi párosban is a német Tanja Hain-Hofmann oldalán.
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Kézilabda
Régiós Válogatottak Országos Tornája: 2005. június 26-28. – Budapest és 2005. december 27-29. – Budapest. Országos, megyei és
regionális versenyek érem és kupa beszerzésének támogatása. Megyei szakfelügyelõk (MKSZ) informatikai eszköz beszerzésének
támogatása. Szivacskézilabda szórólapok kiadása (szabályok, leírás, bemutatás). Országos Kézilabda Konferencia: 2005. október 18.

Kosárlabda
Kenguru Kupa (iskolai támogatások helyett), Alapszakasz: fõ és területi szervezõk díjazása, logózott mûanyag labdatámogatás.
Kenguru Kupa Bajnokok Tornája: fiú és leány, 2005. június, Budapest és Nyíregyháza. Gyönki Képzõtábor: 2005. június vége,
július eleje – 2 csoportban. DVD, szakmai anyag kiadása. 1990/1991-es születésû fiúk és leányok edzõtáborai: 2005. december hónap
folyamán. Egyesületi bõr- és versenylabda támogatás.

Ökölvívás

kitettek magukért, mert a volt hérákleszes versenyzõk:
Kováts Ádám, Kecsõ Zoltán, Somogyi Péter kiváló 590 körös
eredménnyel, mindhárman bekerültek a fináléba. Az elsõ helyen
álló szlovák Balázs Zoltánt nem tudták megszorítani, de két
magyar versenyzõ is dobogóra állhatott, II. helyen Kecsõ Zoltán
és III. helyen Somogyi Péter, míg a csapatunk mindössze 1 körrel
szorult a második helyre. A pisztolyos fiúk is remekül
teljesítettek, hiszen a KSI SE két lövõje, Németh János és
Gyimesi László is bekerült a legjobb nyolc közé és csapat
bronzérmet szerzett.
Összesítésben, 2 arany-, 2 ezüst- és 4 bronzéremmel
zárta a versenyt a magyar csapat, így az eredményekkel
és a helyezésekkel is elégedettek lehetünk. A sportolók
eredményessége mellett a magyar rendezõk teljesítményét
is kiemelném, hiszen egy jó hangulatú, színvonalas versenyt
sikerült rendezni hazánkban.
Jó hír a fõiskolás sportlövõknek, hogy állítólag
2007-ben már az Universiade programján is szerepelni fog
a sportlövészet.

Asztalitenisz: Jakab János Pro Tour gyõzelme

(9.)

A SPORT XXI. program 2005-ben megvalósult központi céljának, az iskolai és egyesületi támogatásoknak valamint egyéb
részprogramoknak az összegzését – események, versenyek, rendezvények és szakmai anyagok – sportági bontásban, felsorolásszerûen
az alábbiakban olvashatják.

Faragó Judit (kép 9.)
MOATSZ, fõtitkár

13-15 éves korúak edzõtábora: Nyíregyháza, 2005. november vége, december eleje. Központi eszközbeszerzés támogatott egyesületek
részére (10 unciás kesztyû, zsákkesztyû, csapágyas ugrókötél, melegvízes fogvéd). Egyesületi keretek között ’Pofon Party’, regionális,
helyi bajnokságok.

Vívás
Regionális kiemelt, egyesületi munkához is kapcsolódó edzõk támogatása. Egyesületi keretek között gyermek és újonc regionális,
helyi bajnokságok.

Sakk
Regionális sakkiskola: öt helyszínen kiemelt támogatással – Budapest, Paks, Szeged, Edelény, Szombathely; 2005. nyár közepétõl –
december végéig. Versenyszervezés: a legtehetségesebb ifjúsági versenyzõinknek a First Saturday versenysorozat támogatása,
2005. õsz, Budapest. Központi sakk-készlet beszerzés: 100 db. fa sakk-készlet vászonnal, 1000 db. mûagyag sakk-készlet vászonnal,
valamint 80 demonstrációs tábla. Magyar Internetes Sakkiskola, a rendszer részei: Internet-tananyag, Videó tananyagok,
Digitális könyvtár valamint On-line sakkjáték és versenyek. Korosztályos egyéni bajnokság szállás támogatása:
2005. június 28 – július 7, Balatonlelle. Ifjúsági csapatbajnokság: szállás támogatás, 2005. december 27-30. – Harkányban.

