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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. hírek Sportági beszámolók: kajak-kenu, birkózás, öttusa, sportlövészet, úszás,atlétika, vízilabda,

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

Atlétika VB (junior) – Németh Kristóf (kép 1.) ezüstérmes, Tóth László (kép 2.) VIII. helyezett;
Birkózás VB (junior) – Németh Iván (kép 3.) aranyérmes, Módos Péter és Lõrincz Tamás bronzérmes, továbbá két pontszerzõ helyezés;
Evezés VB (ifi) – ffi kétpárevezõs egység (kép 4.) VIII. hely;
Kajak-kenu VB (felnõtt) – Keresztesi Alexandra (kép 5.) aranyérmes, Sík Márton és Csamangó Attila ezüstérmes, Sarudi Pál
bronzérmes, továbbá két pontszerzõ helyezés;
Ökölvívás VB (kadett) – Gondi Tamás, Nokta Norbert és Barkóczi Roland ötödik helyezett;
Öttusa VB (ifi) – a nõi csapat és váltó aranyérmes, Bartalis Zsófia (kép 6.) bronzérmes, továbbá három pontszerzõ helyezés;
Vízilabda EB (junior) – a nõi csapat (kép 7.) bronzérmes.

A lausanne-i Felnõtt, U23 és Junior Triatlon Világbajnokságon Tóth Zsófia (kép 1.) remek versenyzéssel végül
pontszerzõ helyen zárt: az ORTRI héraklészese a junior lányok mezõnyében az elõkelõ ötödik helyen végzett. Kovács Zsófia
(GYÖTRI) is jól teljesített, épphogy lecsúszott a nyolcadik helyrõl. A két csillagprogramos hölgy a tavalyi görögországi
kontinensbajnokságon a junior csapat tagjaként a dobogó legfelsõ fokára állhatott fel. 

A világ legjobb tizenhat csapatát felvonultató prostejov-i tenisztornán a magyar korosztályos válogatott is részt vett. 
A sportág U14-es csapat-világbajnokságán a héraklészes Fucsovics Márton, Zsiga Máté és Gödri Levente trió komoly tenisz-
hagyománnyal bíró nemzeteket – mint az USA, Argentína, Spanyolország – megelõzve a nyolcadik helyen végzett. 

Idén immár ötödik alkalommal került megrendezésre a kadett korosztály ökölvívói számára kiírt világbajnokság.
Versenyzõink három pontszerzõ helyezést szereztek: a 46 kg-ban induló Barkóczi Roland (Alba Regia Boksz Club), az 50 kilós 
Nokta Norbert (Honvéd Bercsényi Hódgép) valamint a 70 kg-ban szerencsét próbáló Gondi Tamás (Kiskunfélegyházi Gondi SE) 
egyaránt ötödik helyen zárták az isztambuli viadalt.

Az U18-as korosztályú kosárlabdázó hölgyek kontinensbajnokságán a magyar válogatott is képviseltette magát. 
A Kanári-szigeteken zajló Európa-bajnokságon a Horváth József vezetõedzõ irányította héraklészes gárda végül a pontszerzõ
hetedik helyen zárt. 

A hölgyek számára kiírt Varsó Kupán több héraklészes birkózó is elindult. A szõnyegen zajló kûzdelmek alkalmával
legtovább Sastin Marianna jutott, aki nagyszerû teljesítménnyel menetelt elõre. A 2005-ös budapesti világbajnokság ezüstérmesét
(kép 2.)  egyedül a svéd világbajnok klasszis tudta megállítani, így a csepeli sportoló 63 kilóban bronzéremmel térhetett haza. 

A szabadfogásúak egy lengyel nagydíjon, a Ziolkowski Emlékversenyen léptek szõnyegre, ahonnan a 66 kilós
Wöller Gergõ (TFSE-Vasi Volán) ötödik helyezéssel tért haza. 

Egy héttel késõbb ugyanezen fogásnem hazai élmezõnye az országos bajnokságon mérte össze tudását. A verseny
egyik legnagyobb meglepetése a mindössze tizenhét esztendõs Tõzsér Sándor (KVSE-Kaba) nevéhez fûzõdik. 
A kontinensbajnoki ezüstérmes sportoló súlycsoportja, az 55 kg felnõtt magyar bajnoki címét is elhódította. A héraklészesek
közül Wöller Gergõ, a 74 kg-ban szõnyegre lépõ Hatos Gábor (Haladás VSE), és Bóna Dániel (96 kg-Csepel) is aranyérmet szerzett.  

