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V. évfolyam 4. szám 2006. április

– hírek
(1.)

(2.)

(3.)

(4.)

(5.)

A Gombás Laura, Szarka Krisztina (kép 1.) , Korcsmáros Enikõ alkotta magyar tornászválogatott a 15. helyen végzett
a görögországi Európa-bajnokság csapatversenyében. A lányok jól teljesítettek és minimális rontással mutatták be gyakorlataikat.
A középmezõnybeli helyezésnek Draskóczy Imre szövetségi kapitány is örült, hiszen a csapat ezzel az eredménnyel egyértelmûen
javított a két esztendõvel ezelõtti 22. helyén. Ezzel az olimpiai kvalifikáció is elérhetõ céllá vált. A folytatásban a juniorok
csapatversenyére kerül majd sor.
Itthon a KSI két tornászreménysége egyaránt dobogóra állhatott az egyéni összetett országos bajnokságon.
A két esztendõvel ezelõtti kontinesbajnokság ezüstérmese Hidvégi Vid (kép 2.) a második, az athéni olimpián szereplõ Szarka Krisztina
a harmadik helyen zárt. Hidvégi az országos szerbajnokság lólengés fináléjában is ezüstérmet szerzett, itt az Európa-bajnok
Berki Krisztián (kép 3.) (KSI SE) örülhetett az elsõségnek.
Immár hatodízben Tiszaújváros adott otthont, a mintegy 300 sportoló részvételével megrendezett nemzetközi atlétikai
viadalnak. A KSI SE fiataljai több számban is érmes pozícióban végeztek. A serdülõk 100 méteres gátfutásában Mészáros Péter
szerzett aranyérmet. A szintén gátfutó Kafer Levente (kép 4.) két számban is a dobogó tetejére állhatott. A juniorkorú sportoló
110 és 300 méteren is gyõzni tudott. Galambos Tibor második helyen zárt a serdülõk magasugró versenyében. Gerelyhajításban
Sarkadi Zsombor vehette át a legfényesebb medáliát.
Három arany, hét ezüst és két bronzéremmel zárta a magyar csapat a 21 ország részvételével Linzben megrendezett
Osztrák Utánpótlás Nemzetközi Asztalitenisz Bajnokságot. Népes delegációnk – 22 sportoló – legeredményesebb versenyzõje
Varga Tímea lett, aki az ifjúságiak között két elsõség mellett (ifjúsági leány egyes, ifjúsági leány csapat) egy ezüstérmet (páros) szerzett.
A „kicsiknél” Tóth Edina és Móricz Máté (kép 5.) a csapatversenyt követõen az egyéni versenyszámokban is a döntõkig menetelt, végül
mindketten három 2. helyezéssel fejezték be a tornát. Az ifi csapatok között a fiúk (Kriston-Nagy-Zombori) és a lányok is
(Barassó-Szvitacs-Varga-Végh) a dobogó tetején végeztek.
Az ifi országúti kerékpáros válogatott – Somogyi Miklós vezetésével – április végén részt vett a 14. alkalommal kiírt
Giro della Toscana öt szakaszos, 400 kilométer össztávú versenyen. A nemzetközi megmérettetésen 42 csapat – köztük több nemzeti
korosztályos válogatott – összesen 168 kerekese állt rajthoz. A KSI-t Schipp Olivér (kép 6.) képviselte. A négyfõs magyar csapat legjobb
eredményét az exKSI-s – jelenleg BVSC-s – Lovassy Krisztián érte el, aki az összesített síkhajrák versenyében a kilencedik helyet
szerezte meg.
A szlovákiai GP Krupina-ról Palotai Péter (kép 7.) aranyérmével tértek haza a KSI bringásai. A hazai országútisok néhány
csapata április 23-án Szlovákiába, a magyar határ közelében fekvõ Krupina környékére utazott. Az egynapos országúti viadalon
remekül teljesítettek a magyarok, a srácok közül többen is a dobogóra állhattak, így a KSI-s Somogyi-Hazai tanítvány Palotai Péter
is, aki korosztályában, a haladók között haladt át elsõként a célvonalon.
Az Asztalitenisz Utánpótlás Országos Bajnokságnak ezúttal a Körcsarnok adott otthont. Az ifjúságiaknál bajnoki
címet szereztek: fiú egyes: Kriston Dániel (KSI SE, edzõ: KSI SE edzõi team), leány egyes: Li Bin (kép 8.) (Statisztika PSC, edzõ Nagy Balázs),
fiú páros: Nagy Krisztián, Zombori Dávid (BVSC, edzõ: BVSC edzõi team, PTE PEAC, edzõ: Ács Pongrác), leány páros: Pergel Szandra, Li Bin
(Statisztika PSC, edzõ: Fülöp István, Nagy Balázs), vegyes páros: Vajda Attila, Li Bin (SZAK-Vasútõr, edzõ: Szarka Tibor, Vaida Florin,
Statisztika PSC, edzõ: Nagy Balázs); a serdülõk közt gyõztek: fiú egyes: Korponai Zoltán (Kecskeméti Spartacus, edzõ: Kovács János),
leány egyes: Haraszti Nóra (Statisztika PSC, edzõ: Chikán István), fiú páros: Szarka Tibor, Lukács Richárd (SZAK-Vasútõr, edzõ: Szarka
Tibor, Vaida Florin, KSI SE: edzõ: KSI SE edzõi team) leány páros: Csáki Rita, Tóth Edina (Statisztika PSC, edzõ: Chikán István, Oláh
Zsuzsanna), vegyes páros: Perei Gergely, Angyal Marietta (Wink AC, edzõ: Wei Csin Siu, BSE, edzõ: Milos Imre).
Április 19.-én a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara Testneveléselmélet és Pedagógiai Tanszéke
valamint a Magyar Sporttudományi Társaság szervezésében országos konferenciára került sor a TF Aulájában. A Különbözõ
egészségi állapotú tanulók testnevelése és sportja elnevezésû szakmai-tudományos fórum fõbb témái az asztmás gyerekek
testnevelése és sportja majd az integrált testnevelés és az értékelés problémái voltak.

A
Edzõképzõ konferencia a TF-en

A tartalomból:
Elindult a Héraklész Csillagprogram
Sportági beszámolók: öttusa, vívás, asztalitenisz, birkózás,
kézilabda, judo, ökölvívás, jégkorong, tenisz, triatlon hírek.

Elindult a Héraklész Csillagprogram!

