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IV. évfolyam 12. szám 2005. december

– hírek
(1.)

Több korábbi és jelenlegi héraklészes is aranyérmet szerzett a súlyemelés fellegvárában, Kazincbarcikán. A fiúknál
a 69 kg-os kategóriában Csánk Gergely (Haladás VSE), 77 kg-ban a junior világbajnokság második helyezettje, Baranyai János (kép 1.)
(Oroszlány), míg a hölgyeknél Bazsó Bianka (Haladás VSE) országos bajnoki címmel térhettek haza. A MSSZ külön engedélyével
rajthoz álló, mindössze tizenöt esztendõs Lerch Zsolt (Diósgyõri SC) súlycsoportjában, nagy meglepetésre, az összetett második helyen
zárt.
Országos bajnokságot rendeztek a hazai öklözõk. Az immár 82. alkalommal kiírt ökölvívó országos bajnokságon a KSI
SE színeiben induló Klasz Árpád (kép 2.) súlycsoportja (60 kg) második helyén végzett, így a magyar bajnoki címeket eldöntõ
megmérettetésrõl egy ezüstéremmel térhetett haza.

A Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége az „Év kézilabdázója” címmel tüntette ki az alábbi kategóriák legjobbjait:
a 2005. év legjobb férfi serdülõ korú kézilabdázója: Lékai Máté (Héraklész kerettag, PLER-Airport); a 2005. év legjobb nõi serdülõ korú
(2.) kézilabdázója: Deáki Dóra (Gyõri Graboplast ETO KC); a 2005. év legjobb férfi ifjúsági korú kézilabdázója: Nagy Kornél (kép 3.) (Héraklész
kerettag, Dunaferr SE); a 2005. év legjobb nõi ifjúsági korú kézilabdázója: Kovács Adrienn (Héraklész kerettag, DVSC); a 2005. év legjobb
férfi junior korú kézilabdázója: Mikler Roland (kép 4.) (Héraklész kerettag, Dunaferr SE); a 2005. év legjobb nõi junior korú kézilabdázója:
Triffa Ágnes (Héraklész kerettag, Vasas Invitel).
A KSI szervezésében a Jégszínház épületében megrendezett Serdülõ Huszak Bajnokságán ragadott ütõt a hazai
(3.) asztaliteniszezõ elit. A mezõny a legjobb huszonöt magyar játékosból állt. Végül a vendéglátók közül Szentkeressy-Kovács Adrienn (kép 5.)

(KSI SE) a hölgyek között a negyedik helyet szerezte meg.
A ”Magyar Köztársaság jó tanulója, jó sportolója” címet ez évben a következõ héraklészes versenyzõk nyerték el: atlétika:
Mészáros Kitti (edzõje: Gáspár Gábor) és Zicher Kitti (edzõje: Dovigyel Csaba); birkózás: Jager Krisztián (kép 6.) (edzõje: Bacsa Ferenc); evezés:
(4.) László Veronika Katalin (edzõje: Sarlós Erzsébet) és Szabadkai Olivér Etele (edzõje: Rapcsák Károly); judo: Faragó Péter (edzõje: Kovács Gábor);
torna: Böczögõ Dorina (edzõje: Bereczkiné Harangozó Ildikó és Petrovszki Pál); vízilabda: Márki Nóra (edzõje: Dolnay Ottó) és Szücs Gabriella
(edzõje: Mihók Attila).
(5.)

A Nemzeti Sport által meghirdetett „2005 legjobb sportolója” szavazáson az idei évben jelenlegi és korábban héraklészes
sportolók is elõkelõ helyen végeztek. Az olimpiai bronzérmes és egyben világbajnok úszó Cseh László (kép 7.) az urak között vitte el a
pálmát, míg a lólengés-specialista KSI-s Berki Krisztián (kép 8.) az ötödik legtöbb szavazatot kapta. A hölgyeknél a jelenleg is a Héraklész
programba tartozó Szávay Ágnes a francia nyílt teniszbajnokság, a Roland Garros junior páros bajnoka másodikként zárt. A budapesti
birkózó világbajnokság ezüstérmese, Sastin Mariann a leadott szavazatok alapján ötödik lett.

A MOB honlapja is figyelemmel kíséri az Olimpiai Iskolákban történõ eseményeket. Amint a forrásból értesültünk,
Csanády mûhelynapok keretében szakmai programsorozat vette kezdetét a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnáziumban. Az
Õrnagy utcai rendezvény elsõ elõadását Kovács László (kép 9.), az egykori világválogatott kézilabda-játékos, mesteredzõ, Héraklész
sportági vezetõ tartotta, a „kézilabda idõszerû kérdései” címmel. Az eseményt Csanády Árpádné, a névadó özvegye is megtisztelte
(6.) jelenlétével.
Közgyûlést tartott a Magyar Edzõk Társasága (kép 10.). A több mint ezer fõt számláló szakmai szervezetnek a NUPI több
munkatársa, a Héraklész program több szakembere, edzõje, sportági vezetõje is tagja. Az eseményen elhangzott az elmúlt idõszak
beszámolója, napirendre kerültek a jövõ tervei, célkitûzései.
(7.)

A

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja
a Héraklész program, a Sport XXI. program
és a KSI SE tájékoztató kiadványa
A tartalomból:
Bajnokok vacsorája a KSI-ben Tenisz sajtótájékoztató: jó úton az utánpótlás Sportági beszámolók: atlétika,
úszás, asztalitenisz, jégkorong, labdarúgás, röplabda, négypróba, kerékpár, triatlon Hírek.