A szlovákiai Dubnica-ban megrendezésre került nemzetközi atlétikai viadalon, a junior világbajnokságon kiváló
teljesítménnyel nyolcadik helyezést szerzõ Tóth László (kép 3.) valamint a csillagprogramos Takács Dávid is rajthoz állt.
Tóth most 2000 méter akadályfutásban mérettette meg magát és bronzérmet szerzett, míg Takács 800 méter síkfutásban 
a hatodik helyen ért célba.

Az újvidéki Magyarkanizsán a magyar férfi és nõi cselgáncsválogatott egy hetes edzõtáborozáson vett részt, 
a tábor zárásaként immár ötödik alkalommal a Szerb Open elnevezésû felnõtt viadalra is sor került. A nyílt versenyen 
a balkáni régió több mint száz judokája képviseltette magát. A fiúk és lányok valósággal taroltak, hiszen összesen öt
aranyérmet hódítottak el. 

A következõkben a csapat héraklészes tagjainak teljesítményét eleveníteném fel. Férfi hatvan kilóban nem túlzás
mindent, az összes érmet mi nyertük. A csillagprogramos Taraba Sándor két honfitársa mögött bronzérmes lett, Farkas Bálint
nehézsúlyban (100 kg) szintén a harmadik helyen zárt. A hölgyeknél az ötvenhét kilogrammos kategóriában magyar
háziversenyen dõlt el az arany-és ezüstérem sorsa. Perge Ilona a dobogó legtetejére állhatott fel a korosztályos kontinensbajnok
Baczkó Bernadett (kép 4.) követte õt a második helyen. Hetven kilósok között Budai Anita egy harmadik helynek örülhetett.

Móricz Máté, a júliusi korosztályos asztalitenisz Európa-bajnokságon a Ceglédi VSE színeiben bravúros
teljesítménnyel szerzett bronzérmet. A héraklészes versenyzôt elôzô számunkban a KSI SE asztaliteniszezôjeként tüntettük föl,
Máté azonban a kontinensviadal után igazolt át a fôvárosi klubba.

Héraklész Bajnokprogram a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI) által irányított program, amely keretén
belül több mint ezer-háromszáz, fõleg 14 és 18 év közötti sportoló gyerek felkészülését, sportkarrierjét támogatja. 
A Programban jelenleg 20 sportág képviselteti magát, több mint 290 egyesülettel és közel 1000 partnerrel áll 
az intézmény kapcsolatban. A Programot több mint 30 fõállású és 90 részmunkaidõs szakember mûködteti. 

A teljes cikk a 2. oldalon olvasható!

– hírek

A Héraklész Bajnokprogram új, internetes adatgyûjtõ rendszere

Indul a www.heraklesz.hu !

Augusztusban tovább bôvült a héraklészes éremkollekció!

A héraklészes sportolók közelmúltban elért kiemelkedô eredményei
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Sportági beszámolók
Tenisz: Mikó Zsófia és Fucsovics Márton duplázott, így teljes magyar siker született Umagban

(1.)

(2.)

A fiatal héraklészesek közül Bíró Zsófi egy 5-ös kategóriás
spliti ITF versenyen vett részt, ahol a fõtáblán rögtön meg is verte 
a montenegrói Erakovicot 6:2, 6:1-re, a 3. kiemelt cseh Jandovát pedig 6:0,
6:3 arányban felülmúlta. Zsófinak ez volt karrierje elsõ külföldi ITF
versenye.

Az U14-es korosztályban Rutheshiemben Zsiga Mátét (kép 1.)

bár igen elõkelõ, második kiemeltként tartották számon, mindössze 
a legjobb nyolcig jutott. Kapitány Krisztina már az elsõ körben búcsúzott
Brüsszelben, Umagban azonban csodálatos eredmények születtek.

A lányok selejtezõjében Lénárt Anna nem tudott ugyan
mérkõzést nyerni, az 5. kiemelt Szávay Blanka azonban végigszáguldott 
a mezõnyön és három, szettveszteség nélkül megvívott mérkõzéssel
felkerült a fõtáblára, ahol azonban a 16. kiemelt horvát Susak 6:2, 6:3
arányban legyõzte õt. Birkás Orsi az ukrán Golovkótól kapott ki az elsõ
kanyarban 6.2, 6:3-ra, a 13. kiemelt Bulgakova Vaszilisza pedig miután
7:6(3) 6:4-re megverte a lengyel Krolt, 6:4, 6:3-ra kikapott a horvát
Jonjictól, így egyetlen játékosunk, Mikó Zsófi öregbíthette a magyar tenisz
hírnevét.  Ez igen jól sikerült, hiszen tizedik kiemeltként 6:1, 6:0-ra verte
a szlovák Skamlovát, majd 6:7(5) 6:2, 6:1-re a horvát Grbacot, amit 
a hatodik kiemelt szlovák Hocova elleni 6:4, 6:1-es diadal követett. 
A legjobb nyolc között a horvát Blazevic sem tudta megállítani a gyõri
kislányt, aki aztán játék nélkül jutott a döntõbe. Ellenfele a fináléban a 3.
kiemelt Jerman volt, akit magabiztos játékkal 6:2, 6:4 arányban legyõzött, 

