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

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja 
a Héraklész  program, a Sport XXI. program 

és a KSI SE tájékoztató kiadványa

A tartalomból: 
Sport XXI: elfogadott költségvetés MLSZ–NUPI együttmûködés az utánpótlás-nevelésért Sportági beszámolók:

judo, ökölvívás, úszás, triatlon, evezés, birkózás, asztalitenisz, vízilabda Hírek.

www.nupi.hu

Judo: Karakas Hedvig (kép 1.), Dávid Zsuzsa és Maros Barbara (kép 2.) Európa-bajnok; Erdélyi Lilla (kép 3.) és Hegedûs Dóra EB ezüstérmes; 
Joó Abigél EB bronzérmes;

Ökölvívás: Nokta Norbert, Cujbus János és Móna Imre EB bronzérmes; Mihály János (kép 4.) EB V. helyezett;

Triatlon: Kovács Zsófia (kép 5.) EB IV. helyezett; nõi csapat EB V. helyezett;

Birkózás: Godó Kitti fõiskolás VB V. helyezett.
Az eseményekrõl részletesen a sportági beszámolók oldalain olvashatnak!

A férfi kardcsapatok GP-viadalán a Nemcsik Zsolt, Decsi Tamás és a Csillagprogramos Lontay Balázs (kép 1.) összeállítású trió
az erõs mezõnyt végigverve megszerezte az aranyérmet. A három magyar kardvívó úgy utazott el Dél-Amerikába, hogy az öt év óta
az elsõ csapat Grand Prix-gyõzelmet tartalék és szakmai segítõ, illetve sportvezetõ nélkül érte el, ami ebben a bírói szubjektivitáson
is múló fegyvernemben komoly haditettnek minõsül. A Nemcsik, Decsi, Lontay hármas fogat a nyolcba a németek legyõzésével, 
az elõdöntõbe az olaszokat kiejtõ Kanada ellen, a fináléba Románia kiverésével jutott. Végül az aranycsatában 45:42-re legyûrtük 
a franciákat. A harmadik helyen a spanyol csapat végzett, õket a román válogatott követte.

Kiválóan szerepeltek a tornászlányok a szlovákiai Nagyszombaton rendezett nemzetközi viadalon. A Starobylej Kupán
a felnõtt mezõnyben hét nemzet, huszonkét versenyzõje nevezett. A mindössze 14 esztendõs Böczögõ Dorina (Hungarotel TC), 
aki a volos-i kontinensbajnokságon a legjobb összetett eredménnyel büszkélkedhet, a gerenda kivételével, mindegyik szeren fináléba
jutott és nyert. Így a fiatal héraklészes természetesen az összetett elsõséget is elhódította. Az ifik csapatversenyében sem találtunk
legyõzõre. A békéscsabai-ferencvárosi, Kékegyi Szabina-Tóth Renáta felállású duó a románok elõl hozta el a csapataranyat. 

A 23. alkalommal megrendezett hagyományos pünkösdi „Olympic Meeting”-en négy gyõzelmet szereztek atlétáink. 
Az utánpótlás (U23-as) korcsoport versenyén a kedvezõtlen idõjárással dacolva 15 ország sportolói vettek részt. Férfi 200 méteren 
a még junior korú Szebeny Miklós gyõzött (21,52), míg 800 méteren látványos taktikai küzdelemben Kazi Tamás (1;51,12) szerzett
elsõséget. Olteán Csongor gerelyhajító versenycsúccsal (72,15) állt a dobogó legfelsõ fokára. A nõi kalapács népes mezõnyét 
a héraklészes Nickl Vanda 64,04 méteres eredménnyel elõzte meg. A gyõzelmek mellett még több döntõs helyezést is szereztek
versenyzõink. További dobogós helyezések: második helyen végzett-Vas Dávid (200 m/21,73); Vaskó Zoltán (magas/210); Kürthy Lajos
(súly/18,00); Németh Kristof (kép 2.) (kalapács-6/75,50). A dobogó harmadik fokára léphetett Magyari Zoltán (gerely/67,38);  Pálhegyi Sándor
(kép 3.) (kalapács-6/72,28) és a ffi 4x100 méteres váltó ( 42,43 –Rózsa L, Bodó L, Vas D, Resán G.).

Fucsovics Márton (kép 4.) a Nyíregyházi Városi Tenisz Club versenyzõje egy olaszországi nemzetközi versenyen méretette
meg magát. A Corregio-ban megrendezett viadalon az ifjú héraklészes négy hazai teniszezõt legyõzve, egészen a döntõig menetelt,
ahol szintén könnyedén vette az akadályt és lett tornagyõztes.  

Tuzla-ban fiú párosban arattunk sikereket. A bosnyák verseny fináléjában Zsiga Máté (kép 5.) cseh partnerével az oldalán
három szettben bizonyult jobbnak horvát-szlovén nemzetiségû ellenfelénél.   

