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V. évfolyam 7. szám 2006. július

– hírek
Lontay Balázs (kép 1.) (BHSE) és Varga Dóra (kép 2.) (Csata DSE) egyaránt tagjai voltak a Törökországba utazó felnõtt vívó
keretnek. A két Csillagprogramos kardozónak ezzel lehetõsége nyílott, hogy az Európa-bajnokság helyszínén is számot adjon
tudásáról. A juniorok között egyéni világbajnoki címmel is bíró honvédos fiú most csapatezüstöt vehetett át, a „csatás” hölgy pedig
(1.) a csapatverseny hetedik helyén zárt.
A magyar, zömmel Csillagprogramos sportolókból verbuválódott nõi és férfi fõiskolás kézilabda válogatott
világbajnokságon vett részt. A lengyelországi tornán – a végül hétcsapatosra szûkült élmezõnybõl – a második helyen zártak
a lányok, az aranyérmet a házigazda lengyel válogatott szerezte meg. A fiúknak nem sikerült érmet begyûjteniük így a Skaliczky László
- Juhász István irányította gárda végül a hetedik helyen zárt.
A juniorok közt már kontinensbajnoki címmel büszkélkedõ Bedák Pál a Plovdivban zajló Európa-bajnokságon
eredményesen szerepelt. A Héraklész Csillagprogram öklözõje végül a 48 kg-os súlycsoport ötödik helyéig „osztotta a pofonokat”.

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja
a Héraklész program, a Sport XXI. program
és a KSI SE tájékoztató kiadványa
A tartalomból:
Sportági beszámolók: kajak-kenu, úszás, vízilabda, asztalitenisz, triatlon, kosárlabda, birkózás, evezés, öttusa,
súlyemelés, tenisz, atlétika, labdarúgás, kerékpár, vívás, kézilabda, ökölvívás Hírek.

A „bajnok”-ok „csillag”-okká válnak
– „Héraklész”-esek a világ- és Európa legjobbjai közt!

A sorrendben 43. Német Nagydíjon ismét bizonyítottak birkózóink, a viadal végén öt aranyérmet számolhatott össze
a magyar küldöttség. Hatvan kilogrammban Wöller Gergõ (Vasi Volán), 74-ben Hatos Gábor (Haladás VSE), 96 kilóban Kiss Gergõ
(Csepel) aranyérmet szerzett. Wöller Gergõ klubtársa és testvére Ákos ezüstérmet gyûjtött be. Az említett versenyzõk a Héraklész
(2.) Csillagprogram kiemeltjei.
Az Athénban megrendezett ifjúsági pályakerékpáros Európa-bajnokságon a KSI SE-t a még elsõ éves Schipp Olivér (kép 3.)
képviselte. Somogyi Miklós tanítványa a 3000 méteres egyéni idõfutamversenyen reprezentálta a magyar színeket, ahol 49,948 km/órás
átlagsebességgel hajtva, végül 3:36.221-es ideje a 23. helyre volt elég. A fiatal bringás ezévi eredményei minden esetre bizakodásra
adnak okot.
A Magyar Edzõk Társasága Mesteredzõi Kollégiumának döntése alapján, a szakszövetségek ezévi 23 jelöltjébõl hat
szakember részesült mesteredzõi címben. Barina József a kajak-kenu, Csoma Ferenc az atlétika, Kovács István (kép 4.) a torna,
Merész András (kép 5.) a vízilabda, Nedeczky György a vívás, Zemen János a triatlon sportágban végzett munkájuk elismeréseként vehették
át okleveleiket a TF Aulájában. Kovács István az Európa-bajnok Berki Krisztián felkészítõ mestere, Merész András a vízilabda sportágban
szintén az utánpótlás területén tevékenykedik, mindketten a KSI szakmai kötelékét erõsítik.
(3.)

DVD készült a Kenguru Kupa 2006-os Bajnokok Tornájáról. A Sport XXI. Programon belül a kosárlabda (kép 6-7.)
sportág Kenguru Kupájának leány (12 csapat) és fiú (16 csapat) döntõit, a Bajnokok Tornáját június elején rendezték Baján illetve
Budapesten. A több napos döntõkrõl tematikus összefoglaló készült DVD formájában, amelyet az érintett 28 csapat megkap
intézetünktõl.
(1.)

A héraklészes sportolók 2006-ban, világversenyeken (VB, EB), lapzártánkig elért eredményei

A héraklészes sportolók közelmúltban elért kiemelkedô eredményei
(6.)
(4.)

A

következô számának tartalmából:

Sportági beszámolók: atlétika, birkózás, öttusa, sportlövészet, úszás, vízilabda.

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

NUPinfo
(5.)

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

(7.)

(A pontszerzõ helyezések a IV-VIII. helyezéseket jelentik; az eseményekrõl részletesen a sportági beszámolók oldalain, illetve következõ számunkban olvashatnak.)

(2.)