ezzel újabb trófeát gyûjtött be. A fiúknál a kilencedik helyen jegyzett
Gödry Levi gyors búcsúja után az elsõ kiemelt Fucsovics Mártonon volt 
a sor, hogy maradandót alkosson. Dominanciáját jelzi, hogy a torna
során mindössze egyetlen szettet veszített, azt is az elõdöntõben. Az elsõ
körben csúnyán hazaküldte a szerb Jankovicot, majd Mandic is alig úszta
meg ezt (6:3, 6:0), a tizenötödik kiemelt Hruncak pedig várakozáson alul
teljesítve csak négy gémet tudott nyerni ellene. 

Az elõdöntõben az orosz Kondulukov az elsõ szettben meglepte
ugyan Marcit, de a világbajnokságon edzõdött játékosunk felülkerekedett
pillanatnyi hullámvölgyén és simán behúzta a következõ két játszmát. 
A fináléban a harmadik kiemelt szlovák Brtko nézett vele farkasszemet,
de a nagy harcból végül nem lett semmi, hiszen sajnos a szlovák fiú
sérülése miatt az elsõ szettben feladta a küzdelmet. 

De hogy még ennél is fényesebb magyar siker szülessen, arról
párosaink gondoskodtak, akik magabiztos játékkal meneteltek végig.
Mind a fiú, mind a lány táblán egyetlen duónk indult, azonban egyik
kettõs sem talált legyõzõre. A Mikó/Bulgakova kettõs mindössze egy
szettet vesztett a tornagyõzelem felé vezetõ úton (a fináléban ellenfelük
feladta a küzdelmet), a Fucsovics/Gödry páros, pedig szettveszteség nélkül
gyûjtötte be a páros bajnoki címet. Zsófi gyõzelmével 80 pontot szerzett
és immáron a hatvanegyedik korosztálya európai ranglistáján, 
Marci idei harmadik tornagyõzelmével a tizedik helyre lépett elõ, 
ezzel õ és Zsiga Máté a legjobb helyen rangsorolt magyar.  

MTSZ-P. J. M.

Jégkorong: Az utánpótlás felkészülését ezúttal Pat Cortina is figyelemmel kísérte

Az utánpótlás-korú válogatott jégkorongjátékosok 
a „holt-szezonban” próbajátékokkal és tesztelésekkel készülnek a kö-
zeljövõ nemzetközi megmérettetéseire. A téli-tavaszi programban 
az U20-as korosztálynak Divízió II-es világbajnokság szerepel,
Eurochellenge vár az U16-osokra és vb keretein belül mérik össze
felkészültségüket az U18-asok is. A szeptember eleji felmérésen –
melynek feltételeit a Nemzeti Utánpótlás-nevelési
Intézet biztosította – a magyar felnõtt jégkorong
válogatott szövetségi kapitánya, Pat Cortina is
kíváncsi volt a fiatalok teljesítményére, a népszerû
szakvezetõ jó tanácsokkal látta el a jövõ
hokireménységeit.

Az U16 Héraklész jégkorong
válogatott felkészülése szeptember 2-án, szom-
baton újabb állomásához érkezett. A májusi
tesztek után ezúttal próbajátékon és ismételt
tesztelésen bizonyíthatta tudását Fekti István és
Mayer Péter edzõknek a mintegy negyven, válogatottságra jelölt fiatal
sportoló. A jó hangulatú versengésre Pat Cortina, a magyar jégkorong
válogatott szövetségi kapitánya és Géczi Gábor, a Magyar Jégkorong
Szövetség Edzõbizottságának vezetõje is kilátogatott. A felmérés
technikai hátterét – mint eddig minden alkalommal – a NUPI biztosította. 

A szövetségi kapitány, az egymás közti próbajáték után néhány
jótanáccsal is ellátta a fiatalokat, melyet mindegyikük nagy figyelemmel
fogadott. Ez alkalommal elsõ ízben tette tiszteletét felnõtt szövetségi
kapitány a jövõ játékosainak edzõtáborában, amely az utánpótlásban
folyó munka és képzés rendkívüli fontosságát mutatja. 
Az U18 és U20 válogatottak tesztelésére szeptember 1-jén került sor. 