A nyár elsõ hónapjának utolsó napjaiban az ifjúsági kerékpáros válogatott a 32. alkalommal megrendezett Felsõ-ausztriai
Körversenyen vett részt. Somogyi Miklós csapatában ezúttal is helyet kapott a KSI kiválósága, a pálya EB-re készülõ Schipp Olivér (kép 6.).

Június 21-23-ig rendezték Kazincbarcikán a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében a Kis Iskolák Diákolimpiáját.
Ezt a versenyt a 200 fõ alatti nevelési-oktatási intézmények részére írja ki a MDSZ. A diákolimpián atlétikában, kézilabdában és
labdarúgásban mérték össze tudásukat a megyei gyõztesek. A rendezvényen összesen mintegy 1000 gyerek vett részt. A Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézet is meghívást kapott az országos döntõre, ahol a NUPI-t a Pedagógiai munkacsoport tagjai képviselték.

– hírek

nevelési Intézetben folyó munkáról. A négy éve alakult állami
szervezet az idén már több mint 2,3 milliárd forinttal támogatja
a magyar sport utánpótlását, amely óriási segítség az erre

hovatovább áldozni képtelen szövetségeknek és egyesüle-
teknek. A fõigazgató szerint a fiatalok 2005-ös

eredményei – majd’ 150 érem a különbözõ vb-ken
és Eb-ken – már mutatják, hogy a rendszer
mûködõképes, azaz a jövõkép hízelgõbb, mint 
a kilencvenes évek végén, ugyanakkor jelezte:
egészen katasztrofális a magyar oktatáspoli-
tikának az iskolai testneveléshez fûzõdõ kap-

csolata, ami nem csupán a tehetségek felfedezését
nehezíti meg, de az ország egészségügyi mutatóinak

sem „tesz jót”.

MOB – NUPinfo

Magyar Olimpiai Bizottság június 9-i elnökségi
ülésén több napirendi pontja mellett két témakörben
is érintett volt intézetünk. A májusban tartott

közgyûlés határozatának megfelelõen határoztak arról,
hogy a MOB keretein belül megalakul egy állandó
testület, a budapesti olimpiát elõkészítõ bizottság. 
A játékok majdani Magyarországra hozatala 
a MOB alapvetõ célkitûzései közé tartozik. 
Az elõkészítõ testület elnöke Bakonyi Tibor MOB-
alelnök, országgyûlési képviselõ, Budapest fõpol-
gármester-helyettese lett. A bizottság munkájában
az elnökség tagjai közül Kamuti Jenõ, Sinka László,
Vass Károly mellett a NUPI fõigazgatója, Dr. Szabó
Tamás is részt vesz. Az elnökség úgy látja, a MOB-on
belül mûködõ grémium munkája garancia lehet arra, hogy
amikor a magyar kormány úgy dönt, a gazdasági helyzet
lehetõséget nyújt egy olimpia megrendezésére, így az
önmagában hat-nyolcmilliárd forintba kerülõ kandidálás
benyújtására, akkor a MOB szakmailag felkészülten vághasson
neki a pályázat elkészítésének.

Az elnökségi ülésen többször elhangzott, hogy hazánk
igazi esélyét a múlt és a jelen kiváló eredményei adhatják. 
Ezzel kapcsolatosan Szabó Tamás – a Héraklész Program
igazgatójával, Tóth Józseffel –  beszámolt a Nemzeti Utánpótlás-

A
MOB „elôtt” a NUPI

utánpótlás-nevelés területén dolgozó edzõk, sportvezetõk közül
kerültek ki. Amint a szakmai napon – egyik lényeges adatként –
is elhangzott, a NUPI által koordinált programokon – Héraklész
Bajnok-, Csillag-, Sport XXI programokon és a sportiskolai
rendszeren – keresztül idén 2,3 milliárd forint áramlik a hazai
utánpótlás-nevelésbe. 

Folytatás a 2. oldalon!

tánpótlás-nevelés és tehetséggondozás”-címmel került
megrendezésre – csaknem teltház elõtt – a MOB, 
a Magyar Edzõk Társasága és a TF közös

szervezésében, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet
közremûködésével a MOB-edzõtovábbképzés legutóbbi
állomása. A TF Auláját a hallgatóság soraiban elsõsorban 
a Héraklész program és a Gerevich ösztöndíjas szakemberek
töltötték meg. Az országos konferencia elõadói a NUPI és az 

U
Edzôtovábbképzô konferencia: Elôtérben az utánpótlás-nevelés

A héraklészes sportolók kiemelkedô eredményei:

(1.)

(3.)

(2.)

(4.)

(5.)

„
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„Utánpótlás-nevelés és tehetséggondozás”-címmel került
megrendezésre – csaknem teltház elõtt – a MOB, a Magyar
Edzõk Társasága és a TF közös szervezésében, a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézet közremûködésével a MOB-
edzõtovábbképzés legutóbbi állomása.