Három lépés – három milliárd forint:
Rajtol a Nemzeti Sportstratégia

A

z egyik „lépés” egyik elemeként az egységes
utánpótlás-nevelési rendszer részeként indul a
Csillagprogram, valamint támogatást nyernek az
utánpótlás-mûhelyek, az egyesületi típusú sportiskolák.
Dr. Ábrahám Attila, a Nemzeti Sporthivatal elnöke és Vitray
Tamás, a Nemzeti Sporttanács elnöke részletes tájékoztatást
adott december 16.-án a sajtó képviselõinek, a sportszakma
részérõl szorgalmazott és a Kormány által elfogadott három
sportlépésrõl. A Nemzeti Sportstratégia részeként
megvalósuló cselekvési programra a Kormány három
milliárd forintot szavazott meg. Ez az összeg forrást biztosít
a sportstratégia fõ célkitûzéseinek elérését szolgáló
intézkedésekre. Megteremthetõ belõle a rendszeres
testmozgás lehetõsége, fejleszthetõ a sport infrastrukturális
háttere, valamint a verseny- és utánpótlássport szakmai
munkája. E harmadik „lépés” egyik elemeként a szövetségek

által elkészített fejlesztési koncepciók alapján támogatást
kapnak azon tevékenységek, amelyek egyértelmû fejlõdést,
kitörési pontot jelenthetnek az adott sportág számára.
A „lépés” másik elemeként a versenysport
eredményes bázisának biztosítása érdekében egységes
utánpótlás-nevelési program mûködtetésére kerül sor.
A rendszer még hiányzó láncszemeként beindul a Csillagprogram, amely a 19-23 éves korosztály legtehetségesebb
sportolóinak felkészítését, versenyeztetését támogatja;
valamint segíteni kívánja az utánpótlás-mûhelyek, mint
például az egyesületi típusú sportiskolák szakmai munkáját.
Az egységes utánpótlás-nevelési program koordinálásában –
mint az elmúlt esztendõkben is – kulcsfontosságú szerepe
van a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézetnek.
NSH – NUPinfo

Héraklész Bajnokprogram: 2005-ben folytatódott a remek szereplés

A

z alábbi táblázatban összegyûjtöttük a Héraklész
Bajnokprogram sportolóinak 2005-ben, a világ- és
Európa-bajnokságokon valamint az Európai
Olimpiai Fesztiválon (EYOF) elért dobogós illetve
pontszerzõ helyezéseit. A programban szereplõ sportágak
versenyzõi az esztendõ során az említett világversenyeken
összesen 274 helyezést – I-VIII. – és 140 érmet, ebbõl 44

arany-, 47 ezüst- és 49 bronzérmet szereztek. A táblázat
értelmezésekor természetesen figyelembe kell venni 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.
NUPinfo

következô számának tartalmából:

Sportági beszámolók: asztalitenisz, kézilabda, sportlövészet, triatlon, vívás.

(8.)

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

NUPinfo
(9.)

(10.)

Felelôs kiadó: dr. Szabó Tamás, a NUPI fôigazgatója
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Sikeres évet zárt a KSI SE – Bajnokok Vacsorája 2005.
„Az eredményességet számítva az idei év egy kicsit jobban
sikerült az elõzõ évhez képest” – fogalmazott Hazsik Endre, a KSI
ügyvezetõ elnöke azon az évzáró vacsorán, ahol a klub 2005-ben
kiemelkedõ eredményeket elért versenyzõit ünnepelték.
A KSI SE 2005-ben a kontinentális- és világ
eseményeken, Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon,
világkupákon és az EORV-n szerzett érmei összesen:
huszonnégy arany-, tizennégy ezüst- és tizenkilenc bronzérem.
A nemzetközi versenyeken a kiemelkedõ eredményeket a KSI
szakosztályainak összesen hatvankét versenyzõje érte el.
Az összesítés alkalmával a csapatokat és az egységeket érintõ
versenyszámok és sportágak esetében egy érmet és helyezést
számoltunk. Tizennégy fõ szerezte az aranyérmeket, tizenöt
az ezüstérmeket és huszonhárom a bronzérmeket. A dobogó
valamelyik fokán tehát ötvenkét fõ állhatott a klub színeiben
a 2005. évben.
A legeredményesebb szakosztályok az SE-ben a torna
– ahol két fõ –, az öttusa – ahol négy fõ – és a kajak-kenu
szakosztály – ahol tíz fõ szerzett aranyérmet – voltak.
A sikereinkhez hozzá tartozik, hogy a KSI SE Sí
Szakosztályának versenyzõje, Tagscherer Imre olimpiai kvótát
szerzett biatlon szakágban és ezzel részt vehet a közelgõ
játékokon.

Mint minden évben, mióta Hazsik Endre az ügyvezetõje
a KSI-nek, megrendezésre kerül egy évzáró rendezvény,
a Bajnokok Vacsorája – idén erre tizenötödik alkalommal került
sor. Erre az összejövetelre évrõl évre meghívást kapnak azok
a sportolók, akik kiemelkedõ eredményeket értek el az esztendõben. A sportolókon kívül jeles szakvezetõk, edzõk és sportvezetõk is képviseltetik magukat, ezzel mint egy rangot is adnak
eme nevezetes eseménynek. Az idei vacsorára a Récsei Center
Blondy éttermében került sor. A KSI SE vezetõsége – Dr. Hetényi
Antal Gábor szakmai alelnök vezetésével – felkészült a fiatalok
méltó ellátására és díjazására. A jutalmakat Hazsik Endre és
Hetényi Antal adták át.
Hazsik Endre nyitó beszédében értékelte az elmúlt évet
és annak sportsikereit, majd az asztalnál helyet foglaló meghívott
vezetõk kaptak szót; elõször Köpf Károly, a MOB szakmai
igazgatója, majd Farkas Tibor, az NSH utánpótlás szakreferense,
végül Dr. Szabó Tamás, a NUPI fõigazgatója következett.
Császári Attila, a MOB alelnöke késõbb csatlakozott a rendezvényhez. Minden sportvezetõ röviden értékelte annak
fontosságát, hogy mennyire kellenek a magyar sportnak ezek
a sikerek, amelyek jó táptalajt jelentenek az elkövetkezõ évekhez,
megcélozva ezzel az olimpiát és az azon való jó szereplést.
Ehhez mindenkinek sok sikert kívántak és elismerték a NUPI
és a KSI anyagi és szakmai támogatását, valamint külön
köszönetet mondtak a sportolókat felkészítõ edzõknek
és szakosztályvezetõknek, akik áldozatos munkával és megfelelõ
szakmai tudással pallérozzák tanítványaikat.