Asztalitenisz: EB (ifi és serdülõ) – Zombori Dávid ezüstérmes; az ifi nõi csapat,
Li Bin, Pergel Szandra, Móricz Máté és a serdülõ lány csapat bronzérmes, továbbá 8 pontszerzõ helyezés;
Birkózás: EB (junior és kadett) – Módos Péter (kép 1.) és Németh Iván aranyérmes,
Bóna Dániel, Korpási Bálint és Tõzsér Sándor ezüstérmes,
Lõrincz Tamás, Barka Emese, Csercsics Richárd és Köteles Alexandra bronzérmes; továbbá 16 pontszerzõ helyezés;
Evezés: VB (U23 és ifi) – Szabó Katalin és a ffi négypár evezõs egység IV. hely; valamint további 3 pontszerzõ helyezés;
Kajak-Kenu: EB (U23 és ifi) – nõi K4, nõi K2, ffi C4, ffi K1 és a ffi K2 aranyérmes;
ffi K2, ffi K4, ffiC2, nõi K2 és a nõi K4-es egység ezüstérmes; nõi K1 bronzérmes; továbbá 5 pontszerzõ helyezés;
(3.)
Kézilabda: fõiskolás VB – a nõi válogatott ezüstérmes; továbbá 1 pontszerzõ helyezés;
Kosárlabda: EB (U20) – a nõi válogatott (kép 3.) ezüstérmes; továbbá 1 pontszerzõ helyezés (U18);
Ökölvívás: EB (felnõtt) – Bedák Pál ötödik helyezett;
Öttusa: EB (ifi) – a nõi váltó és a nõi csapat (ifi „B”) aranyérmes;
Tóth Adrienn valamint a nõi csapat (ifi „A”) ezüstérmes; a ffi csapat bronzérmes (ifi „B”); továbbá 7 pontszerzõ helyezés;
VB (junior) – Tibolya Péter ezüstérmes; a nõi csapat bronzérmes; továbbá 3 pontszerzõ helyezés;
Sportlövészet: VB (felnõtt és junior) – Keczeli Bianka (kép 2.) arany- és ezüstérmes;
Mlinkovics Tibor bronzérmes; Kocsis Norbert bronzérmes, továbbá 8 pontszerzõ helyezés;
Súlyemelés: EB (ifi) – Magáth Krisztina VII. hely; Lerch Zsolt VIII. helyezett;
(4.)
Tenisz: EB – nõi U18-as csapat bronzérmes; a ffi U18-as, a nõi U16-os és a ffi U14-es csapat ötödik helyezett;
továbbá 1 pontszerzõ hely; Csapat VB – U14 ffi csapat pontszerzõ helyezett;
Triatlon: EB (U23 és ifi) – ifi nõi csapat aranyérmes; Pocsai Balázs és az ifi ffi csapat bronzérmes; továbbá 2 pontszerzõ hely;
Úszás: EB (ifi és felnõtt) – Kis Gergõ és Cseh László (kép 5.) kétszeres aranyérmes; Dara Eszter aranyérmes és kétszeres bronzérmes; Verrasztó Dávid, Szabó János, Kis Gergõ
és a nõi 4x100-as vegyesváltó és Cseh László ezüstérmes; Bor Katalin, Kovács Norbert, Kalicz Helga és Verrasztó Dávid bronzérmes; továbbá 16 pontszerzõ helyezés;
Vívás: EB (felnõtt) – Lontay Balázs ezüstérmes; továbbá 1 pontszerzõ helyezés;
Vízilabda: EB (junior) – a ffi csapat (kép 4.) ezüstérmes.
NUPinfo (5.)
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Kajak-kenu: Kilenc aranyérem a korosztályos Európa-bajnokságról

Labdarúgás: 1200 gyermek, 160 testnevelõ és edzõ a zánkai táborban

Az 500 méteres döntõkkel zárult az athéni

megnyugtató lehet ”- értékelte a látottakat Weisz Róbert,
szövetségi kapitány.
Az U23-as mezõnyben ezen
a napon a Sík Márton, Csamangó Attila duó
szerzett gyõzelmet, míg a nagy esélyesként
rajtoló Kozák Danusia párosban és a négyes
tagjaként egy-egy ezüstöt gyûjtött be.
„A két nap során három aranyérmet
szereztünk, ami nagyon jó eredmény annak
tükrében, hogy több versenyzõ a szegedi felnõtt
világbajnokság miatt nem tartott velünk
a korosztályos Európa-bajnokságra. Azt hiszem,
Kozák Danusia is azért csúszott le a dobogóról
egyesben, mert az idén fõként a felnõtt
világbajnokságra koncentrált, és a kemény válogatási sorozatban elfáradt”- mondta Nagy László,
az U23-as csapat kapitánya.