Tenisz
Iskolai, mini-tenisz továbbképzés: 2005. október, Budapest, 70 résztvevõ. Edzõi továbbképzés: 2005. október, Budapest,
25 fõ résztvevõ. Korosztályos egyéni és csapat OB támogatása: 2005. augusztus 15-25. Budapest. Szakkönyv kiadás.
Korosztályos edzõtáborok és versenyeztetés támogatása.

Vízilabda
Suli-poló döntõk támogatása: 2005. június, 3 helyszínen. Tehetséggondozó táborok: 2005. június – augusztus, 10 helyszínen.

Labdarúgás:
Zánkai egyesületi és iskolai táborok: 2005. július. Iskolai konferencia: 2005. december 17-19. Tata.
Pignitzky Dorottya (kép 1.) (1.)
Sport XXI. program osztályezetõje
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Atléktika: 2006 már elkezdõdött

Sportági konferencia: Evezés

Bár az igen sikeres 2005. évi versenyidény rég
befejezõdött, az atléták körül most is pezseg az élet.
A versenyzõk már október végén megkezdték a felkészülést
a 2006. évre és ezzel együtt a Szövetség is megkezdte
a szakmai és szervezeti háttérmunkát.
November közepétõl december közepéig öt régióban
tart országos értekezletet, melyen értékelik a Sport XXI
program ez évi munkáját és szót ejtenek a 2006-os tervekrõl.
A hallgatóság bepillantást nyerhet a Szövetség jövõ évi
szervezeti és szakmai elképzeléseibe, a Magyar Sporttudományi Társaság Antidopping Csoportjának vezetõje,
Dr Tiszeker Ágnes felvilágosító és ismeretterjesztõ elõadását is
meghallgathatják, a versenybírók pedig tájékoztatást kapnak
a közelmúlt legfontosabb szabálymódosításairól.
Szintén a Sport XXI Program támogatásával,
november 26-án „Fókuszban a gátfutás” címmel szakmai
konferenciát rendeztünk az edzõk részére, ahol gyermekkortól
az élvonalig, átfogó elõadások hangzottak el. A konferenciát
óriási érdeklõdés övezte, több mint száz kolléga volt kíváncsi
a hazai és külföldi elõadókra. Lengyák György, dr. Sztipits László
és a világklasszis Stanislavs Olijars edzõje, Ludmila Olijare
valóban magas színvonalú, szakmailag értékes elõadásokkal

és gyakorlati bemutatókkal ajándékozták meg az érdeklõdõ
szakembereket.
November 30-án a sportágnak igen nagy megtiszteltetésben volt része. A már többször említett 2005-ös sikerekkel
az atlétika sportág kivívta azt a rangot, hogy a Parlamentben
Lamperth Mónika, a sporttért felelõs belügyminiszter, Mandúr
László a Parlament alelnöke és Ábrahám Attila, a Nemzeti
Sporthivatal elnöke fogadta a sikereket elért versenyzõket
és edzõiket valamint a szövetség vezetõit, az atlétikáért
áldozatot hozó városi vezetõket és szponzorokat. Az eseményen a versenyzõk és edzõik az LG Electronics és a MASZ
ajándékait vehették át.
Ez idõ alatt már javában zajlanak a Héraklész
program elsõ szakági programjai: a felkészülés évindító
felmérései, edzõtáborai és szakági egyeztetései.
Nagyon nagy érdeklõdéssel várjuk a december 11-én
megrendezésre kerülõ Mezeifutó Európa-bajnokságot,
ahol Bene Barnabás a pécsiek középtávfutója címvédõként rajtol
egy hasonló siker érdekében. Lapzártánkkor érkezett a hír,
hogy Barnabás ismét Európa legjobbja lett mezei futásban,
a beszámolót következõ számunkban olvashatják – a szerk.