Az idén, ha lehet egy kicsivel jobb… Ezzel is
kezdhetném a Bajnokok Vacsorájának beszámolóját, hiszen a
KSI SE a 2005. évben soha nem látott sikereket ért el az
utánpótlás-korúaknál – igaz, 2004 sem szûkölködött
eredményekben.
A KSI SE 2005. évben kiemelkedõen teljesítõ sportolói és nemzetközi eredményeik
Versenyzõ neve

Szakosztálya

Eredményei

Versenyzõ neve

Szakosztálya

Eredményei

Szentkeressy-Kovács Adrienn
Kriston Dániel
Baczkó Bernadett

Asztalitenisz
Asztalitenisz
Judo

Barkóczi Péter
Kállai Albert
Rácz Sándor
Bartalis Zsófia

Kerékpár
Ökölvívás
Ökölvívás
Öttusa

Joó Abigél
Hegyi Zomilla

Judo
Kajak

Kasza Róbert

Öttusa

Kozák Danusia
Petõváry Ágnes
Hegyi Réka

Kajak
Kajak
Kajak

Juhász Vanda
Groholy Diána
Bara Alexandra
Gyulai Blanka
Gutyina Kinga
Nagy Imola
Tóth Dzsenifer
Groholy Orsolya
Halász Viktória
Tarcsafalvy Andrea
Szabó Gabriella

Kajak
Kajak
Kajak
Kajak
Kajak
Kajak
Kajak
Kajak
Kajak
Kajak
Kajak

Szendrei Dániel
Andrejkovics Andrea
Pataki Viktória
Kovács Orsolya
Szendrei Dániel
Kerekes András
Kazarján Deniel
Németh János

Öttusa
Öttusa
Öttusa
Öttusa
Öttusa
Öttusa
Öttusa
Sportlövõ

Gyimesi László
Pál Balázs

Sportlövõ
Sportlövõ

Gáspár Zita
Sarudi Alíz
Gyõry Barbara
Sáfrán Mihály
Kronecker Gábor
Balázs Gábor

Kajak
Kajak
Kajak
Kajak
Kajak
Kajak

Erdõs Dorottya
Bencz Lajos
Tagscherer Imre
Gál Róbert

Sportlövõ
Sportlövõ
Sí
Torna

Berki Krisztián

Torna

Sáfrán Mátyás
Kronecker Gábor
Balázs Gábor

Kajak
Kajak
Kajak

Sáfrán Mátyás

Kajak

Felszeghy Gábor
Bernáth Tibor
Körmendi Péter
Korisánszky Péter
Varga Kálmán
Palásthy Ádám
Mészáros Zsolt

Kajak
Kajak
Kajak
Kajak
Kajak
Kajak
Kajak

Serdülõ európai ranglista: 18. hely
Ifjúsági európai ranglista: 75. hely
Junior Eb: II. hely
Felnõtt Csapat Eb: III. hely
U23 Eb: III. hely
Ifjúsági EORV: II. hely
Ifjúsági és U 23-as Eb: I. hely, II. hely
Ifjúsági ORV: I. hely 2x, II. hely
Maraton Vb: I. hely
Ifjúsági VB: I. hely 2x
Ifjúsági és U 23-as Eb: III. hely
Ifjúsági VB: I. hely 2x
Maraton Vb: I. hely
Ifjúsági ORV: II hely
Ifjúsági és felnõtt Maraton Eb: I. hely
Ifjúsági és felnõtt Maraton Eb: I. hely
Ifjúsági VB: I. hely
Ifjúsági ORV: I hely, III. hely
Ifjúsági ORV: II hely
Ifjúsági ORV: III hely
Ifjúsági ORV: II hely
Ifjúsági Vb: 4. hely
Ifjúsági és felnõtt Maraton Eb: 9. hely
Felnõtt Vb: 5. hely
Ifjúsági és U 23-as Eb: 6. hely
Ifjúsági és U 23-as Eb: III. hely
Ifjúsági és U 23-as Eb: 7. hely
Ifjúsági és U 23-as Eb: 4. hely
Ifjúsági és U 23-as Eb: 4. hely
Felnõtt Eb: 6. hely
Felnõtt Vb: 6. hely
Felnõtt Vb: 6. hely
Ifjúsági és U 23-as Eb: 4. hely 2x
Felnõtt Vb: 6. hely
Felnõtt Vb: 6. hely
Felnõtt Vb: 6. hely
Ifjúsági és U 23-as Eb: 4. hely 2x
Felnõtt Vb: 6. hely
Ifjúsági és U 23-as Eb: 4. hely 2x
Ifjúsági VB: II. hely, III. hely
Ifjúsági VB: III. hely
Ifjúsági VB: I. hely, II. hely
Ifjúsági VB: I. hely és 4. hely
Ifjúsági ORV: I hely 2x
Ifjúsági ORV: III hely
Ifjúsági ORV: III hely

Hidvégi Vid
Horváth Csaba
Kincses Atilla
Lázár Zsolt
Marnitz Gergõ
Pecz Gábor
Szabó Péter
Kuncz Tamás
Heinrich Dávid

Torna
Torna
Vízilabda
Vízilabda
Vízilabda
Vízilabda
Vízilabda
Vízilabda
Vízilabda