A

Héraklész Csillagprogram 2006 év eleji elindításával újabb lényeges elemmel bõvült az állam által
támogatott egységes utánpótlás-nevelési
rendszer. Teljessé vált a folyamatorientált, egymásra
épülõ, ugyanakkor részben önálló programok
rendszere. Immár hat éves kortól egészen
az olimpiai keretig biztosítottak a korosztály
specifikus programok, illetve támogatások
a legtehetségesebb sportolók felkészítése
érdekében.

Ezzel összefüggésben, a kellõ motiváció hiányában a korábbi
idõszakban számos kiemelkedõ tehetség is idõ elõtt fejezte be
a versenyzést.
Ennek megfelelõen a 2006. elsõ
negyedévében
elindított
Héraklész
Csillagprogram célja a 18-23 éves korosztály
megtartása a versenysportban, a sportolók
további rendszeres felkészítése, a nemzetközi
versenyeztetés,
továbbá
a
sportolói
egzisztenciateremtés feltételeinek a biztosítása.

A Sport XXI. Program (Héraklész
Alapprogram) a 6-14 éves korban segíti a sport
megszerettetését, a foglalkoztatásba bevont fiatalok
mérését, a felbukkanó tehetségek kiválasztását, majd
foglalkoztatását.
A Héraklész Bajnokprogram 2001-tõl sikeresen
támogatja a 13-18 éves sportolók folyamatos képzését.
A program eddigi mûködése elemi erõvel vetette fel
a koruk miatt a folyamatos képzésbõl kikerülõ sportolók
további foglalkoztatását. A Héraklész Bajnokprogramban
résztvevõ sportágak vezetõi és szakemberei szerint erre azért
van szükség, mert a sportágak többségében és éppen
az eredményes sportágainkban, a sportolók a felnõtt kor
kezdetén még nem képesek eredményesen szerepelni.

A Héraklész Csillagprogram elõkészítése
során a NUPI vezetõi a Héraklész Bajnokprogramban szereplõ 20 sportági szakszövetség vezetõivel
személyes megbeszéléseken tekintették át a sportág helyzetét,
a programmal kapcsolatos elképzeléseiket. A szövetségek
kivétel nélkül örömmel fogadták a programot. Olyan
lehetõségként értékelik, mely a Héraklész Bajnokprogram
folytatásaként a legtehetségesebb fiatal sportolók számára
lehetõséget teremt a felnõtt világversenyeken való eredményes szereplésre.
A megbeszélések alapján valamennyi szövetség
elkészítette a Héraklész Csillagprogram 2006. évi tervezett
programját, költségvetését és a részvevõ sportolók névsorát.
Tóth József írását a második odalon folytatjuk!

A héraklészes sportolók kiemelkedô eredményei:

következô számának tartalmából:
„Május a sporttudomány hónapja” – Tíz esztendõs a Magyar Sporttudományi Társaság

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja
a Héraklész program, a Sport XXI. program
és a KSI SE tájékoztató kiadványa

Sportági beszámolók:

(6.) birkózás, judo, ökölvívás, röplabda, súlyemelés, torna, hírek.

Vívás: Kreiss Fanny (kép 1.) világbajnok, Budai Dániel (kép 2.) VB bronzérmes;
birkózás: Lõrincz Tamás (kép 3.) Európa-bajnok;
öttusa: Kasza Róbert (kép 4.) EB ezüstérmes, Bartalis Zsófia (kép 5.) EB bronzérmes, nõi csapat ezüstérmes, nõi váltó bronzérmes.

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

(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: dr. 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

(8.)

Az eseményekrõl részletesen a sportági beszámolók oldalain olvashatnak!

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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Elindult a Héraklész Csillagprogram! - folytatás

Sportági beszámolók

A Csillagprogram mûködtetése során sok vonatkozásban a Bajnokprogramban már bevált gyakorlatot alkalmazzuk:

Tenisz: XII. Országos Mini-tenisz Bajnokság

• Éves szakmai program és költségvetési keret meghatározása és követése;
• Kizárólag a kijelölt sportolói keret támogatása;
• A program alapján a szövetségek által kért szolgáltatásokat a NUPI rendeli meg
és a beérkezõ számlákat a NUPI egyenlíti ki.
Lényeges eltérés ugyanakkor, hogy a sportolók
eredményes felkészítését szolgáló, a szövetségek, illetve a kijelölt
szakemberek által fontosnak ítélt bármely feladat, illetve
szolgáltatás finanszírozható a programból.
A szövetségi programok alapján a Csillagprogram két
központi eleme az edzések, edzõtáborok, illetve a nemzetközi
versenyeztetés biztosítása. A rugalmas, széles körû felhasználási
lehetõséget kihasználva azonban, többek között felszerelésre,
étkezésre és táplálék kiegészítõkre, különbözõ szakemberek
idõszakos díjazására (pl.: gyúró, orvos, pszichológus) is igényeltek
támogatást a szövetségek.
A labdajátékokban értelemszerûen komplett csapatok
menedzselését segíti a program, melyre kétféle megoldást
választottak a szövetségek. Vagy a Héraklész Bajnokprogram
fölötti korosztályos válogatottak (kosárlabda, jégkorong,

vízilabda junior csapatok), vagy pedig felnõtt „B” válogatottak
(röplabda, kézilabda) felkészítését és versenyeztetését támogatják
a program segítségével.
A szövetségek programjainak összegzése és értékelése
alapján indokolt volt az eredetileg tervezett 150 millió forint 200
millió forintra történõ emelése, melyhez a Nemzeti Sporthivatal
hozzájárult. A 200 millió forintos támogatással megfelelõ szinten
valósítható meg a programban szereplõ közel 200 egyéni
sportoló és 9 korosztályos csapat felkészítése és versenyeztetése.
A sportáganként biztosított összegeket illetve a felhasználásra
vonatkozó lehetõségeket valamennyi érintett sportági
szakszövetséggel megállapodásban rögzítettük. A megállapodásban foglaltaknak megfelelõen a Héraklész Csillagprogram
áprilisra valamennyi sportágban már a gyakorlatban is
megkezdõdött.
Tóth József,
a Héraklész program igazgatója