November közepén egy teljes hétvégén keresztül,
„cincoghattak az egerek”, mivel az evezõs edzõk kétnapos
tanácskozásra gyûltek össze, némi önálló munkavégzésre
kárhoztatva versenyzõiket. Az idei edzõi fórumnak Csongrád
városa adott otthont. A házigazdák, Mucsi István, a Csongrádi
Vízügy SE elnöke és Petrity Rudolf vezetõedzõ szeretetteljes
és kényeztetõ fogadtatásban részesítették a résztvevõket.
A konferencia kezdetén, november 12-én Bedõ Tamás Csongrád
polgármestere üdvözölte a megjelenteket, majd edzõink
nekiláttak a komoly szakmai munkának. Az esemény
moderátora, egyben egyik fõszervezõje Ficsor László, az
Edzõbizottság vezetõje volt. A fórumon ezúttal kizárólagosan
a hazai elõadóké volt a terep. Színvonalas és a szakma
érdeklõdésére maradéktalanul számot tartó elõadások követték
egymást. Elõadott többek közt Melis Zoltán, szövetségi kapitány,
Dr. Györe István, Kiss László, a világbajnok férfi könnyûsúlyú
kétpárevezõs felkészítõ edzõje, Fáth András mesteredzõ, a TF
evezõs szakedzõi és edzõi kurzusainak evezõs szakoktatója,
Buzás Gy. Bulcsú, Kokas Péter a MESZ alelnöke és Szántó Éva

Dornbach Ildikó
atlétika sportági vezetõ

A Góliát – McDonald’s FC november 19-23-ig
labdarúgó szakmai tanulmányutat szervezett Amszterdamba,
amin örömünkre a NUPI jóvoltából mi is részt vehettünk.
A hosszú és fárasztó, 24 órás buszos utazást a város szépsége,
hangulata feledtette, amit mind a ketten elõször láthattunk.
Szakmai programként elsõ alkalommal Rotterdamban
a Feyenoord Utánpótlás Centrumába látogattunk, majd másnap
ugyanezt tettük az FC Ajax amszterdami központjába. Mindkét
helyen egy-egy órás beszámolót tartottak az utánpótlás - korúak
kiválasztásáról, fejlesztésérõl, versenyeztetésérõl, majd a feltett
kérdésekre kaptunk válaszokat. Ezután tetszés szerinti
edzéslátogatást tehettünk. A „nagy” stadion mellett az egy-két
mûfüves, és az öt-hat füves edzõpályán a különbözõ
korosztályok egy idõben tudnak edzeni. Az ottani középiskolákból, ami életkorban korábban kezdõdik mint nálunk, a klubok
külön buszai szállítják a gyerekeket az edzés helyszínére,
ezt saját erõbõl csak a legkisebbek szüleinek kell megoldani.
A nagyobb távolságról érkezõknek (60 km-en túlról érkezõk,
vagy külföldiek) megoldott a bentlakás. Az egyesületnél szerelést,
étkezést kapnak, illetve tanulási lehetõséget biztosítanak,
amire egyébként is nagyon odafigyelnek. Akinek romlik a tanulmányi eredménye, amíg ki nem javítja, nem járhat edzésre. Egyegy csoporttal két-két edzõ foglalkozik, valamint külön fizikai és

Sportági konferencia: Kajak-kenu
(1.)

Rangos szakmai találkozónak adott helyszínt
a szolnoki Tiszaliget Turisztikai Központ november 18-án
és 19-én. Itt rendezte meg a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
a konferenciáját, melyen szép számmal képviselték magukat
az ország minden részébõl érkezõ és a sportág jövõjéért dolgozó
edzõk és szakmai vezetõk. Az összejövetelt a Nemzetközi Kajak(2.)
Kenu Szövetség (ICF) síkvízi bizottságának elnöki és
az MKKSZ szakmai alelnöki tisztségét betöltõ Vaskuti István
nyitotta meg.
A konferencia elsõ napján a résztvevõk Tóth József (kép 1.)
a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet Héraklész Bajnokprogram igazgatójának beszámolóját hallgathatták meg a kajak(3.) kenu sportágfejlesztési lehetõségeirõl. Elõadásában részletesen
ismertette az egységes és átfogó utánpótlás-nevelési rendszert
biztosító Héraklész Bajnokprogram, a SPORT XXI. program,
a Sportiskolai rendszert és a Héraklész Csillagprogram
mûködési elveit és céljait. A Bajnokprogrammal kapcsolatban