U 23 Eb: Kvalifikáció
Junior Eb: Kvalifikáció
Junior Eb: Kvalifikáció
Ifjúsági A négytusa Eb: I. hely 2x, III. hely
Ifjúsági A négytusa Vb: I. hely 3x,
Junior Eb: II. hely
Junior Vb: III. hely
Ifjúsági EORV: II. hely 3 x
Junior Eb: I. hely
Junior Vb: I. hely 2x
Ifjúsági EORV: III. hely 3 x
Junior Eb: II. hely
Ifjúsági EORV: II. hely 2x
Ifjúsági EORV: II. hely 2x
Ifjúsági EORV: III. hely 3x
Ifjúsági EORV: III. hely 2x
Ifjúsági EORV: III. hely 2x
Felnõtt Eb: X. hely 2x
ORV: II. hely, IV. hely, V. hely
Fõiskolás Vk: III. hely
Fõiskolás Vk: III. hely
Felnõtt Eb: XIX. Hely, X. hely
ORV: II. hely, IV. hely X. hely
Felnõtt Eb: 4. hely
ORV: IV. hely
Olimpiai kvóta
Felnõtt Eb: III. hely
Felnõtt Vk: I. hely és III. hely 2x; és 6. hely
Felnõtt Vb: III. hely
Felnõtt Eb: I. hely
Felnõtt Vk: I. hely, II. hely, III. hely
Felnõtt Vb: 4. hely
Felnõtt Vk: 5. hely
Felnõtt Eb: résztvevõ
Ifjúsági Eb: III. hely
Ifjúsági Eb: III. hely
Ifjúsági Eb: III. hely
Ifjúsági Eb: III. hely
Ifjúsági Eb: III. hely
Junior Vb: 5. hely
Junior Vb: 5. hely
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Sportági beszámolók
Négypróba: Vetélkedô Erdélyben, a Péter László Kupáért
Az RMDSZ Szorvány-, Szociális és Ifjúsági
Fõosztálya és a Sepsiszentgyörgyi Fontis Ifjúsági Egyesülete
közös szervezésében került megrendezésre az iskolások
(V-VIII. osztályosok) négypróba (tetratlon) – 60 m síkfutás,
távolugrás, kislabdadobás, 800 m síkfutás – vetélkedõje.
Célja: a romániai magyar közösséggel és tanulókkal való
találkozás, baráti kapcsolatok létesítése, a hagyományok ápolása
a sport, ezúttal az atlétika segítségével. Nevezhetett tehát minden
romániai magyar nyelvû vagy részben magyar nyelvû iskola,
intézmény. Csapatversenyben képzelték el a rendezõk
a vetélkedõt. Egy-egy csapatot két lány és két fiú alkotott.
A versenynek voltak megyei döntõi, majd következett
az országos döntõ Sepsiszentgyörgyön.
Hogy ki volt Péter László, a verseny névadója?
A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium egykori diákja,
aki 1899-ben Sepsiszentgyörgyön született, itt sajátította el
a tudományok alapjait, itt tette elsõ lépéseit a sport csodálatos
világa felé. Az itt megszerzett alapokat tehetséges atlétaként
Kolozsváron, majd Temesváron csiszolta, tökéletesítette.
A huszas években Románia bajnoka volt 100 és 200 méteres
síkfutásban, helybõl távol-, hármas- és magasugrásban.
Figyelemre méltó országos csúcsai: 100 m: 10,6 mp (1928), 200
m: 22,2 mp (1927), magasugrás : 1,77 m (1923), hármasugrás:
12,18 m (1921). Az elõbbi adatokból kitûnik, hogy az
amszterdami olimpiát megelõzõ és az olimpia évében remek
formában volt. Ennek ellenére a Román Olimpiai Bizottság nem
nevezte a játékokra, anyagi gondokra hivatkozva. A temesvári
bank (itt dolgozott Laci bácsi) igazgatója fizetése terhére elõlegezett
egy összeget, amellyel nekivághatott az amszterdami útnak.
Harmadosztályú vasúti kocsin, autóstoppal, szekérrel, s még

gyalog is igyekezett Amszterdam felé. A verseny elõtti napon
érkezett meg holt fáradtan, betegen. Másnap rajthoz állt, de nem
jutott túl a selejtezõn. A bajnoki címet a kanadai Williams nyerte
10,8 mp-el. Péter László 1994 júliusában hunyt el Temesváron.
A sepsiszentgyörgyi döntõre 11 csapat érkezett, kissé
hideg, borongós, ködös õszi idõben. Igy aztán "világrekord-esõre"
nem kerülhetett sor, de a viccet félre téve, született egy-két
figyelemre méltó eredmény. A négypróba számainak nyertesei
(leányok és fiúk): Jakab Annamária (Székelyudvarhely) 8,45 mp,
Szász Ferenc (Székely Mikó Kollégium) 7,87 mp, távolugrás:
Jakab Annamária 4,60 m, Banu Tibor (Székely Mikó Kollégium)
5,15 m, kislabdadobás: Jakab Annamária 46,62 m, Banu Tibor
57,30 m, 800 m: Plugor Kriszta (Székely Mikó Kollégium) 2:51,92 p,
Kálmán József (Kolozsvár) 2:31,11 p. A négypróba összesített
egyéni versenyének gyõztesei: Jakab Annamária 298 pont,
Banu Tibor 271 pont.
Na de ez a rendezvény a csapatversenyrõl szólt,
azt pedig más nem nyerhette (a sors játékszabálya alapján sem),
mint a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium csapata (1.)
(Banu Tibor, Szász Ferenc, Tankó Hajnalka, Plugor Kriszta) 975
ponttal, második lett a Székelyudvarhelyi Móra Ferenc Iskola
(Pál Alpár, Béla Tamás, Jakab Annamária, Biró Anita) 933 ponttal,
harmadik pedig a Kolozsvári Onisifor Ghibu Iskola (Kálmán
József, Simon Róbert, Nemes Orsolya, Jánosi Brigitta) 906 ponttal.
Áros Károly (kép 1.)

(2.)

Kerékpár: A Vasló kupák Bécsben találtak gazdára
A Ferry Dusika velodromban megrendezett ausztriai
pályaversenyen, amolyan karácsonyi évzárásként került
megrendezésre a Millenárison nyáron rossz idõ miatt elmaradt
Vasló kupa. A verseny fõszervezõje, Somogyi Miklós immár
hetedszer írta ki június kilencedikére a budapesti pályára a megmérettetést, de az idõjárás – révén nyitott pálya – közbeszólt.
A bécsi fedett fapályára áthelyezett seregszemlén ezúttal a vendéglátók mellett rajthoz álltak a cseh és szlovák pályások

valamint a magyarok közül a KSI, a BVSC és az FTC kerekesei.
Somogyi Miklós, a KSI SE szakágvezetõje magával vitte a kis
Vasló szobrocskákat, melyeket a jó helyezést elért versenyzõk
kaptak. Az átadásban részt vett Otto Flum, az osztrák szövetség
elnöke és Harangi Petra, a szakág honi fõtitkára. A magyarok
közül gyõzelmével kiemelkedõen teljesített a kilencvenegyes
születésû, omnium-gyõztes KSI-s reménység, Póta Bálint (kép 2.),
a hölgyek között Tóth Evelin (kép 3.) a pontversenyben harmadik lett.
V.F.