A fõvárosi Bókay-kertben, a Malév SC pályáin rendezték
meg a XII. Országos Mini-tenisz Bajnokságot, amelyen 220
elõnevezõbõl végül 195 gyermek jelent meg. A sportág egy átmeneti
sikermentes idõszakot él át – habár ugyanezen a hétvégén a magyar
Davis Kupa válogatott 5:0 arányban legyõzte Egyiptom csapatát
Hódmezõvásárhelyen – mégis azt kell, hogy mondjuk, sajnos nincs
jelenleg olyan szintû játékos mint amilyen Sávolt Attila vagy Mandula
Petra volt, de ez a fantasztikus indulószám igazolja, hogy igenis van
jövõje a magyar tenisznek, ha már a 10 év alattiak is ekkora
létszámmal jelentkeznek versenyzõnek.
A rendezvényt Magyarország egyetlen Wimbledoni
bajnoka, minden idõk egyik legnagyobb magyar teniszjátékosa
Taróczy Balázs nyitotta meg. Elmondta, hogy nagyon büszke arra,
hogy a program ilyen sikeres és boldog, hogy ennyi gyermek a teniszt
választotta. 2001-ben õ maga volt az, aki a Magyarországi Iskolai
Teniszprogram beindítását a Magyar Tenisz Szövetség szakmai
igazgatójaként kezdeményezte, így az, hogy 200 gyermek indult ezen
a rendezvényen, az õ érdeme is. A verseny igazgatója Sebestyén H.
Katalin, a program nemzeti koordinátora, aki egyben a rendezvény
szervezõje is volt. A programot a Nemzetközi Tenisz Szövetség
indította el 1995-ben, hogy a sokak által drága és elérhetetlen tenisz
minden gyermek számára elérhetõ legyen. Ezzel a kezdeményezéssel
ma Magyarországon 120 általános iskolában már közel 4000 gyermek
teniszezik, akik csak arra várnak, hogy bajnokok lehessenek. (Érd.:
www.mtsztenisz.hu/iskolatenisz).

A mezõny rendkívül vegyes volt. Sok új mini-tenisz játékos jelent meg
a pest megyei és a budapesti iskolákból, de voltak Tiszaföldvárról,
Pécsrõl, Balástyáról, Jászberénybõl, Tapolcáról, Balatonboglárról és
még sok más vidéki városból, ahol a program jelen van. Sok olyan
gyermek nyert, akik már máskor is megmutatták tehetségüket és
ügyességüket, és ezzel a versenysorozattal tovább gyarapíthatták
éremgyûjteményüket. A 16 versenyszámban – 1. osztályos fiúklányok, 2. osztályos fiúk-lányok, 3. osztályos fiúk-lányok és 4.
osztályos fiúk-lányok és ezen versenyszámok vigaszágai – szinte
minden iskolából álltak a dobogón. A Bókay-Árpád Általános Iskola
tanulói közül Molnár Patrik volt a legeredményesebb, aki a 2.
osztályos fiúk vigaszágában 2. helyezést ért el. De essen szó a fõágas
gyõztesekrõl is, hiszen Ágoston György (Bp. Kincsesház Ált. isk.), Borsos
Szilárd (Chernel István Ált. isk. Agárd), Galgóczy Ákos (Chernel István Ált.
Isk. Agárd), Virág László (Kiss Bálint Ált. Isk. Szentes), a lányoknál
Dolmány Fanni (Chernel István Ált. Isk. Agárd), Harangozó Helga
(Tapolcai Sport Iskola), Gálfi Dalma (Radnóti Miklós Ált. Isk.
Balatonfüred) és Furák Csenge (Szeghalmi Mûvészeti Ált. Isk.) vihette
haza a legfényesebb érmet.
Reméljük, ezekkel a remek, tehetséges és rátermett
gyerekekkel és a többi mini-versenyzõvel, hamarosan nagy pályákon
is találkozhatunk, hiszen a program fõ célja a tenisz utánpótlásának
„pótlása”. A tenisz ma már mindenki számára elérhetõ, csak meg kell
találni a megfelelõ lehetõséget a játékra, edzésre.

Mini-tenisz nyílt nap a „Teniszcentrum Gyõr”-ben

Sportági beszámolók
Öttusa: Portugália szerencsét hoz – ezúttal is éremesõ a junior EB-n
Megszokhatta a hazai sportszeretõ publikum, ha
egyben egyéni csúcsot ért el. Érdekes, hogy a váltó küzdelmei
Portugália, akkor biztos a siker.
során Robi még ezt a lövõeredményt is túlszárnyalta.
Egészen nyolc esztendõt kell visszalapozni a króniVívásban – mint azt Takács Péter (kép 1.) sportági vezetõ is
megerõsítette – kiegyensúlyozott mérleget mutatott, úszásban
kákban, 1998-ban Mafra-ban járunk. Az akkori Ifi Európamessze a mezõny fölé nõtt – ez egyébként Robi egyik legerõsebb
bajnokságon teljes volt a magyar diadal, hiszen mind az egyéni,
száma –, kiválóan, mindössze egy verõhibával abszolválta
mind a csapatszámokban mi hoztuk el a gyõzelmet.
a lovaglást, végül a futással sem volt gond.
Akkor a hölgyeknél Szathmáry, míg az uraknál
Férfi csapatunk, Kasza, Tibolya (kép 2.) (UTE),
Kertész gyõzött, majd csapattagként is bekasszírozNagy (BHSE) összeállításban a nyolcadik
hatták a legfényesebb medáliát. 2004-ben ismét
(1.) Mafra nyerte el a jogot, hogy kontinenshelyen zárt; ugyanezen trió váltóban közel
került a dobogóhoz, végül a negyedik helyen
bajnokságot rendezhessen. Nem túlzás,
végzett.
amit lehet itt is nyertek, vagy érmet szereztek
A hölgyeknél a szintén már több
a héraklészesek. Kasza Róbert (KSI SE)
kontinenselsõséggel és világbajnoki címmel
egyéni címet, váltóban ezüstérmet gyûjtött
rendelkezõ Bartalis Zsófi (KSI SE) egyenlebe, klubtársa Bartalis Zsófia csapatban és
tesen jó teljesítménnyel lett a mezõny bronzváltóban egyaránt gyõzedelmeskedett.
érmese. Bravúrszámba megy ez a harmadik
A bevezetõ után lássuk mi történt
hely, hiszen a verseny idején még csak tizenhét
idén áprilisban Torres Vedras-ban? A fiúknál
esztendõs sportoló, három évvel idõsebbekkel
titkon bíztunk benne, hogy Kasza Robi megint jó
mérettette meg magát. Ne feledkezzünk meg a többiteljesítménnyel rukkol elõ. A héraklészes, többszörös
(3.)
ekrõl sem! Alekszejev Tamara az Alba Volán versenyzõje
Európa-bajnok valamint csapatvilágbajnok öttusázó
a hatodik, Cseh Krisztina (BHSE) a nyolcadik helyig jutott.
beteljesítette a hozzá fûzött reményeket és úgy lett második,
A Bartalis, Alekszejev, Kovács (Alba Volán) alkotta nõi csapat második
hogy az aranyérmes ukrán fiútól nyolcvan pont választotta el.
helyezést ért el, míg a Bartalis, Prill (Alba Volán), Tóth (BHSE)
Már a lövészetnél érezhettük, hogy a fiatal KSI-s valami nagyra
felállású váltó (kép 3.) a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
(2.) készül. 186 kört, a mezõny egyik legkiválóbb eredményét,
P. J. M.