(1.) ifjúsági és U23-as Európa-bajnokság, amelyen a

magyarok az 1000 méteren megszerzett négy
aranyérem mellé még öt elsõséget gyûjtöttek be.
Az ifjúságiak mezõnyében a
Juhász Norbert, Kiss István, Dejczõ Balázs,
Németh Gergely összetételû kenu négyes(kép 1.),
a kajakos Karakas Ádám (kép 2.), valamint
a Hegyi Zomilla, Csipes Tamara duó és a
Sarudi Alíz, Medveczky Erika, Gyulay
Blanka, Csipes Tamara alkotta négyes (kép 3.)
(2.) állhatott fel a dobogó legfelsõ fokára.
„Összességében hat aranyat szereztek
az ifjúságiak, amellyel messze túlszárnyalták az
elvárásokat, hiszen én elõzetesen négy aranyéremben
bíztam. Ráadásul mindegyik szakágban van gyõzelmünk,
ami a jövõ szempontjából

(3.)

MKKSZ

Mint korábban beszámoltunk, Kisteleki István
MLSZ-elnök és dr. Szabó Tamás
NUPI-fõigazgató szerzõdésben rögzítette,
hogy 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, mely támogatás a Sport XXI.
Program labdarúgás sportág keretösszegébõl történik.
A június 19-tõl július 22-ig tartó
– idén harmadízben megrendezett – tábor
eseménysorozatában 1200 gyermek, 160
testnevelõ és edzõ vett részt. A 2004-ben
indult kezdeményezés elsõ alkalmával csak
igazolt játékosok kaptak lehetõséget, tavaly már az
iskolákban és a megyékben szereplõ fiatal labdarúgópalántákat is felmérték, az idén pedig már a fogyatékkal élõ
gyermekek, valamint 13 lánycsapat is részt vehetett a zánkai
táborban. A mérkõzések nyolc csoportban, tizenegy-tizenöt
esztendõs fiatalok bevonásával zajlottak.

(kép

A balaton-parti eseménysorozat
igazgatója Baranya István volt, szakmai gárdájához
olyan szakemberek tartoztak, mint Both József,
Kereki Zoltán és Õze Tibor.
A tábor során különlegességnek
számított, hogy a legkorszerûbb sporttudományos eszközök is alkalmazásra kerültek. A dr. Petrekanits Máté irányította
szakmai team telemetrikus módszere,
mûholdas kapcsolat révén közvetlen
a meccsek alatt értékes élettani adatokkal
látta el a stábot. A szakemberek számára
hasznos információkkal szolgáltak a Polár
pulzusmérõ órák, amelyek adatait számítógép
segítségével lehetett elemezni.
A Zánkai Utánpótlás Labdarúgó
Tábort többek mellett Kisteleki István, MLSZ elnök
és Nyilasi Tibor, az utánpótlás-válogatottak koordinátora is
meglátogatta; a NUPI-t Pignitzky Dorottya, a Sport XXI program
(1.)
osztályvezetõje és Dr. Pucsok József Márton képviselte.

1.)

NUPinfo

Úszás: Tizenhárom érem Mallorca szigetérõl, az ifi Európa-bajnokság színhelyérõl
Palma de Mallorca városában Európa legjobb
utánpótláskorú úszói vetélkedtek egymással. A héraklészes
válogatott 3 arany-, 4 ezüst-és 6 bronzéremmel az összesített
éremtáblázat elõkelõ ötödik helyén landolt.
A lányoknál Dara Eszter (Jövõ SC) volt a legszorgosabb
az éremtermelésben, hiszen egymaga négy érmet gyûjtött be. A
két vegyesúszó számban harmadikként zárt, 100 pillangón
(4.) gyõzött és tagja volt az ezüstérmes vegyesváltónak is.

Kis Gergõ (kép 4.) két aranyérmet mondhat magáénak.
Kétszáz és négyszáz vegyesen, hagyományos sikerszámunkban
nem tudták befogni, 1500 gyorson új országos csúcsot (15:15.34)
repesztett, 200 méter pillangón a dobogó második fokára
állhatott fel az ajkai rája. Güttler Károly az ifik szövetségi
kapitánya, aki maga is komoly éremgyûjteménnyel bír,
maximálisan elégedett lehetett.
A hazai rendezésû felnõtt Európa-bajnokság sikereirõl
augusztusi számunkban olvashatnak.
P. J. M.

Vízilabda: Már megint a szerbek – junior Európa-bajnokság, Nagyvárad
Valljuk be, nehezen
indult be a gépezet, hiszen
a franciák ellen csak szoros
meccsen vívtuk ki a gyõzelmet.
Késõbb viszont egyre jobban
bemelegedtünk
és
szinte
szárnyalt a Keszthelyi Tibor
vezetõedzõ irányította gárda. A
házigazda románokat négy góllal
– Grúzia legyõzése nem jelentett
problémát – majd a szlovák
pólósokat is kerek hat találattal
múltuk felül.
A középdöntõben az
éremesélyes szerb gárdával
találkoztunk, akkor egyetlen
góllal, de 12:11 arányban alulmaradtunk. A horvát csapatot három góllal verve a fiúk simán
bejutottak az Európa-bajnokság döntõjébe, ahol ismét a szerb csapat várt ránk.