Triatlon: Héraklész felmérõ edzõtábor
A Magyar Triatlon Szövetség két Héraklész felmérõ
edzõtábort tartott a közelmúltban, egyiket még novemberben
Budapesten, másikat pedig Tatán december 14. és 16. között.
Az utóbbin a program úszás, futás (5 kilométer) valamint
görgõzés felmérésbõl állt – számolt be az eseményrõl Verrasztó
Gabriella (kép 4.). A sportági vezetõ hozzátette, hogy az úszás
alkalmával egy új módszert alkalmaztak: az 1500 méteres táv elsõ
200 méterét erõsebb iramban, majd a további 1300 métert egy
állandósult „utazó” tempóban tették meg a sportolók.

(3.)

Mint mondta, a görgõzés egy olasz minta alapján valósult meg,
mely a maximális teljesítmény és az anaerob küszöb becslésére
szolgált; a próba átlagosan 12-14 percig tartott, az eredmények
nagy szórást mutattak.
A héraklészes kerettagok közül Verrasztó Gabriella (4.)
kiemelte teljesítményük alapján a fiúk közül Gályász Dánielt
(TVK Mali) és Csortos Imrét (Debreceni Sportcentrum), a hölgyek
közül pedig Szakály Zsuzsát (MOLPLAST) és Kovács Zsófiát (kép 5.)
(GYÖTRI).
NUPinfo
(5.)

folytatás a 3. oldalon
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Sikeres évet zárt a KSI SE – Bajnokok Vacsorája 2005. – folytatás

Labdarúgás: Konferencia Tatán
Az elsõ Országos Iskolai Labdarúgó Konferenciára
a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet és a Magyar Labdarúgó
Szövetség közös szervezésében a tatai edzõtáborban került sor
december 17. és 19. között.
Az állami sportvezetõk,
így Dr. Ábrahám Attila címzetes
államtitkár, Dr. Szabó Tamás fõigazgató –
NUPI – és Szlatényi György fõtitkár –
Magyar Diáksport Szövetség – mellett
sportlegendák: Buzánszky Jenõ és Grosics
Gyula is megtisztelték a kongresszust.
Az MLSZ-t dr. Bozóky Imre
(1.) elnök, Baranya István (kép 1.) iskolai
programigazgató valamint Kereki Zoltán
(kép 2.) egyesületi
programigazgató
képviselte.
A három napos Iskolai Labdarúgó Konferencia annak
érdekében szervezõdött, hogy az Iskolai Labdarúgó Program
(2.) szakmailag hiteles módon, hatékonyan, az európai

gondolkodásmódnak és az UEFA elvárásainak megfelelõen
mûködjön az állami források célirányos lehívásával a NUPI
együttmûködésében.
A program országos irányítási,
szervezési struktúráját racionális módon
un. „területi irányítási elvek” alapján
alakította ki az MLSZ. A piramisrendszerû irányítás szerint a Dunántúlon
tíz megyét fog össze egy területi
koordinátor, és ugyanígy a Duna-Tisza
közén, Tiszántúl közös egységében
a másik tíz megyét szintén egy területi
koordinátor. Megyénként egy megyei
iskolai koordinátor irányításával huszonöt
iskola kapcsolódik a programhoz, azaz
országosan összesen ötszáz iskola.
A szervezõk elméleti elõadásokkal és gyakorlati
bemutatókkal kívánták gyarapítani az Iskolai Program
koordinátorainak, testnevelõinek, edzõinek szakmai ismereteit.

Az elhangzott beszédek után Hazsik Endre felolvasta
az elért eredményeket, és egyenként kiszólította a meghívott
sportolókat, akik átvehettek két pólót, az egyiket a KSI SE
készítetett számukra, a másikat pedig Bogó Ágnes, a Zánkai
Ifjúsági és Sportcentrum ügyvezetõ igazgatója ajánlotta fel.
A díjazás záró akkordjaként Köpf Károly a legsikeresebb tizenegy
sportolónak kiosztotta a Magyar Sport 2005. évi könyvét. Hazsik
Endre a KSI SE szakmai testülete által megválasztott legjobb nõi
és férfi sportolójának vásárlási utalványt adott át. Abban a
szerencsés helyzetben volt idén a KSI SE ügyvezetõ elnöke,
hogy a sportsi-kerek miatt a nõknél két elsõ helyezettet is
részesíthetett díja-zásban, hiszen mindkét versenyzõ, a kajakozó
Kozák Danusia (kép 1.) és az öttusázó Bartalis Zsófia (kép 2./bal ) is egyéni
világbajnoki elsõ helyezést ért el. A férfiaknál a legjobb sportoló
a tornász Berki Krisztián (kép 3.) lett.

(1.)

NUPinfo

Röplabda: Két második helyezés a 2005. évi MEVZA tornán
A
Közép-európai
Röplabda Szövetség ( MEVZA)
által immár második alkalommal
szervezett utánpótlás-tornán a
két fiatalabb Héraklész korosztályunk – a 90-91-es születésû
lányok és 89-90-es születésû
(3.) fiúk – magyar serdülõ válogatottként képviselték a magyar
röplabda sportot.
A két ünnep között –
december 28-30 – a szlovákiai
Senicán és Levicén megrendezett eseményen csapataink
elõször játszottak hivatalos
nemzetek közötti mérkõzésen.
Az elsõ megmérettetés feszültségének és izgalmának levetkõzése után fiataljaink
bátran, életkorukat figyelembe véve megfelelõ színvonalon,
küzdelmes mérkõzéseket játszottak a közel azonos tudású
szlovákokkal, szlovénekkel és osztrákokkal A csapatok
játéktudásának, felkészültségük közel azonos szintjét –
különösen a fiúk mezõnyében – a sok 3:2-es mérkõzés is igazolja.
Három magyar játékost a torna legjobbjainak
választottak. Sándor Renáta (Jászberényi Röplabda Club) a
„legkiemelkedõbb sáncoló”, Szabó Dávid (Vegyész Röplabda Club
Kazincbarcika) a „legkiemelkedõbb játékos”, valamint Molnár Péter
(VRC-Chemisa) a „legkiemelkedõbb libero” elismerésben részesült.
Eredmények:
Magyar Héraklész fiú serdülõ válogatott: Szlovákia 3:2 (-29,-18,
11,27,8) és 2:3 (-12,-22,20,21,-12); Ausztria 3:0 ( 22, 13, 28) és 2:3
(-21,-24,20,22,-12).