Köpf Károly (kép 1.) MOB sportigazgató, egyben 
a rendezvény egyik szervezõje köszöntõjében kiemelte 
az utánpótlás-nevelési programok, az állami
szerepvállalás, finanszírozás jelentõségét,
egyben üdvözölte azok koordinátorát, 
az edzõtovábbképzés ezen állomásának
egyik „gazdáját”, a NUPI-t.

Nyitó elõadásában Dr. Szabó
Tamás (kép 2.), mint mondta, a hazai
utánpótlás-nevelés európai szintû, sõt
világszínvonalú, ezt bizonyítják a világ-
bajnokságokon, Európa-bajnokságokon
és az EYOF-on – Európai Ijfúsági Olimpiai
Fesztivál – elért eredmények; 2005-ben
huszonegy héraklészes olimpiai sportág
tekintetében közel 150 érmet, dobogós helyezést
szereztek fiataljaink a korosztályos versenyeken. 
A NUPI fõigazgatója részletesen kitért az utánpótlás-nevelés
területén megvalósuló állami szerepvállalásra: a sport mint
nevelési eszközként való felhasználására, a testmozgással
kapcsolatos motíváció kiépítésére és a tehetségek kiemelt
gondozására. Az állami támogatás a különbözõ színtereken
(iskola, DSE-k, SE-k) – mint mondta – lefedi az utánpótlás teljes
vertikumát, a 6-23 éves korosztályt. Kétezerhatban a különbözõ
programokra: a Héraklész Bajnokprogramra, a Sport XXI
programra, a sportiskolai rendszerre és a közelmúltban indult
Héraklész Csillagprogramra összesen 2,3 milliárd forint jut.
Szabó Tamás örömmel számolt be a néhány napos hírrõl, mely
szerint a „szakmai szûrõ” elfogadásra javasolta a Lehmann László
Pedagógiai munkacsoport-vezetõ által koordinált sportiskolai
kerettantervet, így a jogi környezet megteremtése után a
program behatolhat az iskolákba.

Pignitzky Dorottya, a NUPI osztályvezetõje a Sport
XXI programról tartott átfogó tájékoztatást. A program 2004 óta
tartozik a NUPI felügyelete alá – korábban néhány sportág
esetében már 1999-tõl volt jelen az állami finanszírozás –, évente
közel 800 millió forintos támogatást nyújt 14-15 korig. 
A program – mely központi szabályozással, felügyelettel 
és kontrollal mûködik – 2004-ben hét, 2006-ban már 

13 sportágat foglal magában. Pignitzky Dorottya a létszám-
adatokra is kitért:  2005-ben az iskolai támogatás

közel 900 iskolát (ebbõl 500 labdarúgó) és 22-25
ezer gyermeket (közel a fele labdarúgó), míg az

egyesületi támogatás 975 egyesületet, DSE-t
(613 labdarúgó), és 32 ezer sportolót (18.400
labdarúgót) érintett.

Igen látványos prezentációt
nyújtott a hallgatóságnak Dr. Pápai Júlia,
aki a Héraklész Bajnokprogram sporto-

lóin végzett antropometriai mérések és
pszichológiai vizsgálatok tapasztalatait adta

közre. A NUPI Humánbiológiai csoportjának
vezetõje a versenyzõk általános személyiség-

profiljának ismertetése mellett testarány-jellemzõik
összehasonlításával mutatta be a sportágak közti

különbségeket, kiemelten a labdajátékokat és a küzdõsportokat.

A konferencia „sportági részében” az utánpótlás-nevelési
programok egymásraépülését, a sportágakon belüli tehetség-
gondozás folyamatát mutatták be az utánpótlás-nevelés szakem-
berei. Elõadást tartott a birkózók részérõl Struhács György (kép 3.),
az evezõs Ficsor László, a cselgáncsosoktól Dr. Hetényi Antal Gábor,
a kajak-kenu képviseletében Weisz Róbert, a kézilabdázók
részérõl a Hajdú János (kép 4.)-Kovács László (kép 5.)-Firnicz József (kép 6.)

trió, végül kosaras „részrõl” Dr. Ránky Mátyás (kép 7.).

A konferenciát – melynek folytatása októberben
várható – a Magyar Edzõk Társaságának elnöke, Dr. Ormai
László (kép 8.) zárta be.

Vasvári Ferenc

Edzôtovábbképzô konferencia: Elôtérben az utánpótlás-nevelés
- folytatás

Sportági beszámolók
Asztalitenisz: Csillagprogramos fiatalok Dél-Amerikában 
– a magyar csapat mérlege 3 ezüst és 1 bronz

(1.)

(2.)

(4.)