Az aranycsatában hajszálra
ugyanazon eredmény született
(12:11) mint korábban, így a
héraklészes vízilabdások a nagyváradi torna döntõjében a dobogó
második fokára állhattak fel.
Akárcsak a felnõtt válogatottnál
a legnagyobb siker kapujában
megint a szerbek állták utunkat,
igaz egy kis szerencsével és
precízebb bíráskodással akár
fordítva is alakulhatott volna.
Külön öröm számunkra, hogy
a torna legjobb kapusa címet
Bisztritsányi Dávid (Dermax Újpesti
TE VB Leasing) érdemelte ki.

Kerékpár: Vasló Kupa nyolcadszor
Újra benépesült a Millenáris betonteknõje: az idei, sorrendben nyolcadik Vasló
Kupát július elején rendezte meg Somogyi Miklós
korábbi sokszoros bajnok csúcstartó, a KSI SE
szakvezetõje. A kétnapos kerékpáros utánpótlásversenyre négy ország, összesen 55 kerekese
nevezett: a magyar klubok bringásai mellett
eljöttek az osztrákok, a csehek és a szlovákok.
A bringás rendezvény – mely a KSI Kerékpáros
Szakosztályának szervezésében került lebonyolításra – hosszú évek óta hazánk egyetlen
nemzetközi pályaversenyeként kerül be a
sportág hazai versenynaptárába. Az idei
programban szerepeltek sprint- és idõfutamszámok, pontversenyek; bemutató jelleggel
motorvezetéses versenyre is sor került, valamint
igen népszerû volt az amatõrök 200 méteres
idõfutama.

A pályaviadalon a hazai bringások
közül idõeredményét figyelembevéve kiemelkedõen teljesített a még haladó korú KSI-s
Póta Bálint (kép 2.), akinek 500 méteren és 200
méteren elért idõeredménye bíztató a jövõ szempontjából. Klubtársa, az ifjúsági Schipp Olivér (kép 3.)
a 3000 méteres idõfutamban elért teljesítménye
alapján az MKSZSZ részérõl indulási lehetõséget kapott az athéni ifi pálya Eb-re.
A két versenynapon a zsüri
munkáját a számítógép mögött a KSI többszörös
bajnoka, a tavalyi fiorenzuolai pálya Európabajnokságon balesetet szenvedett sportolója,
Barkóczi Péter (kép 4.) segítette.
(4.)
V. F.
(3.)

P. J. M.
(2.)
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Súlyemelés: Beszámoló az Ifjúsági Európa-bajnokságról
A svédországi Landskrona-ban rendezték
meg július 23. és 30. között a súlyemelõ ifjúsági
Európa-bajnokságot, melynek felsõ korhatára
17 év volt. Csapatunkat egy fiú, és két leány
versenyzõ alkotta.
A 62 kg-ban versenyzõ
Lerch Zsolt 218 kg-os összteljesítménnyel
(2.) a nyolcadik helyen, míg Horváth Zsuzsa
(58 kg) 132 kg-os összetett eredménnyel
a tizenegyedik helyen végzett. A plusz
69 kilós kategóriában szerencsét próbáló
Magáth Kriszta (kép 1.) 173 kg-os eredménye
az összetett hetedik helyre volt elegendõ.
A versenyen 29 nemzet 177 emelõje
(66 leány, 111 fiú) jelezte indulását. A verseny
magas színvonalon zajlott, a dobogós helyezé(1.)
sekhez „felnõtt” színvonalú eredményekre volt szükség.
Versenyzõink a középmezõnyben helyezkedtek el, összetett

egyéni csúcsot „emelt” Magáth Kriszta. Lerch Zsolt is
elfogadható eredményt ért el a 18 fõs, egyben
legnépesebb mezõnyben, bár 3 kg-al elmaradt
legjobbjától. Horváth Zsuzsa kissé bágyadtan
versenyzett, csak a kezdõsúlyokon jutott
túl, tõle többet vártunk. Lerch és Magáth
két érvényes szakítást és két érvényes
lökést mutatott be, ami jónak mondható.
Biztató a jövõre nézve, hogy Lerch és
Horváth jövõre is a korosztályban marad,
így az elvárható fejlõdést feltételezve
lényegesen jobb helyezéseket érhetnek el.
Lerch a saját évfolyamában a 3 – 4. helyen,
Horváth az 5. helyen végzett. A rendezés,
a szállás, az étkezés és az utaztatás
kifogástalan színvonalon zajlott.
Juhász István (kép 2.)
súlyemelés sportági felelõs

Tenisz: Héraklészes sikerek a korosztályos Európa-bajnokságokon
U14: kvalifikáció a VB-re
A 14 év alatti korosztályú csapatok számára
megrendezett tenisz Európa-bajnokságnak a spanyolországi
Totana adott otthont. Míg a selejtezõkörben Fortuna a kegyeibe
(3.) fogadott bennünket, spanyolhonban elsõre mindjárt a házigazdákat kaptuk ellenfélnek és az ibériai ország teniszkultúráját és
színvonalát, ugye nem kell bemutatni. Szoros küzdelemben bár
de 2:1 arányban kikaptunk. Késõbb a szerbek és fõleg az olasz
fiúk ellenében már brillíroztak a mieink ezzel az ötödik helyet
vívta ki magának a héraklészes trió, kvalifikálva magát a közelgõ
(4.) csapat VB-re. Így tizenkét esztendõ után Zsiga Máté (kép 3.),
Fucsovics Márton (kép 4.) és Gödry Levente révén újra lesz magyar
résztvevõje az augusztusi világbajnokságnak. A sportág korosztályos történetéhez hozzátartozik, hogy elsõ ízben 1991-ben,