Az Ancsin László, Faragó Gyula, Pék György és
Dobos Tamás irányította csapatok már rutinos
résztvevônek bizonyultak. Itt a játékosok tuda-
tosan használják a teszteredményeiket az eddigi
felkészülés értékelésére. 

A Héraklész-keretek legközelebb
szeptember végén találkoznak majd, hogy a
fejlôdés érdekében ugyanilyen lelkesedéssel
mindent megtegyenek .

Az U16-os válogatott
jövõbeni nagy nemzetközi találkozója az Euro-

challange torna, az U18-asok kora tavasszal világbajnokságon, hazai
pályán lépnek jégre, míg az U20-as korosztály a decemberi, csíkszeredai
Divízió II-es vb-re készül.

NUPinfo

Kerékpár: KSI-s sikerek a pálya ob-n – 11 érem

A hazai kerékpározás történetének 110. férfi és 27. nõi
magyar pályabajnokságán több mint harminc számban avattak bajnokot.
Az idei országos megmérettetést augusztus 23. és 26. között rendezte
meg a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség. Európa egyik legidõsebb
stadionjában, a fõvárosi velodromban lebonyolított eseményen szinte
legyõzhetetlennek bizonyult a belgiumi junior pálya világbajnokságról
ötödik helyezéssel közelmúltban visszatért – elõtte a nemzetközi
szövetség edzõközpontjában készülõ –, pályafutásának elsõ idõszakában 
Hazai mester kezei között a KSI-t is megjárt, még utánpótlás-korú
Lovassy Krisztián. A „Cornix” színeiben pályára lépett a KSI egykori
sokszoros bajnoka, hazánk 2003-as svájci „B” világbajnoka,

Árvai Attila is. A KSI-s kerekesek bajnoki mérlege: 6 arany-, 4 ezüst- és 1
bronzérem.

A Magyar Köztársaság 2006-os KSI-s pályabajnokai:
ifi nõi 500 méteren, ifi nõi repülõversenyben és ifi nõi 2000 méteren 
Tóth Evelin; serdülõ repülõversenyben és serdülõ 500 méteren 
Póta Bálint; serdülõ olimpiai sprint csapatban a Durucz-Póta-Palotai trió.

Ezüstérmesek: ifi repülõversenyben Csendes Norbert, ifi 3000
méteren Schipp Olivér, serdülõ 2000 méteren Póta Bálint, a serdülõ 3000
méteres csapatban a Durucz-Kollár-Póta-Palotai egység.

Bronzérmes: felnõtt nõi repülõversenyben Tóth Evelin (kép 2.).

V. F.
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A Héraklész Bajnokprogram új, internetes adatgyûjtô rendszere
A Héraklész Bajnokprogram a Nemzeti Utánpótlás-

nevelési Intézet (NUPI) által irányított program, amely keretén
belül több mint ezer-háromszáz, fõleg 14 és 18 év közötti
sportoló gyerek felkészülését, sportkarrierjét támogatja. 
A Programban jelenleg 20 sportág képviselteti magát, több mint
290 egyesülettel és közel 1000 partnerrel áll az intézmény
kapcsolatban. A Programot több mint 30 fõállású és 90
részmunkaidõs szakember mûködteti. 

A Héraklész Bajnokprogram mûködtetése során
felmerült, hogy a Programhoz szorosan kapcsolódó adatgyûjtõ,
kommunikációs és pénzügyi modulokat a jövõben egységes
rendszerben, elektronikusan gyûjtse, elemezze és tárolja 
a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet.

Az elektronikus rendszer bevezetése után segítséget
nyújt a Program mindennapi mûködtetéséhez, hozzájárul 
a finanszírozásának átláthatóságához, biztosítja a rendelkezésre
álló adatok, információk akadálymentes áramlását, racionalizálja
az adatkezelést, megkönnyíti az adatkezeléssel kapcsolatos
munkát, segíti a beszámolók, kimutatások elkészítését, megfelelõ
hátteret biztosít a Program javítására irányuló döntések megho-
zatalához és kapcsolódik egyéb sportinformációs rendszerekhez.

A rendszerben különbözõ felhasználói szinteket
különítettek el, az adatszolgáltatók és a program irányítói 
a kiosztott azonosítók és jelszavak segítségével a nekik megfelelõ
szintre léphetnek be, ahol rendszeres idõközönként teljesíthetik
adatszolgáltatási kötelezettségeiket, vagy felhasználhatják 
a feltöltött adatokat (adminisztrátori szint, sportági vezetõi szint,
vendégek) (kép 1.).