2.oldal
www.nupi.hu

Nagyszabású sportág-népszerûsítõ nyílt napot tartott
a Teniszcentrum Gyõr és a Magyar Tenisz Szövetség Magyarországi
Iskolai Teniszprogramjának nemzeti koordinátora április 22-én,
melyre két sztárvendég is meghívást kapott.
Idén tavasszal nyitotta meg pályáit egy igazán igényes és
nagy sportcentrum Gyõrben, a Teniszcentrum Gyõr, amelyen nem
csak 7 szabadtéri salakos teniszpályával, hanem egy korszerû
teniszcsarnokkal is várja a sportág kedvelõit. A teniszpályák mellett
konditerem, 3 squash pálya, bowling, biliárd, szauna, szolárium,
étterem, vagyis egy teljes wellness központ épült az igényességet és
minõséget kedvelõknek.
Az egyesület vezetõi úgy gondolták, hogy a – Gyõr
városának két általános iskolájában – már nagy sikerrel mûködõ
mini-teniszt az új sportkomplexum jóvoltából a nagyközönségnek is
meg kell mutatni, így a Városi Sportigazgatóság, a Tulipános
Általános Iskola és a NYME Gyakorló Általános Iskola tanárai
segítségével bemutató órát szerveznek a tisztelt érdeklõdõknek. A
program egy rövid prezentációval kezdõdött, melyet a látványos
mini-tenisz óra követett az egyesület csarnokában.

A rendezvényre meghívást kapott két „sztárvendég”,
Mandula Petra, minden idõk egyik legeredményesebb magyar
teniszjátékosa és Hultai Gergely válogatott teniszezõ, volt Davis Kupa
játékos. A mini-tenisz program nemzeti koordinátora – e cikk
szerzõje, Sebestyén H. Katalin – által vezényelt bemutató órán a két
tanárnõ: Gulyás Györgyné és Kovács Ildikó mellett a két vendég is
felkészülten vezényelte a bemutatóra vállalkozó gyerekeket.
A programra számos testnevelõ és városi sportvezetõ eljött, akik
levonták a tanulságot, hogy a tenisz nem csak a leggazdagabbak
sportja, hanem tornatermi lehetõségekkel, játékos formában is (1.)
megtaníthatók az alapok.
A program záró szenzációja egy olyan tombola játék volt,
amelyen mindenki nyert végül és amelyben Mandula Petra
segítségével sok értékes ajándékot, tenisz-, fittness- és bowling
bérleteket, valamint sportszereket sorsoltak ki a szervezõk.
Az egyesület tervei szerint a Nyílt Napot szeptemberben
megismétli, hogy azok a tanárok, iskolaigazgatók, sportvezetõk is
eljöhessenek, akiknek most ez nem sikerült.

Triatlon: Edzõtáborok Medulintól, Miskolc-Tapolcáig
A triatlon sportág Héraklész utánpótlás-nevelõ
programjában, mint az olimpiai keretnél, a felkészítés az
egyesületekben folyik, de az elmúlt évek alatt, úgy tûnik a Héraklész
program megtalálta helyét az egész éves felkészülés folyamatában.
A felméréseken kívül a legfontosabb feladatunk a
kerékpározás fejlesztése, mind a fizikai képességek, mind a technika
és taktika tekintetében. Az olimpiai keret vezetõjének egyetértésével
idén három, feladatait és módszereit tekintve egymásra épülõ
kerékpáros edzõtábort tartunk az ifi és junior versenyzõinknek:
március 26. és április 06. között Medulinban, április 11. és 19. között
Orfûn, május 14. és 19. között pedig Miskolc-Tapolcán.
Medulinban minden tekintetben kiváló lehetõségeink
voltak, Orfûn azonban kicsit meggyûlt a bajunk az idõjárás-felelõssel.

Sebestyén H. Katalin (kép 1.)
MTSZ Iskolai Tenisz nemzeti koordinátor

A lényeg, hogy a két táborban minden tervezett feladatunkat el
tudtuk végezni és magunk mögött tudhatjuk a Héraklész táborok
történetének két legdolgosabb, legfegyelmezettebb és egyben a
legjobb hangulatú edzõtáborát.
Folytatás, amitõl még jobb az élet: a biciklin megtett
kilométerek, a nem mindig kedvelt dombozások, a leúszott sorozatok,
a hosszú és résztávos futások mellett fény derült triatlonosaink
drámai kreativitására és nem kevésbé fantasztikus ének- és tánc
tudására is: hiszen a táborok „most mutasd meg” és karaoke
világbajnoksága frenetikus hangulatú volt, na és a nevetõgörcs
hasizom erõsítésnek sem volt utolsó.
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Verrasztó Gabriella (kép 2.)
triatlon sportági vezetõ (2.)
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Jégkorong: Világbajnokság hazai pályán