Japánban rendezték a világbajnoki csapat-döntõket. Kilencvennégyben már az U14-es magyar válogatott is részese volt az
eseménynek.
U18: leány bronzérem
A 18 esztendõs hölgyek kontinensviadalát a bulgáriai
Plovdivban rendezték, melyrõl a magyar hölgyek dobogós
helyezéssel tértek haza. A Székely Kata, Nagy Judit és Jani Réka
összeállítású csapat a szlovákoktól az elsõ meccsen 3-0-ra
kikapott, a harmadik helyért viszont szettveszteség nélkül
megverte a görögöket. Lány csapatunk ezzel egy igen értékes
dobogós, harmadik helyezést ért el.
NUPinfo

Július 21-30. között a bosnyák fõváros
De drámából kijutott az Európa-bajnokság utolsó
adott otthont az év egyik legrangosabb
elõtti napjára is, amikor az egyéni versenynemzetközi utánpótlás eseményének, a 49.
számok negyeddöntõit rendezték. A versIfjúsági és Serdülõ Asztalitenisz Európaenynek ebben a szakaszában éremszerbajnokságnak.
zõink mellett hat további párosunk és (2.)
A 17 versenyzõbõl álló magyar
egyesben Pergel Szandra volt még érdekelt.
csapat 1 ezüst és 5 bronzéremmel zárta
Sajnos ezeket a negyeddöntõbeli mérkõa kontinenstalálkozót, és csak egy hajszál
zéseket nem tudtuk sikerrel megvívni,
választotta el a küldöttséget attól, hogy ez
pedig kettõn mérkõzéslabdája volt fiatalaz éremgyûjtemény tovább gyarapodjon.
jainknak, két pont csak az utolsó játszA verseny egyik legnagyobb és
mában dõlt el sajnos nem a mi javunkra.
legkellemesebb meglepetését Zombori Dávid (kép 1.)
Így delegációnk a serdülõ fiú csapat
a PTE-PEAC versenyzõje szolgáltatta.
7. helyével együtt összesen nyolc darab
Az ifjúsági fiúk versenyében a 14.
(Pergel Szandra – ifjúsági leány egyes, Zombori Dávid,
helyen kiemelt versenyzõnk bravúros játékkal, több
Pergel Szandra – ifjúsági vegyes páros, Li Bin, Dvorak –
(1.)
mérkõzést a végletekig kiélezett helyzetben nyert meg és
ifjúsági leány páros, Kosiba Dániel, Móricz Máté és Schaffer Dániel, (3.)
végül ezüstérmet szerzett a portugál Freitas mögött.
Korponai Zoltán – serdülõ fiú párosok, Tóth Edina, Csáki Rita – serdülõ
Az ifjúsági leányoknál (kép 2.) Li Bin és Pergel Szandra
leány páros, Kosiba Dániel, Ambrus Krisztina – serdülõ vegyes páros,
egyaránt két-két bronzérmet gyûjtött. Elõbb mindketten
Korponai Zoltán, Kosiba Dániel, Móricz Máté, Schaffer Dániel – serdülõ
csapatban Barassó Barbarával és Szvitacs Alexával kiegészülve,
fiú csapat) 5-8. helyezést szerzett.
majd Li Bin az egyes versenyszámban, Pergel Szandra pedig
Az idei szereplést értékelve külön örömet okozhat
a párosban szerbiai partnerével.
azonban az, hogy ismét mind a négy szakág kivette részét az
A „kicsik” sem maradtak azonban érem nélkül.
éremszerzésbõl. A mezõny kiegyensúlyozottságát és a verseny
A serdülõ fiú mezõnyben a KSI-s Móricz Máté (kép 3.) verekedte be
kiélezettségét jelzi egyébként, hogy tizenhat ország csapata
magát a legjobb négy közé, és szerzett bronzérmet. Ezzel az
osztozott az érmeken és ebbõl tizenegy nyert aranyérmet. (4.)
eredménnyel egyben elérte, hogy az európai csapat tagjaként
Az Európa-bajnokság legeredményesebb versenyzõje az
részt vegyen az októberben megrendezésre kerülõ Serdülõ
ukránok serdülõ leány versenyzõje Pesotskaya lett. Az eredVilágjátékokon, amely verseny érdekessége, hogy kontinensmények vonatkozásában végezetül szeretném kiemelni az
csapatok mérik össze tudásukat - Ázsia, Észak-Amerika és DélEurópa-bajnokságon közremûködõ és a felkészülést irányító
Amerika, Óceánia, Afrika, Európa - a ping-pong nagyhatalom
szakemberek (Fülöp István, Harczi Zsolt, Iván Csaba, Marsi Márton,
Kínával - és a rendezõ ország csapatával. A bronzkollekcióhoz
Nagy Balázs, Oláh Zsuzsanna, Szily György, Téglás Péter, Vitsek Iván,
kellemes meglepetésre az Ambrus Krisztina, Csáki Rita, Madarász
Volper László), valamint a válogatottba játékosokat adó egyesüDóra, Tóth Edina összetételû serdülõ leány (kép 4.) csapat is
letek vezetõinek és edzõinek munkáját.
hozzájárult, ráadásul csapatunk drámai küzdelemben kapott
Lajtai Kristóf
csak ki az elõdöntõben a késõbbi gyõztes Ukrajnától.
asztalitenisz sportági felelõs