Az adatgyûjtõ rendszer úgy rögzíti a Programban
résztvevõ sportolókról, edzõkrõl, egyesületekrõl, iskolákról,
szövetségekrõl érkezett adatokat, hogy a keletkezõ adatbázisban
a felvitt adatok közötti kapcsolatok is megjelenjenek (kép 2.). 

A kiépített informatikai rendszer kialakítása során
felmerült, hogy a rendszer az adatgyûjtõ, elemzõ és adminisztrá-
ciós felületeken kívül nyújtson lehetõséget arra is, hogy a
program résztvevõi gyorsan és hatékonyan kommunikál-
hassanak egymással. Ennek elõsegítése érdekében került a kié-
pítésre a kommunikációs modul, ami a program felhasználói
részére biztosít e-mail - szerû levelezést (körlevelek, személyes üze-
netek) és lehetõséget ad beszámolók, jelentések feltöltésére is.

A felület tesztelése után (a 2007-tõl) a felhasználók
(elsõsorban a sportági vezetõk) a rendszeren keresztül tudják majd
megrendelni a sportági programokhoz kapcsolódó beszerzé-
seiket (felszerelés, edzõtáborok, étkezések, stb.). Ezzel egyrészrõl
leegyszerûsödik a megrendelésekkel kapcsolatos adminisztráció,
másrészrõl a rendszer pontos kimutatást vezet a sportági
keretösszegekrõl valamint arról, hogy a sportág a riport napjáig
mennyit költött a különbözõ részfeladatokra (kép 3.). 

A rendszer beépített adatelemzõ-lekérdezõ felülettel
rendelkezik, ahol néhány kattintással egyszerû lekérdezéseket
lehet generálni (kép 4.). Mélyebb, vagy egyedi igényeket kielégítõ
elemzések elvégzéséhez a rendszer szabványos relációs
adatbázisban tárolja az adatokat, amelyeket konverzió nélkül
képesek fogadni a NUPI elemzõ szoftverei.

A rendszer sportági vezetõk általi tesztelése elindult, 
a rendszerhez kapcsolódó mindenki számára elérhetõ publikus
felület, valamint a Csillagprogram felületének kialakítása
folyamatban van. A rendszer a www.heraklesz.hu oldalon át
érhetõ el.

Kovács Árpád (kép 5.) és Velenczei Attila (kép 6.) 

Kutató és Informatikai Osztály
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Sport XXI. – Labdarúgás: Kinevezték a megyei koordinátorokat 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Kánai úti
székházában átvették megbízólevelüket az MLSZ-NUPI
utánpótlás-program megyei koordinátorai. A szakem-
berek feladata elsõsorban a térségek utánpótlás-futballjának
összefogása lesz.

Nagy hátrányt kell ledolgoznunk
A Magyar Labdarúgó Szövetség székházában

megtartott megbeszélés elején dr. Szabó Tamás (kép 1.), a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézet fõigazgatója mondott beszédet,
melyben kijelentette: a sportágak érdeke, hogy a költségvetési
pénzek elköltését szigorúan felügyeljék. „Állami oldalról egyértelmû
a szándék, hogy a szakmai, strukturális átalakulást elõsegítsük az
MLSZ-ben, és kiemelten fontos, hogy az átalakulás az utánpótlás-
nevelés ügyét segítse.”

Kisteleki István (kép 2.), a szövetség elnöke szintén
köszöntötte a jelenlévõket, majd elmondta, a magyar futball
nehéz idõszakát éli, az MLSZ-nek hatalmas hátrányt kell
behoznia a fejlett európai futballnemzetekkel szemben.
„Kidolgoztunk egy programot, amelynek hatásaként négy területen
várunk elõrelépést. Az elsõ megoldandó feladat az utánpótlás-nevelés,
amelyben legnagyobb támogatónk az állam, a NUPI. A második cél,
hogy az EU-s forrásokra sikerrel pályázzon a szövetség, különös
tekintettel a pályaépítésekre. A harmadik terv egy új edzõképzõ központ
mielõbbi létrehozása, a negyedik terület pedig a szurkolói magatartás
befolyásolása, a rendbontások megszüntetése.”