Júniusban rendezték meg a Nemzetközi Asztalitenisz
Szövetség (ITTF) Pro Tour versenysorozatának két latin-
amerikai versenyét a brazíliai Sao Paulo-ban és a chilei Santiago-
ban. A magyar színeket öt férfi – közülük három
Csillagprogramos: Jakab János (kép 1.), Zombori Dávid és Zwickl
Dániel (kép 2.) -, illetve egy nõi versenyzõ, a szintén
Csillagprogramos Póta Georgina (kép 3.) képviselte.

A Brazíliában megrendezett eseményen
a felnõtt versenyszámokat tekintve Zwickl Dániel
volt a legeredményesebb a delegáció tagjai
közül. Egyesben, és párosban Jakab
Jánossal az oldalán egyaránt a negyed-
döntõig menetelt. A férfi egyes negyed-
döntõjében a késõbbi gyõztes koreai
Cho Eon Rae jelentett számára leküzdhe-
tetlen akadályt. Ugyancsak negyeddöntõs
helyezést ért még el a Pázsy Ferenc, 
Bojan Tokic (magyar, szlovén) férfi páros.

A 21 éven aluliak versenyében 
a hölgyeknél Póta Georgina ezüstérmet szerzett.
Az aranyérmes az a koreai Lee Eun Hee lett, aki 
a nõi egyes versenyszámban a harmadik helyen végzett
A fiúk versenyében Zombori Dávid 5-8. helyezése emelhetõ ki.

A dél-amerikai túra második állomásán Chilében 
a rangidõs Pázsy Ferenc remekelt. A Németországban légióskodó
32 éves versenyzõ szlovéniai párjával bejutott a páros
versenyszám fináléjába. Ott ugyan vereséget szenvedtek 
a Gárdos, Chen Weixing osztrák duóval szemben, de ez a 2. hely 
a férfi szakág egyik legjobb eredménye a Pro Tour sorozat eddig

íródott történetében. (Hasonló bravúrt Jakab János
könyvelhetett el tavaly ugyancsak Santiago-ban. Akkor

fiatal versenyzõnk a német Peter Franzzal jutott be 
a döntõbe.) Pázsy az ezüstérem mellett egyesben 

a legjobb nyolc versenyzõ közé is beverekedte
magát.

A chilei versenyen sem maradtak
Csillagprogramos versenyzõink érem nélkül.
A fiúk 21 éven aluli versenyében Jakab János
feledtette brazíliai fiaskóját (Sao Paulo-ban

már a legjobb 8 közé jutásért búcsúzott).
Santiago-ban bejutott a versenyszám

elõdöntõjébe, ahol egy ázsiai játékostól, a koreai
Kim Tae Hoon-tól kapott ki négy játszmában. 

A leányok döntõjében Póta Georgina is koreai
ellenféllel került szembe, ráadásul azzal a Lee Eun Hee-vel,

aki Sao Paulo-ban legyõzte õt. Ifjúsági Európa-bajnokunknak
végül nem sikerült revansot venni, így a brazíliai teljesítményt
megismételve ismét a dobogó második fokára állhatott.   

Lajtai Kristóf (kép 4.) 

asztalitenisz sportági vezetõ

Vízilabda: A KSI szakosztályának eredményei 2005-2006

Az évadban az ifjúsági és serdülõ korosztályt
figyelembe véve fiatalabb évjáratú generáció volt az
egyesületünknél, azaz más csapatoknál nagyobb létszámban
vettek részt idõsebb, jobb képességû játékosok; talán ezzel
magyarázható az idei év „gyengébb” szereplése.

Az ifjúsági csapat remek teljesítménnyel, a felnõtt OB
I/B osztályú bajnokságban gyõzni tudott a nagy egyéniségeket
(Tóth Márton volt KSI-s) felvonultató Cegléd gárdájával
szemben. További sikerként könyvelhetjük el,
hogy az összes kiöregedõ, felnõtt korba lépõ
játékost el tudtuk igazolni felnõtt 
OB I-es csapatokhoz. 

A serdülõ korosztálynál
óriási bravúrnak számított, hogy 
a két évvel ezelõtti 12. helyezés
után, nagyot javítva a teljesítmé-
nyen és a csapategységen, ezúttal 
a 6. helyezést szerezték meg a fiúk.

A gyermek csapat két
szinten is megmérettette magát. Elsõ-
sorban az országos bajnokságra koncent-
rálva a 3. helyezést szerezték meg, a fiatalabb
játékosokkal pedig a regionális bajnokságban sikerült 
a gyõzelmet megszerezni, a dobogó legfelsõ fokára felállni.

Az 1992-1993-1994-ben születettek nagy küzdeni
tudásukról adtak tanúbizonyságot, hiszen a Budapest Bajnok-
ságokon elért 3. és 4. helyezések nagyon jónak mondhatók.
Ezeknél a korosztályoknál az alapfeladatok elsajátítása a cél, 
így a játékosok technikai és taktikai tudása még elmarad 
az ellenfelek képzettségétõl. 