(3.)

(2.)
Zsoldos Péter
a KSI SE munkatársa

Tenisz: Sajtótájékoztató – jó úton a tenisz utánpótlás!

Végeredmény: 1. Ausztria 6 pont, 2. Magyarország 6 pont, 3.
Szlovákia 6 pont.
A magyar csapat tagjai: Csépke Gábor, Fehér Tamás, Gulyás Ádám,
Hatvani Zsolt, Kaszap Tamás, Kovács Sándor, Molnár Attila, Molnár
Péter, Orosz István, Szabó Dávid, Szappanos Máté, Tamasi István.
Edzõk: Toma Sándor és Hiervarter Ákos.
Magyar Héraklész leány serdülõ válogatott: Szlovákia 3:0
(23,16,23); Szlovénia 0:3 (-14,-13-15) és 0:3 (-15,-22,-13); Ausztria
3:1 (23,20,-11,19) és 3:1 (19,-23,18,15).
Végeredmény: 1. Szlovénia 6 pont, 2. Magyarország 5 pont, 3.
Szlovákia 4 pont.
A magyar csapat tagjai: Milovits Júlia, Szalma Alexandra, Jenei
Andrea, Nagy Szabina, Sándor Renáta, Molcsányi Petra, Miklai
Zsanett, Kondor Gabriella, Petrás Dalma, Farkas Anett, Gregori
Martina, Király Barbara. Edzõk: Németh Lajos és Szabados István.

6.oldal
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Garamvölgyi Mátyás (kép 3.)
röplabda sportági vezetõ

Sajtótájékoztatót tartott a Magyar Tenisz Szövetség
(MTSZ). Az eseményen Berényi János elnök beszédében kiemelte
az utánpótlás-nevelésre juttatott állami támogatás jelentõségét,
biztatónak ítélte a NUPI által koordinált Sport XXI. program,
valamint a Héraklész program által a sportágnak biztosított
pénzügyi forrásokat. Papp Sándor szakmai igazgató a szövetség
szakmai munkáját és terveit ismertette, többek közt szólt az
utánpótlás-nevelés és a szakmailag is megfelelõ edzõk
kiválasztásának fontosságáról. Sütõ Zoltán, a szövetség marketinggel és kommunikációval foglalkozó alelnöke a sportágban
rejlõ üzleti lehetõségeket ismertette, hangsúlyozta a kommunikáció fontosságát, a sajtóval való minél jobb kapcsolat
kialakítását, bemutatta a piacon még újnak számító, negyedévente megjelenõ Magyar Tenisz Magazint.
A szövetség által megbízott Griff Sport Marketing
Kommunikációs kft. a marketing munka elsõ lépéseként egy
országos felmérést készített a Magyarországon fellelhetõ
teniszegységekrõl és környezetükrõl. Egy naprakész adatbázis
már elkészült, melynek alapján kidolgozásra került és
megkezdõdött egy tudatos szponzor-stratégia, támogatói
együttmûködés kiépítése. Az alábbiakban a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján készült felmérésbõl kiemeltünk
néhány számadatot: 343 egyesületet regisztráltak Magyarországon, ebbõl 98 klub rendelkezik minimum 6 pályával.
Az 1339 teniszpálya több mint 90%-a salakos, 3-3%-a greenset,
illetve mûanyag, 0,5%-a füves. Közel 50 000 sportoló teniszezik,
ennek 33%-a utánpótláskorú. A sportolók nemek szerinti
megoszlása átlagban 78 – 22%, a férfiak javára.

A klubok által megadott edzõk száma körülbelül 500 fõ,
kiknek 20%-a szakedzõi képesítéssel is rendelkezik.
A szövetség Szakmai Bizottsága középtávú koncepciót
dolgozott ki, melynek kiemelt célja volt az utánpótlás-nevelés
fejlesztése, támogatása, valamint a válogatott keretek szakmai
programjának, követelmény-rendszerének felállítása. A Magyarországi Iskolai Teniszprogramban hatékony együttmûködést
igyekeztek kialakítani az iskolák és az egyesületek között.
Az egyesületek támogatásával kapcsolatban kidolgozták
az egyesületi pontversenyt. A Sport XXI program keretében
50 iskola és 26 klub kapott anyagi támogatást a szakmai
munkájához. Elindították a Régiós központok - edzõi licenc klub minõsítési-rendszert. Versenyrendezés terén a WTA, ATP,
ITF (18 éveseknek), TE (14, 16 éveseknek) és a nemzetközi
versenyek voltak jellemzõk.
Az eredményekhez a szakmai program is nagyban
hozzájárult: Szávay Ágnes (kép 4.) a 18 éves leányok között
egyéniben Európa-bajnok lett, valamint 2005-ben az
„Év Sportolója Magyarországon” szavazáson 2. helyezést ért el.
A 12 év alatti leány csapat (Babos Tímea, Mikó Zsófia, Bulgakova (4.)
Vaszilisza) európa-bajnoki címet szerzett. A 14 éves
Batta Lucia (kép 5.) egyéniben 2., míg a 18 éves Lukács Dénes
6. helyezett lett az Európa-bajnokságon. A 18 éves leány csapat
(Adankó Miljana, Borsányi Csilla, Somossy Dóra) szintén
6. helyezést szerzett az EB-n. Az eredményeknek köszönhetõen
2005-ben Magyarország a 6. lett az európai nemzetek
rangsorában!
Griff Sport Marketing Kommunikációs Kft. – NUPinfo
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Atlétika: Bene Barnabás: ismét Európa legjobbja