Vívás: Megérte az út Koreáig – Kreiss Fanny a világ legjobbja

Mindenek elõtt meg kell említeni, hogy nem kis
elismerés a magyar jégkorong sportnak, hogy rendezõi lehettünk
egy ilyen volumenû világbajnokságnak. Nem mehetünk el
a mellett sem, hogy végre Miskolc egy ilyen szép, praktikus,
a jégkorong sportot megerõsíthetõ létesítménnyel bõvült.
Mint rendezõ ország, sokan úgy gondoltuk, egyszerû
A Svájc elleni mérkõzést leszámítva, minden összecsapásunk
helyzetben lesz a magyar U 18–as korosztályból verbuválódott
kiegyenlített küzdelmet hozott. Ezzel megleptük ellenfeleinket,
férfi válogatott, kihasználva a hazai pálya elõnyét, minimális
akik igazából nem tudták milyen játékerõt képviselünk.
erõfeszítéssel is sikerül elérni célunkat és megerõsödjünk
Tudom, hogy az eseményekbõl a játékosok sokat tanultak,
a Divízió I-ben. Meg kell nézni ellenfeleinket, jelenleg milyen
ami késõbb javukat szolgálja.
„hoki kultúrával” rendelkeznek, és elsõsorban azt, hogy felnõtt
A jövõben egyáltalán nem lesz könnyû visszaküzdeni
csapataink évek óta az „A” csoportban játszanak vagy játszottak
magunkat a csoportba. A csapat jó része felkerül az U20-as
éveken át. Hazai bajnokságaikban minden mérkõzésük szinte
gárdába, helyükre fiatalabb játékosok érkeznek. Köztük is sok
élet-halál harc, tehát több tapasztalatot gyûjtenek jelenleg, mint
ügyes és képzett játékos van, de tapasztalatuk természetesen még
mi. Úgy érzem, ez a tapasztalatlanság, rutintalanság vezetett
kevesebb, kondíciójuk erre a szintre még sok munkát kíván.
végül sikertelenségünkhöz, egyelõre. Játékosaink akaratával
Problémának érzem a kapusposztokat, hiszen olyan kapusok
nem fedeztem fel semmiféle gondot, becsülettel készültek
kerülnek el ettõl a korosztálytól, akik nagyon sok mérkõzésen túl
az edzõtáborokban, edzõmérkõzéseken, mindenki tisztában volt
vannak már, akik felnõtt OB I és nemzetközi Interliga
azzal, mi is lesz a feladata a VB-n.
Biztos, hogy sok apró hibát kell még kijavítani, (1.) mérkõzéseken is védtek már. Helyükre is természetesen képzett
kapusok kerülnek, de sokat kell még tanulniuk.
technikai tudásukat csiszolni, mentálisan és fizikálisan
Összességében a magyar jégkorong utánpótlása jó
megerõsíteni õket. Igazán képzett játékosok, és felnõtt válogatott
úton halad. A nagy számok törvénye alapján több pálya épülése,
csak azokból lehet, akik ezt felismerik, illetve tesznek is érte.
több jó képességû játékos felbukkanásával jár. Úgy érzem,
Úgy gondolom, hogy jó pár játékosunk képessége
az utánpótlás-nevelés pozitív irányba mozdult el, hiszen
és tudása van olyan szinten, mint ellenfeleink bármelyik
elkerülhetetlen és szükségszerû foglalkoznunk vele és egyszer
meghatározó játékosa. Ezt igazolja többek közt a mérkõzések
majd mi is a legnagyobbak közé tartozhatunk.
alatt látott technikai, elméleti megoldások, kombinációk,
Végül köszönettel tartozunk a Nemzeti Utánpótlásimprovizálások. Vannak játékosaink, akik igazán nagy
nevelési Intézetnek és minden más támogatónak, szponzornak.
jégkorong nagyhatalmak tekintélyes csapatainál (cseh, finn),
Nélkülük csak álmodozhatnánk a jövõrõl.
míg mások itthon edzõdnek.
Szomorú vagyok, hogy a sok elvégzett munka ellenére
Faragó Gyula
nem sikerült kiharcolni a bent maradást, de minden mérkõaz U18-as válogatott edzõje
zésünk egy kis szerencsével alakulhatott volna másképpen is.

Spring Challenge Cup II. 2006. – U16-os Héraklész Magyar Válogatott

szerint a legkeményebb dió a négy közé jutásért az orosz lány
elleni csata volt. A héraklészes versenyzôn nem fogott ki
az esélyesség terhe, bár nagy volt a „hátizsák”, mégis „tiszta fejjel
vívott, nem rohangált és türelmesen tartotta a távolságot”. Nemcsak
fizikailag, de fejben is felülmúlta riválisait, szerencsére
az aranycsatára is megmaradt ez a lendület így a japánok csak
az ezüstnek örülhettek, a dobogó harmadik fokán egy orosz és
egy belga lány osztozott.
(1.)
De térjünk vissza a világbajnokság krónikájához.
A világbajnoki arany után is volt kiért izgulnunk.
Férfi párbajtôrben két versenyzônk is a legjobb nyolc közé jutott.
Kettôjük közül a honvédos Budai Dániel végzett az elôkelôbb
harmadik helyen, Juhász Bence hetedik helyezést szerzett.
Másnap a fiú tôrözôkön volt a sor. Itt Bíró Péter az MTK vívója
jutott a legmesszebb egy 13. helyezést jegyezhettünk a neve
mellé. A párbajtôrös hölgyek is szerencsét próbáltak, (2.)
Nagy Ajándéknak sikerült is a legjobb tizenhatba jutás, végül
tizenkettedik helyen landolt. A negyedik versenynapon a junior
kardozók léptek a pástokra. Gémesi Csanád, az ez évi Héraklész
Világkupa ezüstérmese kis híján a nyolc közé jutott, végül meg
kellett elégednie a kilencedik hellyel. A tôrözô lányoknak most
nem jött ki úgy a lépés egyéniben, a csapatküzdelmekben még
bizonyíthattak. Csapatban is lecsúsztunk az élbolytól és a (3.)
Horváth Andrea, Kreiss Fanny, Lemberg Mercedes, Sánta Zsófia
felállással küzdô tôrválogatott a nyolcadik helyre szorult.
A férfi kardcsapat (Gémesi Csanád (kép 1.), Hamar Balázs,
Noszeda Tamás (kép 2.), Szilágyi Áron (kép 3.)) sem járt sokkal jobban,
ôk kilencedik helyezést értek el, míg a lányok (Varga Dóra,
Benkô Réka, Petô Réka (kép 4.), Minda Szilvia (kép 5.)) is elmaradtak
a várakozástól. A férfi és nôi párbajtôrözôk közül a fiúk (4.)
(Szényi Péter, Losonczi Dávid, Budai Dániel, Peterdi András) közel
kerültek a legjobbakhoz, a hölgyekre (Antal Edina, Izsó Katalin,
Jung Alexandra, Tóbel Nóra) azonban még sok munka vár,
hogy felzárkózzanak. Záróakkordként a Bíró Péter, Dubecz Ádám,
Hack Gábor és Széki Bence alkotta tôrcsapat a hetedik helyen
végzett.
Pucsok József Márton (5.)