A szövetség a legjobb szakemberekre épít
A húsz megyei szakember feladata a megyei

utánpótlás-nevelés koordinálása, a feladatok összefogása. „Nem
klientúrát szeretnénk kiépíteni – fogalmazott az MLSZ elnök –, hanem
arra van szükségünk, hogy a legjobb megyei szakemberek kezében legyen
a helyi problémák megoldásának lehetõsége.” Kisteleki István azt is
hozzátette, a megyei szövetségek által delegált koordinátorok
jelentik azt az alapot, amelyre nagyobb pénzforrások birtokában
majd a jövõben épít a szövetség. 
Az utánpótlás-nevelési programban különleges hangsúlyt kap 
a minõségi képzés, és ennek része, több utánpótlás-képzõ
központ építése.

A megbízólevelek átvétele után a szakemberek
Õze Tibor vezetésével megtartották elsõ munkaértekezletüket.

Az MLSZ-NUPI koordinátorok:
Budapest – Gáspár József
Bács-Kiskun megye – Losonczy László
Baranya megye – Rónai István
Békés megye – Tóth Márton
Borsod-Abaúj-Zemplén megye – Koleszár György
Csongrád megye – Cs. Tóth Zoltán
Fejér megye – Jakab Elek
Gyõr-Moson-Sopron megye – Mörtel Béla
Hajdú-Bihar megye – Vadon Lajos
Heves megye – Fodor Pál
Jász-Nagykun-Szolnok megye – Sólyom Vilmos
Komárom-Esztergom megye – Imrõ János
Nógrád megye – Simon Attila
Pest megye – Mózner János
Somogy megye – Bõzsöny János
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – Neumann Gábor
Tolna megye – Teszler Vendel
Vas megye – Pálóczy László
Veszprém megye – késõbb jelölik ki
Zala megye – Preisinger Sándor

www.mlsz.hu

Vízilabda: Bronzérmes a Merész csapat - beszámoló a junior nõi Európa-bajnokságról

A junior lányok ez évi kontinensbajnokságát az oroszor-
szágbeli Kirishi városa rendezhette meg. Bemutatkozó meccsünkön
rögtön megadtuk az alaphangot, a cseh csapatnak esélyt sem adva
25:8 arányú vereséget mértünk ellenfelünkre. A következõ mérkõzés
már nem bizonyult sétagaloppnak. A holland
lányok következtek, egy kiegyensúlyozott
találkozón nagy csatában a késõbbi
ezüstérmesekkel szemben végül két találattal
alulmaradtunk.  Svájc ellen javíthattunk,
Gyöngyössy Anikónak nem sok védenie valója
akadt, hiszen a több tucat – most
kapaszkodjanak meg – 38 gólból mindössze
kettõ hullott a magyar portás hálójába. 
A következõ versenynapon a németekkel
meccseltünk. Gyõzelmünket nem fenyegette
veszély, csak a gólarány volt kérdéses, 
a végére 12:3-at mutattak az eredményjelzõk
javunkra. Másnap, augusztus tizenhetedik napján az olasz hölgyek
ellenében kellett a medencébe szállni. Egyetlen találattal igaz, 
de jobbnak bizonyultunk. Ez idáig kiváló játékkal robogtak elõre 
a pólós hölgyek, most azonban már nagy volt a tét, de szerencsére 

a gépezet olajozottan mûködött tovább. Az elõdöntõbe jutásért 
a hellén pólósok ellenében kellett továbblépnünk. Hat góllal lõttünk
többet a görögöknél, ami egyben azt jelentette, hogy a héraklészes
válogatott a legjobb négy közé került. E két összecsapáson is – mint

azt Merész András vezetõedzõ is kiemelte – a sikeres
szereplés szempontjából a csapategységnek
óriási jelentõsége volt. 

A négy között nehéz ágra
kerültünk, hiszen a házigazdák a végsõ sikerre
is esélyesnek tartott csapatával kellett
megmérkõznünk. Az orosz juniorok papír-
forma gyõzelmet könyvelhettek el, így a bronz-
érem maradt, mint elérendõ cél. A harmadik
helyért ismét az olaszokkal néztünk
farkasszemet. Drámai csatában, a hosszabbí-

tásban vívtuk ki a végsõ, érmet jelentõ
gyõzelmet. A torna statisztikájára pillantva magyar

szempontból két eredményre is büszkék lehetünk. Az Eb legjobb
védõje címet a Dunaújváros sportolója, Szûcs Gabriella érdemelte ki.
A támadójátékot is díjazták a szervezõk: a magyar gárdából
Jancsó Patrícia (BHSE) talált a legtöbbször, összesen tizenhétszer 
az ellenfél kapujába, ezzel a mezõny hetedik legjobb gólvágója lett.  