Tóth József a tapasztalatokat összegezve megállapította, hogy
népszerûnek és sikeresnek mondható a programcsomag, mely
eddigi mûködése alatt jól vizsgázott a tehetséges fiatalok
felkarolásában, illetve ösztönzõ rendszere alkalmasnak bizonyult
a szakági edzõk, szakmai vezetõk intenzív bevonására
és együttmûködésére.
Weisz Róbert (kép 2.) héraklész sportági vezetõ,
a szövetség szakfelügyelõje a 2005. évi versenyrendszer
tapasztalatairól számolt be, valamint ismertette a 2006. évi
versenynaptár tervezetét. A konferencián elõadott még
Schmidt Gábor, Angyal Zoltán, dr. Dobos József, Tarcsafalvy József,
Horváth Péter és dr. Fischer Miklós.
A kétnapos összejövetel záróeseménye volt az a fórum,
mely a válogatottak felkészülésében folytatott közös szakmai
munka és együttmûködés kereteit tárgyalta válogatottak
vezetõedzõinek vezetésével.
Kovách Ákos (kép 3.), MKKSZ

Sportági konferencia: Triatlon
(4.)

Ez év novemberében kétnapos szakmai konferenciát
tartott a Magyar Triatlon Szövetség Tatán, az olimpiai
edzõtáborban.
Az olimpiai kerettel és feladatokkal, valamint a versenyrendezõi beszámolóval és teendõkkel kapcsolatos elõadások
mellett Zubornyákné Verrasztó Gabriella (kép 4.), a triatlon sportág
(5.) vezetõje a Héraklész program nyújtotta óriási segítségrõl, a
triatlonosok ez évi munkájáról, eredményeirõl, valamint a
tapasztalatokról számolt be.
A nemzetközi versenyeken a lányok (Kovács Zsófia (kép 5.),
Tóth Zsófia, Szakály Zsuzsa) idén is kimagasló eredményeket
értek el, a fiúk a rendkívül erõs mezõnyben az elõre várt eredmé(6.) nyeket hozták. Örvendetes és a Héraklész utánpótlás-nevelõ

program eredményességét jelzi, hogy „kiöregedett” versenyzõink
legjobbjai az olimpiai keret tagjai közé kerültek. 2005-ben,
mind a lányoknál ( Koch Renáta (kép 6.), Mogyi SE ), mind a fiúknál
(Pocsai Balázs, Debreceni Sportcentrum) a Héraklész programban
nevelkedett sportoló nyerte a felnõtt országos bajnoki címet.
A továbblépési lehetõség kidolgozásának elsõ lépése
a program elmúlt négy éve alatt felgyûlt felmérési és versenyeredmények egyéni, korosztályos és egyesületi elemzése mellett
a nemzetközi eredmények vizsgálata, mely lehetõséget nyújt
a tendenciák felismerésére és alapot nyújt a még hatékonyabb
utánpótlás-nevelési program kidolgozására.
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Zné Verrasztó Gabriella
triatlon sportági vezetõ