Jégkorong: Visszatekintés az elmúlt hónapokra

A héraklészes Bene Barnabás (kép 1.) 2004-ben
Heringsdorfban az „öreg kontinens” legjobbja volt mezei
futásban. A sokoldalú atléta most ismét Németországban
jeleskedett, ezúttal Tillburgban védte meg mezeifutó junior
(1.) európa-bajnoki címét. A viadalt 2005-ben immár tizenkettedik

alkalommal rendezték meg. A pécsi atlétának mindössze
18 perc 41 másodperc kellett a 6500 méteres táv leküzdéséhez,
ezzel a PVSK versenyzõje másodszor is Európa legjobbja lett;
közel harminc méteres elõnnyel ért elsõként a célba.
NUPinfo

Úszás: Hosszú éremlajstrom, rövid pályán
Csupa klasszis úszó alkotta úszócsapatunk komoly
éremesélyekkel vágott neki a zágrábi kirándulásnak.
A rövidpályás kontinensbajnokságon fõleg a hosszabbik távon
indulók számíthattak rengeteg fordulóra, a jó helyezéseket
Horvátországban sem adták ingyen.
A korábbi és jelenleg is héraklészes válogatott
zászlóvivõjének egyértelmûen Cseh László számított. Montreál
világbajnoka, a Kõbánya SC olimpiai bronzérmes úszója valami
(2.) nagyra készült… Már a kétszáz vegyes fináléjába a legjobb
idõvel kvalifikálta magát. Esélyt sem adva riválisainak végül
a világ legjobb idõeredményével gyûjtötte be az aranyérmet.
Csupán a messze-messze a távolba veszõ kartempók zaja okozta
szokatlan csend zavarhatta újdonsült világcsúcstartónkat.
Boulsevicz Beatrix (kép 2.) sem maradt adós a sikerrel. A 200 méter
(3.) pillangóúszás utolsó méterein szenzációs hajrát produkálva,

új országos rekorddal gyõzött a „vasutas” hölgy. Ugyanezen
számban Lipcsei Krisztina éppen csak lecsúszott a döntõrõl.
Visszatérve a fiúkhoz, mind Rácz Ákos (kép 3.),
mind Zubcsek Dénes, Rudolf Roland, Nagy Péter és az országos
csúcsot repesztõ Kis Gergõ is derekasan helyt állt.
A lányoknál a héraklészes Hosszú Katinka (Bajai
Spartacus Vízügy SC) egyéni csúcsot elérve, az olimpiai bajnok
Kovács Ági mellett a döntõbe verekedte magát. A két versenyzõ
a magyar vegyesúszó hagyományokhoz méltóan nyolcadik
illetve negyedik helyen zárt.
A csapat többi tagjai közül Verrasztó Evelyn és Dara
Eszter is jól teljesített a nívós sportolókat felvonultató
mezõnyben.
Pucsok József Márton

Asztalitenisz: Ezüstérmes az ifjúsági leány csapat – Sporttörténelmi siker a
korosztályos világbajnokságon
Bravúrok sorozatát bemutatva ezüstéremmel zárt
a kilencedik helyen kiemelt Barassó Barbara(kép 4.)-Juhász MariannLi Bin-Pergel Szandra összetételû magyar leány csapat (kép 5.)
a Linzben zajló 3. Ifjúsági Asztalitenisz Világbajnokságon.
A nyári ifi EB-n bronzérmes válogatottunk
a csapatversenyek elsõ fordulójában 3:0-s gyõzelmet aratott a
(4.)
csoport favoritja, a tavalyi vb ezüstérmese, Japán ellen.
A szenzációs sikerre jellemzõ, hogy az ellenfélnél játszott
a novemberi Orosz Pro Tour felnõtt bronzérmese, Shiho Ono,
valamint számos 21 éven aluli Pro Tour verseny gyõztese,
a védekezõ Yuka Ishigaki. A magyar csapat a váratlan diadalt
követõen a második fordulóban játszmavesztés nélkül verte Új(5.)
Zélandot, és a Tajvan ellen elszenvedett vereség ellenére (2:3) is
elsõ helyen jutott tovább csoportjából. Ezt követõen a leányok
a negyeddöntõben az idei EB-n szintén bronzérmes
Oroszországot búcsúztatták 3:0 arányban. Az elõdöntõben az
örök rivális Románia (ötödik kiemelt) volt az ellenfél. A 2003. évi
serdülõ EB döntõjének visszavágóján a mieink 3:1 arányban
(6.) vettek revansot a két évvel ezelõtti 3-2-es vereségért, amit 2:0-s
vezetés után szenvedtek el. Elõszõr Li Bin verte meg az ITTF
Ifjúsági Körverseny idei gyõztesét, Samarat, majd Pergel gyõzte le
az ifi Európa-bajnok Dodeant. Juhász ugyan öt játszmában
alulmaradt, de ezután Li Bin, aki hét eddigi mérkõzését zsinórban
nyerte, feltette az i-re a pontot Dodean ellen.

Remekül szereplõ heraklészes fiataljainknak a döntõben a sportág nagyhatalmával, Kínával kellett megküzdeniük.
Sajnos a sporttörténelmi döntõben nem sikerült megnehezíteni
a kimagasló játékerõt képviselõ ázsiai ellenfél dolgát (0:3), akik
egyébként egyetlen mérkõzést sem vesztettek (!) a csapatküzdelmek során.
Az ifjúsági világbajnokságok 3 éve íródó történetében
- három negyeddöntõs helyezés után - a Nagy Balázs vezette
csapat a sportág elsõ ifjúsági világbajnoki érmét nyerte, ráadásul
olimpiai versenyszámban, hiszen a NOB októberi döntése
értelmében a pekingi olimpiai játékokon a páros versenyszámot
a csapat váltja fel.
A sportág Héraklész Bajnokprogramba történõ 2003.
márciusi bekerülése óta az idei vb ezüstérem már a második
sporttörténelmi siker a számos meghatározó utánpótláseredmény mellett. Tavaly a hazai rendezésû Ifjúsági és Serdülõ
Európa-bajnokságon Jakab János (kép 6.) 48 év után nyert ifjúsági
egyesben aranyérmet, a döntõkre zsúfolásig megtelt Körcsarnok
közönsége elõtt.
A linzi Intersport Arénában, december 10. és 17.
között megrendezett világversenyre 16 csapat összesen 96 egyéni
indulója kvalifikálta magát.
Faragó Judit MOATSZ fõtitkár
és Lajtai Kristóf (kép 7.) asztalitenisz sportági vezetõ