P. J. M.

Sport XXI. – Kajak-kenu: Egyesületi támogatások

A Sport XXI. Program alá tartozó sportágak szakmai
programjainak fõ elemeit a NUPinfo hasábjain folyamatosan
ismertetjük. Most az egyik legeredményesebb sportág, 
a kajak-kenu mutatkozik be. 

Hasonlóan a tavalyi évhez az egész támogatási
keretösszeget 37 kajak-kenu egyesület kapja meg – tájékoztatott
Pignitzky Dorottya (kép 3.) osztályvezetõ –, öt kategóriában 
(500 ezer Ft - 2.5 millió Ft) egyesületenként egyedileg kialakított
felhasználási módokon. Az egyesületek elõre megtervezett
költségvetéseket adtak le a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

és a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet felé, amelyeket 
a jóváhagyások után a szerzõdések szakmai részébe illesz-
tettünk bele. Ezen alapelvekbõl következik, hogy egyesüle-
tenként egyedi szerzõdések születtek.

A támogatott egyesületekkel illetve támogatási
összegekkel valamint a támogatási szerzõdések sport-
szakmai követelményeivel kapcsolatos részletes információk 
a www.nupi.hu oldalon a Sport XXI. menüpont alatt elérhetõk. 

P.J.M.
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Sportági beszámolók
Atlétika: Fõpróba az olimpia elõtt – beszámoló a junior világbajnokságról

Két évvel az olimpia elõtt több szempontból is
fõpróbának tekintették a junior világbajnokságot. Verseny-
technikailag, logisztikailag és biztonság-technikai szempontból
egyaránt fontos esemény volt. Általános tapasztalatként
leszûrhetõ, hogy óriási erõkkel készülnek, hihetetlen
szervezõmunka folyik a háttérben. A
népesség számából következik, hogy akti-
vistákat találni igen könnyû, ezért a felada-
tokat ellátó személyzet többnyire túlmé-
retezett, amibõl az következik, hogy a sok
kéz között elvész a lényeg. Az eseményt 
a túlszervezettség jellemezte, ami sok
esetben megnehezítette az ügyintézést. 
Az objektív tényre, a kedvezõtlen – meleg és
igen párás (60-95%) – idõjárásra fel kell
készülni, különösen az állóképességi versenyzõknek. Verseny-
technikailag reméljük, jót tett a próbaverseny, mert sok esetben
komoly hibákkal és nehézkes lebonyolítással találtuk szemben
magunkat. Az egyéb, járulékos feltételeket (szállás, étkezés,
szállítás) magas színvonalon biztosították, a bõséges étel-
választékhoz jó szálláshelyek és precíz szállítás járult.

Nemzetközi kitekintés:
Világbajnoksághoz méltó, az egyes számokban változó,

de többnyire igen magas színvonalú versenyeket láthattunk.
Feltûnõ volt az USA háttérbe szorulása. A váltók kivételével
egyetlen egyéni gyõzelmet tudtak aratni (400m gát férfi), a férfi 100
és 200m-es döntõben nem találkoztunk amerikai futóval. Férfi
vonalon kiemelkedett színvonalával a 3000 m akadály (8:14, 8:16,
8:18, de a nyolcadik pozícióért is 3mp-cel gyorsabban kellett futni, 
mint 2-éve). A magasugrás (232, 229, 226), a rúdugrás (571, 554,
542), a diszkoszvetés (67,32, 63,30, 62,17 – 1,75kg), erõsödött 
a gerelyhajítás és kalapácsvetésben sem kellett még soha 70 m
felett dobni a döntõbe jutásért. Nõi vonalon a két sprint
versenyszám bulgár gyõztese ért el kiemelkedõ eredményeket
(11,28; 22,99), igen erõs volt a 400-as mezõny, amit a gyõztes
eredményen túl az is bizonyít, hogy általában 54mp kellett 

a döntõhöz, de ezúttal 52,97 volt a nyolcadik legjobb idõeredmény.
Magas színvonalú versenyt hozott az akadályfutás, amit még csak
másodízben rendeztek, de a döntõbe jutáshoz 10mp-cel
gyorsabban kellett futni, mint két esztendeje. 400m gátfutásban is
igen erõs volt a mezõny, hiszen az eddig megszokott 59mp helyett

ezúttal 57,52 kellett a fináléba kerüléshez.
Évrõl évre erõsödik a kalapácsvetés, ezúttal
59,81 szükségeltetett a döntõhöz, és a hétpró-
bázók is színvonalas versenyt vívtak 
(6227, 6020, 5979). Ezúttal is megállapít-
hatjuk, hogy döntõ többségében a dobogóhoz
extra teljesítményekre volt szükség, de a
nyolc közé jutás egy tehetséges, szorgal-
masan dolgozó atlétának nem lehetetlen. 