Triatlon: U23-as és ifi kontinensviadal magyar sikerekkel

Atlétika: KSI-s sikerek az OB-ken
Kafer Levente (kép 5.) Vb nevezési szintnek
megfelelõ eredményt ért el a juniorok atlétikai
országos bajnokságán. A héraklészes gátfutó 110
méter gátfutásban 14.32 mp-es idõeredményt
ért el, ami jó sportformára utal nem sokkal
(5.) a sportág egyik legnagyobb seregszemléje elõtt.
A KSI SE versenyzõje távolugrásban is remekelt: 694 centis ugrásával második helyen
zárt, sõt a hosszabbik gátfutó számban,
400 méteren is begyûjtött egy bronzérmet.
Kaferen kívül több KSI-s is dobogóra
(6.) állhatott. Ungvári Tamás (kép 6.) rúdugrásba 480 cm-es

Asztalitenisz: Zombori Dávid az EB meglepetésembere – beszámoló a 49. Ifjúsági és Serdülõ
Asztalitenisz Európa-bajnokságról

(7.)
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kisérletével végzett az élen, Fejõs Gábor hármasugrásban 14.02 méteres ugrással szerzett bajnoki
címet. A 4x100 méteres férfi váltó Vígh, Kafer,
Burucs és Ungvári összeállításban 44.21 mp-es
idõvel másodikként ért célba.
A sorrendben 111. felnõtt országos
bajnokságon is termett babér a KSI SE atlétái
számára. Rúdugrásban Szabó Dezsõ ezüstérmet,
110 méter és 400 méter gáton pedig
Kafer Levente illetve Agócs Zsolt (kép 7.) egyaránt
bronzérmet vehettek át. A felsoroltakon kívül több
pontszerzõ helyezés is született.

Az Adria-parti Rijeka-ban U23-as és Ifi Triatlon
Európa-bajnokságra került sor. Az idõsebb korosztály egyéni
versenyében Pocsai Balázs (Debreceni Sport Szolgáltató Kht.) kiváló
teljesítménnyel a harmadik, míg Nógrádi Tamás (Pécsi Triatlon
Club) a hetedik helyen zárt. Az U23-as csapat Oroszország és
Franciaország mögött 01:11:28-as idõeredménnyel az ötödik
helyen landolt. Nõi csapatunk 01:24:52-es idõvel szintén
ötödikként végzett.

Az ifik elsõsorban a csapatversenyben jeleskedtek.
Férfi válogatottunk 01:15:48-al a dobogó harmadik fokára
állhatott fel. A hölgyeknek még jobban kijött a lépés és szoros
versenyben a svájci és az olasz lányokat megelõzve lettek az öreg
kontinens legjobbjai.

P.J.M.
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Kosárlabda: Huszonhét esztendõ után újra érmes a nõi korosztályos válogatott

Evezés: Néhány tizednyire az éremtõl
– beszámoló az országos- és az U23-as világbajnokságról

A magyar nõi 20 éven aluli kosárlabda válogatott
parádés meneteléssel a hazai rendezésû kontinensviadal ezüstérmese lett. A lányok mindvégig hittek a sikerben, nemcsak
fizikálisan, de pszihésen is kiváló állapotban veselkedtek neki
az újabb és újabb kihívásoknak. Most lássuk részletesen
mi történt Sopronban.
Sorba vettük az akadályokat: elsõre
(1.) a komoly játékerõt képviselõ Izraeli
csapat ellen három pontos
gyõzelem, majd a francia
csapat következett. A
címvédõk elleni meccs
kemény csatát és a
végjátékban magyar
sikert hozott, ekkor
még nem gondoltuk,
hogy a franciákkal még
találkozni fogunk a torna
során. Ukrajna legyõzése nem
jelentett problémát, így veretlenül
kvalifikáltuk magunkat a legjobb nyolcba.
Az elõdöntõbe jutást a görög lányokkal szemben vívtuk ki,
a legjobb négybe megint a francia válogatott várt ránk. A továbbjutás sorsa drámai csatában, a hosszabbításban dõlt el. A csapat
küzdeni tudását, akarását mi sem jellemzi jobban, hogy a gallok
ellenében tekintélyes tizenhat pontos hátrányból fordítottak
a mieink. Székely Norbert (kép 1.) vezetõedzõ héraklészesei jobbnak