Helyezések:
OBI / B felnõtt bajnokság: 1. helyezés;

Utánpótlás bajnokságok: ifjúsági: 3.
helyezés, serdülõ: 6. helyezés, gyermek:

3. helyezés. Felnõtt csapatokba
továbbadott játékosok száma: 6 fõ;
BVSC-be 3 fõ (Szabó, Lázár, Pecz),
Vasas-ba 1 fõ (Kincses), OSC-be 
2 fõ (Garádi, Buday).
Budapest Bajnokságok: gyermek

1991-es korosztály: 1. helyezés,
gyermek 1992-es korosztály: 4.

helyezés, gyermek 1993-as korosztály: 3.
helyezés, gyermek 1994-es korosztály: 4.

helyezés.
Zsoldos Péter

KSI SE
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„Megtört a jég!” -mondtuk a tavalyi
brno-i ORV-t követõen, mikor is a pont-
versenyen 1 ponttal megelõztük az addig
hosszú évek óta verhetetlennek hitt cseheket.
Az, hogy a tavalyi eredmény nem volt véletlen –
tovább repedt az a bizonyos jég –, azt az idén
június 17-én, Pöstyénben megrendezett
korosztályos regattán elért versenyeredmények
igazolják, hiszen a lebonyolításra került 11
versenyszámból legjobb serdülõ evezõseink
nagyszerû, izgalmas versenyekben 4 elsõ, 
5 második, és 1 harmadik helyezést értek el,
ezzel egyben pontverseny gyõzelmet is aratva.
A pontversenygyõzelem értékét növeli az a tény,
hogy a nagy rivális cseh és lengyel csapattal 

(1.) 

(2.)

(3.)

Sport XXI: Elfogadott költségvetés
A Nemzeti Sporthivatal június elején elfogadta a Sport XXI utánpótlás-nevelési program költségvetését, egyben sportági

kereteit. A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI) a keretmegállapodásokat a szövetségekkel megkötötte. A sportági
programokról a NUPinfo késõbbi számaiban olvashatnak.

Pignitzky Dorottya
osztályvezetõ, Sport XXI. Program

ellentétben mi csak 10 számban neveztünk, 
és ennek ellenére, a tavalyi eredményt
túlszárnyalva immáron 4 ponttal sikerült 
a második helyezést elért cseh csapatot
magunk mögé utasítani. Az ismételt kupa-
gyõzelem azt mutatja, hogy utánpótlás-
nevelésünk jó úton jár, és egyre inkább kezd
beérni az a szisztematikus munka – jelentõs
részben a Héraklész Bajnokprogramnak
köszönhetõen –, amelyet a sportág egyre több
szakosztályában folytatnak.

Emlékeztetõül alább olvashatják 
a kiemelkedõ, aranyérmes csapatokat, és az
õket felkészítõ edzõk neveit:

Ficsor László (kép 1.) 

evezés sportági vezetõ

Sportági beszámolók
Labdarúgás: MLSZ–NUPI együttmûködés az utánpótlás-nevelésért

40 millió a zánkai utánpótlás táborra

A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézet megállapodást kötött a közelgõ
idei nyári zánkai labdarúgó táborokkal kapcsolatban. 
A Kisteleki István (kép 1./a.) MLSZ-elnök és dr. Szabó Tamás (kép 1./b.) 

NUPI-fõigazgató jegyezte szerzõdés alapján az állam 2006-ban
40 millió forinttal járul hozzá a Zánkai Utánpótlás Labdarúgó
Tábor költségeihez, s összesen 280 millió forintot ad a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Programra.  

Errõl – és az alább olvasható részletekrõl Kisteleki
István, az MLSZ elnöke, Világosi Gábor, a Parlament
alelnöke, Bicskei Bertalan, a szövetség utánpótlás-
nevelési programigazgatója és Baranya István, 
a zánkai tábor igazgatója tájékoztatta a 
sajtó képviselõit csütörtökön, a városligeti 
Vb-parkban.

Az MLSZ alakítja ki a stratégiát

A támogatás a NUPI-n belül
mûködõ Sport XXI. Program labdarúgás
sportág keretösszegébõl történik. A szakmai
stratégia kialakítása az MLSZ hatáskörében
marad, s a rendszer immár a kedvtelésbõl,
valamint a versenyszerûen futballozó gyerekek
igényeit is egyaránt kielégíti. A program mûköd-
tetésének felelõse Bicskei Bertalan, a Magyar Labdarúgó
Szövetség utánpótlás-nevelési programigazgatója, az MLSZ
Felnõttképzési Intézete Edzõképzési Tanszékének vezetõje.