Április 14-16. között rendezték meg Prágában, a térség
egyik legnagyobb szabású utánpótlás tornáját, ahol 6 korosztályban 8-8 csapat mérte össze tudását. A magyar U16-os csapat
a legidõsebb, 1990-ben, vagy annál késõbb született játékosok
számára kiírt tornán vett részt. A szabályok lehetõséget adtak
csapatonként 4 túlkoros játékos szerepeltetésére, mellyel éltek
is az ellenfelek, a magyar jégkorongot azonban szakmai okok
miatt kizárólag 1990-1991-es születésû fiatalok képviselték.
A fõ célunk az volt, hogy az U16 Héraklész csapatot „élesben”
is tesztelhessük és képet kaphassunk az elmúlt szezonban
elvégzett munka minõségérõl is.

Asztalitenisz: A csapat fele "csillagokból" állt

Csoportmeccsek: Nowy Targ, Lengyelország– U16 Magyarország 3-3 (1-0, 1-2, 1-1), Gólszerzõk: Tóth 2, Bene 1, Hajós (1), Pavuk
(1), Somogyi (1). Holmen Hockey, Norvégia – U16 Magyarország 0-8 (0-4, 0-3, 0-1), Gólszerzõk: Hajós 2, Tóth 1 (1), Popovics 1
(1), Dancsfalvi 1 (1), Hetényi, Szilágyi, Bartalis 1-1, Németh, Sebesi, Wéber (1)-(1). U16 Magyarország – HC Roznov, Csehország
4-4 (1-1, 2-2, 1-1), Gólszerzõk: Tóth 2, Somogyi, Dancsfalvi 1-1, Hajós, Bene, Popovics (1)-(1).
Elõdöntõ: Christensen Select, USA- U16 Magyarország 5-2 (1-0, 2-1, 2-1), Gólszerzõk: Tóth, Dancsfalvi 1-1, Kiss Dávid, Hajós,
Bartalis (1)-(1).
(1.) 3. helyért: U16 Magyarország – HC Roznov, Csehország 1-2 (0-0, 0-1, 1-1), Gólszerzõk: Kiss Dávid 1, Tóth (1).
A fenti eredmények után a 4. helyen zárt a csapat. A lejátszott mérkõzések jó lehetõséget adtak arra, hogy nemzetközi
mezõnyben, a jégkorongot még nálunk magasabb szinten játszó országok csapataival mérkõzhessünk. A csapat végig összeszedetten
és kiegyensúlyozottan játszott a kupa során, az eredménnyel pedig abszolút elégedettek lehetünk. A megszerzett tapasztalatokat
a jövõbeni munka során igyekszünk kamatoztatni.
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Sok-sok ezer kilométert kellet utaznia a magyar
küldöttségnek, hogy a fárasztó repülôutat követô, majd hétórás
buszozás után megérkezzenek Taebaek City-be. Ez a koreai
kisváros az idén a junior és kadett világbajnokságnak adott
otthont. Magyar szempontból jobban nem is kezdodhetett volna
a viadal, hiszen rögtön az elsô versenynapokon máris héraklészes
sikert könyvelhettünk el. Egy hagyományosan „magyar”
számban, kardban Szilágyi Áron (Vasas SC) a nyolcba verekedte
magát és végül ötödikként zárt. A kadett korú tôrözôk
mezônyében Kreiss Fanny ellenállhatatlanul küzdötte fel magát
a 64-es táblára, a legjobb 32-be, a legjobb 16-ba, majd a nyolc
közé. Az elôdöntôben tovább tartott a lendület és az UTESelectrade tôrözôje egy japán, egy orosz és egy belga vívót
megelôzve meg sem állt egészen a világbajnoki címig.
Most néhány szóban az újdonsült világbajnokról,
avagy egy családban két héraklészes…
Kreiss Fanny igazi vívófamíliába született, hiszen mind
édesapja, mind édesanyja válogatott vívók voltak. Fanny elôször
Ausztriában szülei irányítása mellett ismerkedett meg a sportág
alapjaival. Hazatérve tehetségével gyorsan kitûnt, mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint az eddig hazai versenyeken
begyûjtött huszonegy bajnoki cím. Így nem számított
meglepetésnek, hogy a Kreiss testvérek, Fanny és bátyja, Tamás
a Héraklész kerettagságot, a korosztályos válogatottságot is
elértek. Tamás már a horvátországi junior Eb-n jeleskedett
(csapat V. hely), egy évre rá pedig már közösen ünnepelhettek.
A 2004-es portugáliai kontinensbajnokságon Fanny egyéni
ötödik, majd a nôi tôrcsapat tagjaként bronzérmet szerzett.
Tamás ugyanitt, Espinho-ban a hetedik helyezett tôr válogatott
tagja volt. Fanny és Tamás a korosztályos világkupa sorozatban is
letette névjegyét. Nevükhöz két elsôség, egy második és egy-egy
harmadik helyezés fûzôdik, hozzá kell tennem eddig. A tavalyi
év sem múlt el sikerek nélkül: a Tapolcán megrendezett Eb-n
Fanny egy csapatnegyedik helyet gyûjtött be.
A koreai siker a fizikai felkészültségen kívül igen komoly
mentális feladatot is jelentett az ifjú hölgy számára. Elmondása

Mayer Péter (kép 1.), Fekti István
Az U16-os válogatott edzõi

Még a maximális elvárásokat is túlteljesítette a magyar
férfi és nõi asztalitenisz válogatott az idei év kiemelkedõ felnõtt
világversenyén, a Brémában megrendezett Asztalitenisz Felnõtt
Csapat Világbajnokságon. A május 1-én véget ért eseményen,
amelyen 153 ország (!) vett részt, a nõk a 6. helyen végeztek, ami
1991 óta a legjobb helyezésnek számít, míg a férfiak megnyerték
a II. Divíziót, a 25. helyen zártak, ami azt jelentette, hogy
felkerültek a legmagasabb osztályba! A csapat világbajnokság
jelentõsége egyébként még jobban megnõtt azóta, hogy a sportág
olimpiai programján a páros versenyszámot Pekingben a
csapatverseny veszi át.
Mindkét együttesnél egyértelmûen érezhetõ a
fiatalítás, az új szemlélet, a menedzselés elsõ kézzelfogható
eredménye. A nõk, amelynek élén szakvezetõként a 32 éves
Téglás Péter áll, 1984 óta elõször szerepeltek Bátorfi Csilla nélkül.
Ezzel együtt úgy sikerült javítani a legutóbbi 8. helyezésen, hogy
a lányok csak ázsiai ellenfelektõl kaptak ki, miközben sorra
legyõzték európai vetélytársaikat, és végül a második
legeredményesebb európai csapataként zártak. A négyfõs