U16-os korosztály
2005. augusztusában került sor második kiválasztó
táborunkra, ahol közel hatvan játékosból alakítottuk ki
a tényleges harminc fõs keretet. Az azóta eltelt idõszakban
változatlan létszámmal és összetételben dolgoztunk.
Szeptemberben edzõmérkõzést játszottunk az Alba
Volán U18-as csapatával, ahol biztató játékot és pár gólos
vereséget produkált a csapat. Itt sikerült
még jobban feltérképeznünk a fejlesztendõ területeket. Az ország számtalan
klubjából kerültek be játékosok a keretbe
(Alba Volán, Dunaferr, MAC, Budapest
Stars,
UTE,
Miskolc,
Debrecen),
mindemellett kialakulóban van a baráti,
klubhovatartozástól független légkör,
mely nagyban segíti a munkát és a
fejlõdést.
Októberben teljes létszámmal
tartottuk edzõtáborunkat Újpesten, ezen
a háromnapos összejövetelen került sor a
keret testalkati és pszichológiai vizsgálataira is. Ezek a tesztek
merõben új élményt jelentettek a játékosoknak, illetve
a visszajelentésekbõl nagyon sok értékes információval lettünk
gazdagabbak mi edzõk is.
A november eleji tábor rendhagyó módon, két
helyszínen zajlott. Az 1990-es születésû játékosokból kijelölt
tizenhét fõs csapat az olaszországi Vipitenoban vett részt

a Nemzetközi Jégkorong Szövetség szervezésében rendezett
Regionális Fejlesztõ Táborban olasz, osztrák és szlovén
játékosok részvételével. Ez, a Magyar Jégkorong Szövetség által
is támogatott program nagyon jól kiegészítette az itthoni,
Héraklészes táborok sorát. A keret másik fele a Budapesti
Koriközpontban tartotta táborát. Mindkét esemény értékes
részévé vált az évnek, különösen hasznos
volt nemzetközi mércével is megmérettetni a kerettagokat.
Ebben az évben december
közepén találkoztunk utoljára az U16-os
kerettel, teljes létszámmal és ismét
a Koriközpontban. Meglátásunk szerint
a legegységesebben és legnagyobb
kedvvel ekkor dolgoztak a fiúk, köszönhetõen az eltelt néhány hónapnak
és a folyamatban lévõ erõs U16-os
bajnokságnak is.
A jövõ évben a havi rendszeres
összetartások mellett edzõmérkõzések, illetve áprilisban egy
külföldi, nemzetközi tornán való részvétel szerepel terveink
között. Elsõdleges célunk, hogy az U18-as korosztályba május
körül feljebb lépõ játékosok magabiztosan tudjanak meríteni az
itt megszerzett tudásból, illetve erõsítsék a már világbajnoki
porondon is szereplõ eggyel idõsebb válogatottat.
Mayer Péter és Fekti István edzõk

U18-as korosztály
2005. májusában kezdõdött a felkészülés, melynek
során ötven játékosnak szerveztünk felmérést szárazon és jégen
is. Következõ találkozóra júniusban Budapesten került sor,
melynek keretében harminc játékos három napon keresztül jeges
és száraz edzésen vett részt. A játékosok az összes csapatból –
Dunaferr, Alba Volán, UTE, MAC, Miskolc, FTC – kerültek ki.
A második edzõtábort júliusban négy naposra szerveztük.
Nagyon hasznosnak ítéltük, hiszen a tábor nem csak munka
volt, hanem lehetõség is arra, hogy a játékosokat jobban
megismerjük. Napi két jeges edzés, egy száraz edzés,
taktikai megbeszélés, és egyéni megbeszélés
szerepelt a programban.
Az augusztusi, csehországi nemzetközi
tornán sajnálatunkra nem tudtunk részt venni.
Szeptembertõl néhány játékos a junior válogatott
programjában vett részt a közelgõ U20-as VB-re
való felkészülés jegyében. A keret emiatt három
kapusra és huszonkét mezõnyjátékosra szûkült.
Budapesten az UTE pályán edzõtáboroztunk, ahol
meccset játszottunk a vendéglátók junior csapata ellen.
Kikaptunk 4:2-re, de reális eredmény született.
Októberben Dunaújvárosban tartottunk edzõtábort,
ahol a jeges edzések, a kondi és száraz edzések mellett meccset is
játszottunk a Dunaferr junior csapatával. Kikaptunk 5:1-re, de jó
iramú meccsen értékes tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak.

Novemberben négy napot Székesfehérváron
töltöttünk edzõtáborban, ahol megmérkõztünk az Alba Volán
juniorjaival. Nyertünk 5:2-re, amit nagyon pozitívan értékeltünk.
A meccseken kívül naponta háromszor edzettünk – kétszer jégen
és egyszer szárazon, vagy kondiban –, illetve taktikai
megbeszéléseket is tartottunk.
Decemberben Ausztrália junior válogatottjával
csaptunk össze, ami egy jó játékpróba is volt egyben.
Kikaptunk 3:2-re, de tanulságos meccs volt, hiszen
megmutatta a srácoknak, hogy milyen kemény és
agresszív játékra lehet számítani nemzetközi
megmérettetéseken, illetve mire számíthatnak az
áprilisi miskolci világbajnokságon.
Végül az évet egy három napos Dunaújvárosi edzõtáborral zártuk december közepén.
A jeges edzések mellett a sportcsarnokban is lehetõségünk nyílt edzésre, ahol futás, koordinációs
mozgás és játék szerepelt a programban.
Az idei felkészülés idõben elkezdõdött –
júniustól decemberig rendszeres lehetõségünk volt a munkára –,
pályán és pályán kívül minden rendben volt. Összességében
eddig nagyon jó hátterünk volt felkészülni a világbajnokságra,
reméljük minden adott lesz ehhez a továbbiakban is. Januártól
ugyanekkora elánnal dolgozunk tovább, hogy áprilisban
Miskolcon sikert érhessen el a magyar U18-as válogatott.

(7.)

Dusan Kapusta és Faragó Gyula edzõk
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