Forrás: Rébay Viktor

bizonyultak a ráadásban és egyetlen kosárral biztosították
helyüket a fináléban. Az aranyéremért folyó mérkõzésen
az orosz válogatott 68-77 arányban jobbnak bizonyult a
mieinknél, de így sem panaszkodhatunk, hiszen végig
egyenrangú ellenfélként kiegyensúlyozott dobóteljesítményt
nyújtott a magyar csapat. A döntõbe jutás cseppet sem véletlen,
hiszen korábban Székely mester és segítõje
Farkas József egy egységes, összeszokott csapatot vehetett át.
A tavalyi, tunéziai Vb siker
után öt év folyamatos építkezése, tudatos szakmai munkája
érett be ezzel az ezüstéremmel.
A kiváló csapatmunka természetesen a
kiemelkedõ egyéni teljesítményeken nyugszik, ennek jó
példáját az Amerikában kosarazó
Köllõ Rita és Somogyi Andrea (Szolnoki OKK)
szolgáltatták. A válogatott keret elõbb említett két oszlopos
tagját, az Európa-bajnokság All-Star csapatába választották,
de az a tény, hogy más játékosok is nyugodtan esélyesként
pályázhattak volna erre a rangos elismerésre, azt hiszem
önmagáért beszél. Jövõre az U21-es világbajnokságon
mutathatják meg kosarasaink, hogy mit tudnak.

nagyon közel volt, nem csoda, hogy egy kicsit csalódottak,
A huszonhárom év alatti evezõs keret Maty-éren
hangolódhatott rá a Belgiumban megrendezésre kerülõ
de reálisan nézve messze felül múlták a szakvezetés elvárásait.
A csapat tagjai: Szekér László, Martonfy László, Erdélyi Zsolt,
világbajnokságra. A vb-n szerencsét próbáló hat egységbõl
öt egység kétséget sem hagyott a felõl, hogy õk a hazai
Szabadkai Olivér, edzõjük: Forró Dezsõ. A férfi könnyûsúlyú
kétpárevezõsünk, (kép 2.) Varga Tamás Csaba és
mezõny legjobbjai. Egyedül Szabó Katalin (kép 1.)
Galambos Péter végül a hatodik helyen zárt,
futott be másodikként, de késõbb a váciak
héraklészese bõven kárpótolt minket, no de
de a döntõ izgalmát és a verseny szorosságát (2.)
jelzi a negyed légszekrény-nyi (kevesebb,
errõl majd a késõbbiekben. Sokat nem
pihenhetett a válogatott, hiszen napokon
mint 1 m) hátrány, amit az elõttük
beérkezõ hajótól kaptak. Ne feledjük,
belül már Hazenwinkelben kellett
bizonyítani.
a táv 2000 m! A fiúk remek teljesítményéhez edzõjük, Rapcsák Károly
A korosztály legnagyobb
seregszemléjén Szabó Katalin nyitotta
segítsége is kellett. Rapcsák egyébként
Szabó Katalin sikerének is kovácsa.
a sort, lengyel, szerb és svájci vetélytársnõi mögött a negyedik helyen ért
Nyolcadik helyen végzett nõi négypárevezõsünk: Pétercsák Réka, Karácsony
célba. Kata idei legjobb formáját mutatva
Dominika, Tölgyesi Brigitta és Bende Zsófia
versenyzett, megérdemelten szerezte meg
összeállításban. Nõi könnyûsúlyú kétpárevezõsben
az igen elõkelõ negyedik pozíciót, a váci
evezõs két évvel ezelõtt az ifjúsági világbajnok(kép 3.) Hajdú Zsuzsa és Novák Zsófia tizenegyedik
ságon szintén egypárevezõsben negyedikként haladt
lett, kormányos nélküli kettesben Gál-Tóth Csongor
(1.)
át a célvonalon.
és Horváth Tamás "C" döntõ-béli sikeres szereplésével a tizenA férfi négypárevezõsök borzasztóan kiegyenharmadik helyet szerezte meg. A világbajnokságon összesen, (3.)
súlyozott mezõnyében a magyar fiúk mindössze 1.75 másodkét negyedik, egy hatodik, egy nyolcadik, egy tizenegyedik
perccel maradtak le az elsõ helyezettõl, és a nap legszorosabb
és egy tizenharmadik hely jutott a mieinknek.
MESZ – P. J. M.
versenyében a negyedik helyen zártak. Az érem