A 2006-os program kiemelt eleme a harmadik
alkalommal megszervezett Zánkai Utánpótlás Labdarúgó
Tábor, amelyet a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet
támogatásával és a FONESZ közremûködésével a Magyar
Labdarúgó Szövetség rendez. A tábor elsõdleges célja

az iskolákban, és az egyesületekben futballozó tehetséges
gyermekek kiválasztása. A komplex, június 19-tõl július 22-ig
tartó gyermektábor eseménysorozatába a lányok mellett az idén
a fogyatékos gyerekek is integrálódtak.

Az egyesületek kapják a pénzt

A Baranya István táborigazgató és szakmai stábja (Both
József, Kereki Zoltán, Õze Tibor), illetve a dr. Petrekanits Máté
irányította tudományos csoport által vezetett munka anyagi

hátterét a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet biztosítja.
A NUPI az állami utánpótlás keretbõl, konkrétan a

Sport XXI. programon keresztül 2004-ben 10
millió forinttal támogatta a zánkai tábort.

Tavaly ez az összeg 25 millió forint volt
(amely fedezte a teljes iskolai tábor költségeit, 
s az egyesületi tábor kapcsán felmerülõ
kiadások mintegy felét), az idén nyáron
pedig 40 millió forint jut a futballra szánt
280 milliós sportági keretösszegbõl 
a zánkai táborra.

A NUPI az elkölthetõ összeg
jelentõs részét egyébként közvetlenül 

az utánpótlás-neveléssel foglalkozó egyesü-
letekhez és iskolákhoz jutattja el szerzôdés

kötést követôen, és bár az MLSZ foglalkoztatja 
a megyei iskolai koordinátorokat, utófinanszírozással 

a NUPI fedezi a szövetség velük kapcsolatos bérköltségeit is.
Az MLSZ számára a NUPI 280 millió forintos

támogatása, és annak garantálása, hogy saját szakmai törekvéseit
érvényesítheti, biztos hátteret jelent az iskolai és egyesületi
program eredményes folytatásához, és lehetõséget teremt a
sportág tömegbázisának további növelésére.

www.mlsz.hu

Birkózás: Dobogós és pontszerzõ helyek a nemzetközi versenyekrõl

Három héraklészes is dobogóra állhatott a branden-
burgi kötöttfogású viadalon. A Németország Kupáért kírt junior
birkózó viadalon ismét bizonyítottak a Mr. Tus birkózóiskola
növendékei. Ötven kg-ban induló Módos Péter (kép 2.) aranyérmet
kasszírozott be, Korpási Bálint (60 kg) (kép 3.) a harmadik, az
újdonsült kontinensbajnok Lõrincz Tamás a második helyen zárt.

A mongóliai Ulánbátorban megrendezett birkózó
fõiskolás világbajnokságon Godó Kitti gondoskodott pontszerzõ
helyezésrõl. A héraklészes hölgy a szõnyegrõl ötödik helyezéssel
tért haza. 

P.J.M.

(1./b.) 

(1./a.) 

Sportági beszámolók
Evezés: Serdülõ evezõseink sikere a pöstyéni Olimpiai Reménységek versenyén

Hirlevel juniusi 4.0  7/20/06  9:28 AM  Page 3



4.oldal
www.nupi.hu

5.oldal
www.nupi.hu

Sportági beszámolók
Úszás: Egy tengernélküli ország sikerei a Mare Nostrumon, új országos csúcs Bécsben

Sportági beszámolók
Judo: Miskolcon a legjobbak közt –  beszámoló az ifi Európa-bajnokságról

Nagy várakozás elõzte meg a KSI SE öt sporto-
lójának az idei versenyévadot az ifjúsági korosztálynál, hiszen
„hazai pályán” rendezték meg az Európa-bajnokságot. 
Az elõzmények nagyszerû szereplést vetítettek elõre, mivel 
a 3 válogatóversenyen (EORV – Miskolcon, Jicin, Szczyrk)
összesen 11 érmet és 2 pontszerzõ helyezést szereztek
versenyzõink.  