fõtitkár valamint Mihály Tibor. Ficsor László héraklészes sportági
vezetõ újításokat javasolt a Héraklész-keret tag sportolók edzés
munkájának követhetõségére, objektív válogatási szempontok
kialakítására.
Az esemény ünnepélyes aktusa volt az Év
Nevelõedzõje és az Év Utánpótlásedzõje díjak átadása volt.
A gyõriek fölénye mindkét kategóriában érezhetõ volt, az elsõ
három helyezett közül kettô a Gyõri Vízügy Spartacus Evezõs
Klub edzõje. Díjazottak: „Az Év Nevelõedzõje 2005” Vaczula István
(Gyõri Vízügy Spartacus Evezõs Klub), „Az Év Utánpótlás-edzõje 2005”
pedig Écsi Antal (Gyõri Vízügy Spartacus Evezõs Klub) lett.
A fórum zárásaként került sor az Edzõbizottság (kép 1.)
megválasztására, melynek során Ficsor Lászlót megerõsítették
bizottságvezetõi tisztségében. A testületben helyet kapott több (1.)
utánpótlással foglalkozó szakember; a teljes „keret”: Búza József,
Dani Zsolt, Karácsony Tibor, Kiss László, Lakatos Tamás, Melis Antal,
Molnár Dezsõ és Rapcsák Károly.
Ficsor László
evezés sportági vezetõ

Szakmai tanulmányút a Feyenoord és az FC Ajax Utánpótlás Centrumában
kapustréner is. A gyerekek nagyon lelkesek, közrejátszik ebben
valószínûleg a klub „neve” illetve, hogy mindegyik mögött ott áll
több másik arra várva, hogy bejuthasson. Egy-egy nagy országos
kiválasztáson több ezer gyerek próbálja megmutatni tudását,
mindent megtenni azért, hogy „felfedezzék”. Az edzõket és
szakembereket fizetett és társadalmi munkában dolgozó játékos
figyelõk, és orvosi gárda is segíti. Természetesen elsõ kérdések
között szerepelt, hogy „mindezt mennyiért”? Az utánpótlás-nevelés
ezeknél a nagy kluboknál államilag elõírt feladat, amellett hogy
jól felfogott érdekük is ezt diktálja. Erre a feladatra a bevétel
kb. 7-8 %-át fordítják, amit pontos összegben nem sikerült
megtudni, de tekintve, hogy az ötvenezres stadion hétrõl-hétre
megtelik, elég tetemes összegre rúghat.
Mintegy a program lezárásaként megtekintettük
az AFC Ajax-Sparta Praha Bajnokok Ligája labdarúgó
mérkõzést. Nem igazán a meccs, aminél igazából láthattunk már
jobbat, hanem a stadion hangulata, az egész milliõ volt
feledhetetlen. A szurkolók is „csak” szurkoltak, tudták hogy jövõ
héten is lesz mérkôzés.
Mindenki arra gondolt, milyen jó lenne, ha ez az egész
nálunk is hasonlóképpen mûködhetne, ha a fényévnyi
külömbség akár évekre csökkenhetne.

Hajdú – Bihar megyei labdarúgó szakmai nap
November 7-én az MLSZ Szakmai és Edzõközpont,
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei
Labdarúgó Szövetség Edzõbizottsága szervezésében szakmai
napra került sor Debrecenben, a megyei települések
polgármesterei, iskolaigazgatói, egyesületi elnökei, edzõi,
szakemberei és a sportsajtó részére.
A szakmai nap elméleti részén több elõadásra került
sor. Az elõadók között megtalálható volt dr. Mezey György,
az MLSZ Szakmai és Edzõképzõ Központjának igazgatója,
Baranya István(kép 3.), az MLSZ Felnõttképzési Intézet igazgatója

Szász Ágnes – Vadászi Krisztina (kép 2.) (2.)
a Sport XXI. program munkatársai

és Jámbor László, a DVSC teljesítmény-fejlesztési processzmanagere. Az Intézetet – NUPI – Kovács Norbert képviselte,
aki a Sport XXI. program labdarúgás sportágáról tartott
beszámolót.
Ezután a debreceni egyetem mûfüves pályáján (3.)
gyakorlati bemutatókra került sor, melyen teljesítménymérést,
és koordinációs gyakorlatokat láthattak a résztvevõk.
A foglalkozást a Hajdú – Bihar megyei korosztályos
válogatottnak (U-16) Jámbor László vezette.
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Kovács Norbert (kép 4.)
Sport XXI. – labdarúgás sportág (4.)