válogatott felét a Csillagprogramba beválogatott fiatalok,
Póta Georgina (kép 6.) és a még ifjúsági korú Li Bin (kép 7.) alkották.
Li Bin elõször kóstolhatott bele a felnõtt világversenyek
légkörébe, viszont Póta, aki a világklasszis Tóth Krisztina mellett
a csapat vezéregyénisége, néhány döntõ jelentõségû
gyõzelemmel járult hozzá az elõkelõ helyezéshez.
A Harczi Zsolt vezette férfi válogatottban szintén két (6.)
Csillagprogramos fiatal szerepelt, sõt, kulcsszerepet játszottak
a siker elérésében. Két korosztályos Európa-bajnokunk,
Jakab János (kép 7.) és Zwickl Dániel vezéregyéniségeknek
bizonyultak a felnõtt csapatban, utóbbi például 11 mérkõzésébõl
a vb alatt mindössze egyet veszített el, míg Jakab a feljutás
szempontjából döntõ jelentõségû észak-koreai mérkõzésén
(7.)
hozta mindkét partiját.
A férfiak évek óta minden versenyen az elsõ osztályba
való felkerülés küszöbén álltak, de eddig mindig elbuktak a siker
kapujában. Most ez a rendkívül fiatal gárda (Pázsy Ferenc
az egyetlen idõsebb játékos) bizonyította, hogy reális esélyük van
olimpiai kvalifikáció szerzésére, akár már Pekingben is.
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Faragó Judit (kép 8.) (8.)
MOATSZ, fõtitkár
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Birkózás: A legjobbak között – Lõrincz Tamás Európa-bajnok!

Judo: Fiúk, lányok csak így tovább!

A magyar héraklészes kötött és- szabadfogású
birkózó válogatott négy éremmel és négy ötödik helyezéssel
térhetett haza Bulgáriából. A rangos viadalon tizenhat komoly
birkózóhagyományokkal bíró nemzet – többek közt Oroszország, Grúzia, Törökország, Örményország – és a házigazda
balkáni ország vonultatta fel sportolóit.
Kötöttfogásban, az FTC színeiben versenyzõ Németh
(1.) Iván (96kg) a dobogó legfelsõ fokára állhatott fel. Módos Péter
(kép 1.) (50 kg) a Mr. Tus Birkózóiskola növendéke ezüstérmet
szerzett. Klubtársa Antunovics László 74 kg-ban harmadik lett.
A "tusosok" tovább taroltak, hiszen Jager Krisztián és Molnár
Gábor (mindketten 55kg) valamint Szakolczi Hunor (60 kg) jóvoltából további három ötödik helyet könyvelhettek el maguknak.
Szabadfogásban a Csepel SC sportolói jeleskedtek. A 96
kilóban induló Bóna Dániel bronzérmet, Beischlag Péter (60 kg)
egy ötödik helyezést gyûjtött be.
Itthon, Egerben is már a héraklészes birkózók
vehették át a stafétabotot. A kötöttfogású birkózó országos
bajnokságon három súlycsoportban is a Mr. Tus Iskola növendékei örülhettek az érmeknek. A legkisebb súlycsoportban
Jager Krisztián és Szabó Martin Gábor második illetve harmadik
helyezést szerzett. A hatvanhat kilogramm aranycsatájában
Lõrincz Tamás pazar birkózással múlta felül a rutinos Kliment
Lászlót. Egy súlycsoporttal feljebb Módos Péter és Robotka László
osztoztak a bronzérmes helyeken.
(2.)
Héraklészes birkózósiker Moszkvában, csillagos
ötös a csillagprogramosoknak! Sastin Marianna (kép 2. ) (Csepel
SC) bronzérmet szerzett a kötött- és szabadfogású valamint
nõi birkózó Európa-bajnokságon. A kiváló eredményért
elismerés jár a birkózónõ jelenlegi mesterének,

Gulyás Zoltánnak és nevelõedzõjének Nagy Györgynek is.
A korábbi világbajnoki második helyezett sportoló bár az elsõ
körben kikapott, a vigaszágon azonban egészen a harmadik
helyig menetelt. Egy súlycsoporttal feljebb, 63 kg-ban Szerencse
Mónika (kép 3.) az ötödik helyen zárt. A fiúk is igazán jól
teljesítettek. A magyar válogatott legnagyobb sikerét a Mr.
Tus iskola növendéke a 66 kg-ban szõnyegre álló Lõrincz
Tamás (CVSE) aratta. A még csak tizenkilenc esztendõs
sportoló, 1994-óta birkózik, felkészülését immár hatodik
esztendeje a Struhács György, Bacsa Ferenc, Takács Ferenc edzõi
trió irányítja, nevelõedzõje Papp Ferenc volt. Élete elsõ felnõtt
világversenyérõl rögtön a legfényesebb medáliával térhetett
haza, egy szlovák, egy olasz, egy lengyel, egy orosz valamint
egy sokszoros kontinensgyõztes, kétszeres világbajnok török
versenyzõt verve lett Tamás Európa legjobbja. Szabadfogásban a szombathelyi Haladásban sportoló Hatos Gábor
(edzõje: Veréb István) gondoskodott a sikerrõl, aki a 74 kg-ok
igen nívós mezõnyében bronzérmet szerzett.
P. J. M.

KSI-s éremgyûjtés a junior OB-n

P. J. M.

Ökölvívás: Wroclawek-i junior-sikerek

A magyar nõi kézilabda válogatott Norvégiában vendégszerepelt. A keretben több héraklészes játékos is lehetõséget kapott.
A debreceni Csáki Viktóriával, a ferencvárosi Szamoránsky Piroskával és a Vasasban szereplõ Tomori Zsuzsannával kiegészült gárda
bravúros, egy gólos gyõzelemmel zárta a házigazdák elleni találkozót.

Héraklész-kupa: Kalocsán készült a válogatott
Az európa-bajnoki selejtezõk elõtti felkészülés egyik állomásaként került megrendezésre Kalocsán a Héraklész-kupa
kézilabda torna, melyen a vendég szerb junior válogatott mellett pályára lépett a két vendéglátó utánpótlás-csapat: a junior
„Csillagprogram” és a „Bajnokprogram” (kép 3. ) válogatottja.
Eredmények: „ Csillag” – Szerbia 28:24 (elsõ félidõ 14:9); „Bajnok” – Szerbia 27:23 (8:14); és „Csillag” – „Bajnok” 33:27 (15:11).
Szintén Kalocsán zajlott egy nemzetközi torna, melyen a magyar ifjúsági válogatott a szlovák és román együttesek ellen
lépett pályára. A rangos találkozó végül a hazai, héraklészes fiúk gyõzelmével zárult.
(3.)