Így jutottunk el a június 23-i naphoz, ahol
megszületett az elsõ siker, egy nagyszerû aranyérem.
Maros Barbara (44 kg) sorozatban nyerte
mérkõzéseit: elõször román, majd sorrendben
lengyel, orosz és a döntõben francia
ellenfelét verte magabiztosan. Ezt az
eredményt tulajdonképpen várhattuk
tõle, de azt mi sem gondoltuk volna,
hogy ennyire simán hozza a meccseit és
idõ elõtt-összes mérkõzését ipponnal
nyerve-végez súlycsoportbeli riválisa-
ival. Munkáját dicséri, hogy ellenfele-
inek edzõi is sorra gratuláltak nagyszerû
teljesítményéhez. Sajnos az 50 kg-ban
induló Batizi Sándornak nem sikerült a jó
szereplés, hiszen két vesztes mérkõzéssel
búcsúzott a további küzdelmektõl. Az õ teljesít-
ményét sem érheti kritika, mert a késõbbi harmadik
helyezett ukrán versenyzõtõl szenvedett vereséget szoros
mérkõzésen, majd egy finn judoka ütötte el a továbbjutástól.
Június 24-én, a második nap küzdelmeivel folytatódott 
a kontinensviadal. Elõször Joó Abigél (kép 1.) lépett szõnyegre, 
és mindjárt egy nagyon kemény ellenfélbe ütközött grúz
riválisa személyében. A mérkõzés szoros volt, de a dudaszó
pillanatában egy yuko értékû akcióval gyõzedelmeskedett. 
A lendület a folytatásra is megmaradt, így a mi lányunk
szlovén, majd dán riválisát is a maximális tíz ponttal gyûrte le.
Majd következett a döntõbe jutás, ahol sajnos orosz ellenfele
megérdemelten legyõzte õt. Abigél végül is bronzérmet vehetett
át, mivel angol ellenfele még megszorítani sem bírta 
a harmadik helyért vívott mérkõzésen. A kiváló folytatás után,
bizakodóan vártuk Tóth János (kép 2.) (66 kg) szereplését. 
Bár a sorsolás nem volt kedvezõ, mégis nagyszerûen vette 
az elõtte tornyosuló akadályokat, sem litván, sem pedig bolgár 

vetélytársa sem tudta meglepni a KSI-s fiút. Következett 
a negyeddöntõ, ahol a verseny nagy esélyese várta. Az orosz
sportoló ellen a mérkõzés elsõ harmadában még vezetett, 
de sajnos riválisa egy jó mozdulattal eldobta õt, a vigaszágra
juttatva versenyzõnket. A folytatás nem sok jót sejtetett,
hiszen a következõ körben egy azeri judoka ellen kellett
megküzdenie. A csatát végig a magyar versenyzõ irányította,
de sajnos a bírók „hathatós” segítségével, az ellenfél jutott 

a következõ fordulóba. A nagyon elkeseredett János
végül a kilencedik helyen végzett, munkája és

hozzáállása alapján érmet érdemelt volna. 
A versenyek utolsó napjára maradt a 

90 kg-ban szereplõ Kökény Zsolt. Sajnos
Zsolt már az elsõ fordulóban ippon
vereséget szenvedett egy spanyol
versenyzõtõl. Mivel ellenfele kikapott 
a következõ fordulóban, így számára
hamar befejezõdött a verseny, jobb
szereplést vártunk tõle.  

Összességében nagyon elége-
dettek lehetünk. Versenyzõink jól dol-

goztak, nagyszerû ellenfeleket gyõztek le, 
és technikás, képzett judósoktól kaptak ki. 

És ami talán a legfontosabb, a KSI SE-nek
játszották el elõször a Magyar Himnuszt…   

Természetesen nemcsak a KSI héraklészesei
lehettek büszkék eredményeikre. 

Kovács Gábor lányai is alaposan kivették a részüket 
az éremgyûjtésbõl. A két wadokai-os közül Karakas Hedvig
52 kg-ban védte meg európa-bajnoki címét, meglepetésre
Dávid Zsuzsa 70 kg-ban bizonyult a legjobbnak.

A legkisebb súlycsoportban Erdélyi Lilla (Wadokai
JC), 57 kilóban az EYOF gyõztes Hegedûs Dóra (kép 3.) állhatott
a dobogó második fokára. A fiúknál is akadt pontszerzõ.
Majer Tibor (Kecskeméti JC) az igen erõs mezõnyben végzett
hetedik helyen. 

Így, a magyar ifjúsági válogatott három arany-, két
ezüst, és egy bronzéremmel Oroszország mögött az érem-
táblázat elõkelõ második helyén zárta a hazai rendezésû
kontinensviadalt.

Preiszler Gábor (kép 4.)-Pucsok József Márton

Ökölvívás: Három bronz Tiranából, beszámoló a kadett Európa-bajnokságról

Albánia fõvárosában találkozott a kadett korosztály
európai ökölvívó elitje. Huszonnégy nemzet 187 öklözõje
seregszemléjén a mieink is képviseltették magukat. A magyar
csapat gerincét a Héraklész Bajnokprogram, és zömmel a vidéki
egyesületek adták.

Különösen az alsóbb súlycsoportokban jeleskedtünk,
itt érem is termett a fiúknak. A Hódgép versenyzõje Nokta
Norbert 50 kg-ban, Cujbus János (Gyevát Gyula Ökölvívó Iskola) 

hatvan kilóban, a debreceni vasutasok sportolója Móna Imre 
a 63 kg-os kategóriában örülhetett a bronzéremnek. 

A további pontszerzõ helyek az 54 kg-ban versenyzõ
Mihály János és a 70 kilóban a szorítók közé lépett Gondi Tamás
(egyaránt Kiskunfélegyházi HDSE) nevéhez fûzõdik. A „nehézfiúk”
között a 80 kg-os Németi Tibor bizonyított,  a Vasas Rica
Hungária öklözõje végül a hatodik helyen zárt. 