Pucsok József Márton

Birkózás: Vasemberek a vasi megyeszékhelyen
– junior Eb, Szombathely; kadett Eb-Isztambul
Kötött-, Szabadfogású és Nõi Junior Birkózó
Európa-bajnokság
Szombathely városa adott otthont a junior birkózók
idei kontinensviadalának július 4. és 9. között. A verseny
helyszínéül a március 8-án átadott, 3500 nézõ befogadására
alkalmas új szombathelyi sportcsarnok szolgált. A vas-megyei
település tizenhat évvel ezelõtt rendezett utoljára utánpótlás(2.) világversenyt; a ’90-es serdülõ-világbajnokságon éppen Majoros
István szerzett aranyérmet a 43 kg-osok között. Junior
kontinensbajnokságot korábban, ’92-ben Székesfehérvár,
’99-ben pedig Budapest rendezett. Ez alkalommal összesen
36 ország küldte el nevezését, így minden idõk egyik legnagyobb,
junioroknak kiírt eseményére került sor Szombathelyen,
hiszen a FILA új lebonyolítási rendszerének következtében ezen
korosztályban is mindhárom fogásnem képviselõi szõnyegre
léphettek. Dr. Hegedûs Csaba sportági elnök szavait idézve
(3.) az esemény magyar vonatkozását tekintve „vizsgája volt a négy
esztendeje mûködõ Mr. Tus Birkózóiskola (kép 2.) növendékeinek”.
És jól vizsgáztak! Miután a legjobbak között
a Mr. Tus birkózóiskola fiataljai is harcba indultak a jó helyezésekért, a szõnyegen többen is babért arattak. Szabadfogásban
Bóna Dániel a 96 kg-os mezõnyben az orosz Gagloev mögött
parádés ezüstérmet szerzett. A lányoknál a negyvennyolc kilós
súlycsoportban Barka Emese a dobogó harmadik fokára állhatott
fel. A kötöttfogás küzdelmeinek már komoly érmes reményekkel
vághatott neki a héraklészes gárda. Ötven kilóban Módos Péter

egy török és egy bolgár versenyzõ elõtt lett Európa legjobbja.
Korpási Bálint 60 kg-ban ezüstéremmel zárt. Újdonsült felnõtt
Európa-bajnokunk, Lõrincz Tamás (kép 3.) most a harmadik helyig
jutott. Végül Németh Iván a 96 kilós kategóriában bizonyította
tehetségét és szerzett elsõséget a Csillagprogramos sportoló.
Kötött-, Szabadfogású és Nõi Kadett Birkózó
Európa-bajnokság
A fiatalabb – 1989-91- es – korosztály kontinensbajnoki küzdelmeire a törökországi Isztambulban került sor.
A „termés”: 1 ezüst és 2 bronzérem, valamint több pontszerzõ hely.
A szabadfogásúak között – ahol az egyéni eredmények
tükrében a magyar csapat végül az ötödik helyet szerezte meg –
két érem született: Tõzsér Sándor 54 kg-ban ezüstérmet és Csercsics
Richárd 100 kg-ban bronzérmet szerzett. A pontszerzõk:
Kozák István (46 kg), Györgyi Péter (50 kg) és Rögler Gábor (76 kg)
hetedik, Bányi Olivér (58 kg) pedig nyolcadik lett.
A hölgyek között a 46 kg-os Köteles Alexandra
gondoskodott az éremrõl, mely ezúttal bronzosan csillogott.
A pontszerzés Mihály Krisztina nevéhez fûzõdik, aki 70 kg-ban
a sorsolásnak köszönhetõen lett ötödik.
A kötöttfogásúak között Hlavati Dániel (63 kg),
Pápa Péter (76 kg) és Majoros Ármin (85 kg) egyaránt ötödik
helyezést ért el. Lévai Attila (50 kg) és Madarasi Gábor (58 kg)
révén két nyolcadik hely született.
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Öttusa: Cseppet sem állunk csehül
– az ifi „A” és „B” korosztály Európa-bajnokságának krónikája
Az ifjúsági „B” korosztály európai
csúcstalálkozójának a cseh fõváros adott
otthont. A fiúk egyéni versengésének
legjobb helyezését Demeter Bence érte el.
Az Alba Volán sportolója a három tusát,
a lövészetet, az úszást és a futást 3482
ponttal abszolválva szerzett ötödik
helyet. Csapatunk a székesfehérvári
Gauruder Krisztiánnal és Bíró Szabolccsal
(MAFC) kiegészülve a lengyel és az
orosz gárda mögött bronzérmet szerzett.
Váltóban épp csak lecsúsztunk a dobogóról. A hölgyeknél a honvédos Tóth Adrienn
(kép 4.) a második, Kovács Sarolta (Alba Volán SC)
a negyedik helyen zárt. Csapatban Tóth-KovácsHorváth összeállításban végül megszületett a várva-várt

(5.)

aranyérem. Sõt a leány trió váltóban még
duplázott is, ebben a versenyszámban sem
talált legyõzõre.
Nem állt meg az „öttusaélet”,
hiszen július végén Lengyelországban
mérték össze tudásukat az ifi „A”-sok.
A lányoknál Cseh Krisztina (BHSE) és
Tóth Adrienn egymást követve zártak
a hatodik illetve hetedik helyen. A váltó
küzdelmeibe a KSI-s világ- és Európa
bajnok Bartalis Zsófi (kép 5.) is beszállt, (4.)
szoros lett a vége, a britek nyolc ponttal
elõztek meg minket és csaknem a legfényesebb érmet hozhattuk haza, végül az
ezüsttel is beértük. A fiú váltó már nem szerepelt
ilyen sikeresen, csak a hetedik hely jutott a számukra.
P. J. M.
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