Nem sikerült a továbbjutás a görögországi Trikalában április közepén megrendezett négyes selejtezõtornán magyar férfi
junior válogatottnak. A tavalyi, hazai rendezésû junior világbajnokságon az elõzõ korosztályt bronzéremig vezetõ Tóth László
szövetségi kapitány húsz éven aluli játékosokból álló együttese csak akkor juthatott volna tovább, ha a házigazdákon kívül a spanyol
és az izraeli válogatottat is megelõzi. Bár az izraeli csapatot négy góllal, 27: 23 arányban felülmúltuk, késõbb a kézilabda
nagyhatalomként számon tartott Spanyolország ellenében ez már nem sikerült, végül a házigazdákkal szoros meccset vívva, egy góllal
alulmaradtunk. Az augusztus 10. és 19. között Ausztriában sorra kerülõ Európa-bajnokság 16-os döntõjében eddig a rendezõ Ausztria
mellett, csak a korábbi korosztályos Eb címvédõje és ezüstérmese, Szerbia-Montenegró és Horvátország helye biztos. A magyarok
csoportharmadik helye ezúttal sajnos nem eredményezett továbbjutást.
Az ifi fiúk Eb-selejtezõjére – magyar érdekeltség mellett – június elsõ napjaiban Szerbia-Montenegróban kerül majd sor.
A magyarok mellett a vendéglátó szerbek, a portugálok és a grúzok alkotják a csoportot. A kûzdelmek után az elsõ és a második
helyezett juthat majd tovább.
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(KSI) pedig az 57 kilogrammos kategóriában egy harmadik
hellyel bizonyította tehetségét. Az i-re a nehézsúlyú
Bor Barna (kép 1.) (ASE) ötödik helye tette fel
a pontot. Az eredményes szereplésnek köszönhetõen több versenyzõnk az Európai Judoszövetség legfrissebb ranglistáján is feljebb
lépett. A felsorolt sportolók közül
Bor Barna stabilan tartja súlycsoportja, (1.)
a plusz 100 kilogramm 11. helyezését.
Baczkó Bernadett egy helyet javított,
ezzel a 13. helyen áll, a 63 kg-ban
versenyzõ Szabó Brigitta (HDSE) jelentõs
elõrelépést könyvelhetett el, a nyolcadik
helyre ugrott, Mészáros Anett (ASE),
pedig változatlanul a 15. helyen jegyzett 70 kg-os
cselgáncsos.

A KSI SE sportolói három elsõ, egy második valamint négy harmadik helyezést gyûjtöttek be a junior cselgáncsosok
országos bajnokságán. Bajnoki címet Maros Barbara (48 kg), Joó István (73 kg), és Szemán Gergely (81 kg) szereztek. A Joó testvérek
közül Abigél a 63 kg-os súlycsoportban második helyen zárt. Továbbá Gubek Zsófia (kép 2.) (63 kg), a fiúknál Hardi Tamás (60 kg), Tóth (2.)
Attila és Krizsán Szabolcs (73 kg) bronzérmet gyûjtöttek be.

Kézilabda: Héraklészes lányok a felnõtt csapatban – gyõzelem Norvégiában

Európa-bajnoki selejtezõk

A magyar hölgyek kiválóan szerepeltek a nemzetközi
judoporondon. A 15 ország, 51 versenyzõje
részvételével megrendezett tunéziai viadalon két
héraklészes érem is született. A 63 kg-os
súlycsoportban ugyanis Bõsz Anett (BHSE)
és Szigetvölgyi Brigitta (UTE) dönthették el
az elsõséget.
Egy hétre rá Moszkvában az
éremtáblázat harmadik helyén landoltak
cselgáncsosaink. Az orosz fõvárosban
zajló Szuper Világkupán két kecskeméti
judoka is parádézott. A 2002-es év kontinensbajnoka Ungvári Miklós (66 kg) aranyponttal lett aranyérmes, míg a két korábbi
héraklészes versenyzõ közül Perge Ilona (KJC)
a hölgyek 48 kilós mezõnyében utasította maga mögé
a mezõnyt. Az ez évi Hungária kupa gyõztese, Baczkó Bernadett

NUPinfo – MKSZ

Az egyik legrangosabb európai junior versenyre került sor április végén Wroclawekben. A lengyel városban tizennyolc
ország száztíz öklözõje állt szorítók közé. A héraklészes válogatottból – Bacskai Imre edzõ vezetése mellett – remekül, igen
meggyõzõen ökölvívott a vasasos, egykori KSI-s Bacskai Balázs, aki a 64 kg-os súlycsoportban cseh, szlovák, francia és lengyel
sportoló legyõzésével jutott a dobogó tetejére. A versenyen az egykor szintén KSI-s színekben versenyzõ, ma a Gyöngyös csapatát
erõsítõ 57 kg-os Rácz Sándor cseh és két lengyel öklözõ felett aratott gyõzelmével a második helyezésig jutott.

Utánpótlás Ökölvívók Olimpiája

(3.)

Az elõzõ esztendõkhöz képest nagy létszámban, 238 ökölvívó közremûködésével rendezték Kecskeméten április közepén
az utánpótlás ökölvívók olimpiáját. A versenyt hatalmas vidéki fölény jellemezte, a serdülõk esetében 19 vidéki – 3 fõvárosi, míg a
kadetteknél 15 vidéki és szintén 3 budapesti bajnoki cím született…
A csapatok versenyében a serdülõk között Debrecen, míg a kadettek esetében a vendéglátó Kecskemét gyõzött. Egyéniben
a fiatalabbaknál a legjobb ökölvívó a KSC-s Baranyai Richárd, míg az idõsebbek közt a törökszentmiklósi Nagy Krisztián lett.

Ökölvívó Budapest Bajnokság: KSI-s sikerek!
A KSI szakosztályának kilenc arany-, hét ezüst-, és hét
egyéni bronzérem a termése az április végén megrendezett
Ökölvívó Budapest Bajnokságon. A serdülõ és kadett
korosztálynak kiírt „ring-találkozón” 132 fiatal boxoló mérte össze
erejét, kesztyûs pofonainak gyorsaságát. A legjobb serdülõ a KSIs Harcsa Zoltán, a legjobb kadett a zuglói Mohácsi Roland lett. No és
a csapatversenyt természetesen szintén Svasznek Jenõ (kép 3.)
tanítványai nyerték.

V.F.
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