P. J. M.

(2.)

(3.)

(4.) (5.)

(2.) 

(3.) 

(4.) 

Monte Carlo-ban, a kaszinók városában nem vállalt
nagy kockázatot az, aki Cseh László (kép 1.) sikerére fogadott
volna. Biztosak lehettünk abba, hogy az olimpiai bronzos,
világbajnok úszó fõként vegyesúszásban kápráztatja el 
a kicsiny hercegség publikumát. Csillagprogramos úszónk 
a körverseny ezen elsõ állomásán már megcsillogtatta tudását.
A rövidebbik számban mindjárt a világ idei legjobbját
tempózva (1:59.31), új versenycsúcsot - a régit is Turi mester
tanítványa tartotta - állított be. Mondanom sem kell
Cseh négyszáz vegyesen sem talált legyõzõre, és
hogy teljes legyen a siker arról Verrasztó Dávid
gondoskodott. A Jövõ SC sportolója
honfitársa és egy ausztrál fiú mögött 
a harmadik helyen csapott a célba. 
A vegyesúszó számok után megbizo-
nyosodhattunk arról, hogy Laci álló-
képessége mellett úszógyorsasága is
kiváló, hiszen egy sprintszámban, 50 m
háton is gyõzni tudott. Hagyományos
sikerszámunk (400 m vegyes) érem-
csatájába a héraklészes hölgyek is bele-
szóltak, sõt Hosszú Katinka érintette meg
elsõként a medence falát, majd néhány tizeddel
késõbb Jakabos Zsuzsanna (kép 2.) is megérkezett.
Így a fináléban magyar háziverseny kerekedett, ahol a
bajai VSC versenyzõje arany-, míg a pécsi hölgy ezüstérmet
szerzett. A két lány kétszázon is rajthoz állt, ahol szintén

egy-egy érmet (ezüst illetve bronz) gyûjtöttek be. Jakabos
sokoldalúságát bizonyítván 200 pillangón is érmet, harmadik
helyezést ért el, a futamot a pillangóspecialista Boulsevicz Beatrix
(Kõbánya SC) nyerte. Athén ezüstérmese, a mellúszó Gyurta
Dániel 200 méteren próbált szerencsét. Ebben a számban a fiatal
Jövõ SC-s gyõzni tudott, 100 méteren az ötödik helyen zárt.

A versenysorozat soron következõ állomása is
francia nyelvterületen Canet en Roussillion-ban zajlott,

természetesen magyar résztvevõkkel. A viadal
második napján ismét Cseh Lászlón volt a sor. 

A Kõbánya SC klasszisa kétszáz méter
vegyesen saját szakállasnak egyáltalán
nem mondható monaco-i versenycsúcsát
adta át a múltnak. Ez ismét a világ idei
legjobb kétszázas idõeredményének
számított. Ráadásként a 100 méter hát-
úszásban sem talált legyõzõre, amit a
hazai rendezésû kontinensviadal elõtt

cseppet sem bánunk. 

Amit lehet nyertek a hérak-
lészes úszók az osztrák fôvárosban is. 

A nemzetközi viadalon összesen huszonöt
elsôséget és számos ezüst -és bronzérmet szereztek a

magyar csapat tagjai. Kis Gergô (kép 3.) (Rája 94' Ajka) 800 méter
gyorsúszásban új országos rekordot ért el.

P. J. M.

Triatlon: Az európai élmezõnyben a héraklészesek
A triatlonisták idén Autun városában, június végén

rendezték a felnõtt- és junior Európa-bajnokságot, ahol 
a magyar versenyzõk az élmezõnyben végeztek. A közép-
franciaországi kisvárosban az egyéni versenyben indulókra
750 méter úszás, 20 kilométer kerékpározás, végül 5 kilométer
futás várt. A csapatverseny során már könnyebb dolga volt 
a versenyzõknek, mivel a táv 300 méter úszásra, 10 kilométer
kerékpározásra és 2,5 kilométeres futásra módosult.

A magyar eredmények tekintetében Kovács Zsófia (kép 4.)

egyéniben a negyedik helyen zárt a kontinens-viadalon; 

a GYÖTRI Triatlon Club versenyzõje jó teljesítménnyel 
épphogy lecsúszott a dobogóról. Amint azt Verrasztó Gabriella 
sportági felelõs elmondta, a Csillagprogramos hölgy
mindhárom számban egyenletes teljesítményt nyújtott,
különösen igaz ez az úszóeredményre, melynél jelentõs
fejlõdést tapasztalhattunk, ez bizakodásra ad okot. A lányok,
Kovács, Horváth Gréta (Vitál Triatlon SE), Tóth Zsófia (kép 5.) 

(Ortri Császári Csemege) összeállításban a csapatverseny ötödik
helyét is megszerezték. 

P. J. M.

(1.) (1.) 

www.nso.hu

www.nso.hu
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