Ezt támasztja alá az a tény is, hogy csupán 
44 ország versenyzõi tudtak érmet szerezni. Az USA (4-5-2)
visszaesését már említettem, az éremtáblázat harmadik helyén
végeztek. Kína második helyezése (5-5-7) és elõre törése
látványos, ám nem meglepõ, míg Kenya gyõzelme (6-6-3)
meglepte a szakembereket. További érdekesség, hogy Csehország
nem tudott érmet nyerni. A magyar csapatot (kép 1.) 21 héraklészes
versenyzõ és 12 vezetõ alkotta. A versenyzõk közül tízen utaztak
az atlétikai szövetség támogatásával, közülük nyolcan teljesítették
a kiírt MASZ szintet, Szebeny Miklós és Szemeti Péter az egész éves
stabil, magas szintû eredményeinek köszönhette a bizalmat.

A csapat teljesítményének statisztikája:
Érmes, egyben pontszerzõ helyet Németh Kristóf (kép 2.)

(Dobó SE) kalapácsvetõ ért el, aki 78,39 méteres kísérletével
ezüstérmet szerzett. Tóth László, az afrikai futók által dominált
akadályfutó mezõnyben komoly fegyvertényt hajtott végre. 
A PVSK tizenkilenc esztendõs atlétája 8:40,93-as idõvel, egyben
egyéni legjobbjával  nyolcadik helyezett lett.

A részletes szakmai értékelés szövegét a www.masz.hu
honlapon olvashatják. 

Dornbach Ildikó (kép 3.) 

atlétika sportági felelõs

(1.)
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Sportági beszámolók
Sportlövészet: Keczeli Bianka világbajnok!

Sportági beszámolók
Kajak-kenu: A szegedi felnõtt vb-n a „Csillagprogramosok” is kitettek magukért

A magyar szempontból minden idõk egyik legered-
ményesebb világbajnokságának érem- és pontgyûjteményéhez 
a Héraklész Csillagprogram lapátforgatói is nagyban hozzá-
járultak. Az augusztus közepén megrendezett 35. Felnõtt Síkvízi
Kajak-Kenu Világbajnokságon száz nemzet vett részt, a hazai
„vízes” válogatott csodálatos eredményt elérve az éremtáblázat elsõ
helyén fejezte be a versenyt 12 arany-, két ezüst- és négy bronz-,
összesen 18 éremmel – másodikok a németek (15 érem, 
ebbõl 4 arany), harmadikok pedig az oroszok (6 érem) lettek. 
A világversenyen Angyal Zoltán szövetségi kapitány az idén indult  
Héraklész Csillagprogram U23-as korú versenyzõinek is 

lehetõséget biztosított, a fiatalok mindezt meghálálva éremmel és
pontszerzõ helyezéssel mutatkoztak be a nagyvilág számára. 

Az 1000 méteren aranyérmes nõi kajak négyesnek
Keresztesi Alexandra, az 500 méteren ezüstérmes férfi kajak négyesnek
(kép 1.) Sík Márton és Csamangó Attila, míg a 200 méteren „bronzos”
kenu négyesnek Sarudi Pál volt a tagja. A pontszerzõ helyezésekrõl
az urak mindkét szakágban gondoskodtak. Boros Gergely (kép 2.) 

K1-ben 200 méteren lett negyedik, míg 1000 méteren a Metka
Márton-Sáfrán Mátyás-Balázs Gábor-Mike Róbert összeállítású
egység lett a döntõ hatodik helyezettje.

V.F. 

Birkózás: Egy magyar  arany- és két bronz a kötöttfogású junior vb-n

Augusztus utolsó napjaiban a dél-amerikai Guatema-
lában rendezték a junior kötöttfogású birkózók idei világbaj-
nokságát. A Struhács György vezette magyar válogatott a birkózás
hazai hagyományainak megfelelõen ezúttal is érmekkel tért haza az
utánpótlás utolsó állomásának tekinthetõ korosztályos viadalról.

A világbajnokság elsõ napján kötöttfogásban a 96 kg-os
Németh Iván aranyérmet, az 50 kg-os Módos Péter (kép 3.) pedig
bronzérmet nyert.  A világelsõ fiú grúz, kazah, fehérorosz és ukrán
ellenfél legyõzésével bizonyult a legjobbnak. Módos iráni és ukrán
ellenfelén túljutva kapott ki a késõbbi gyõztes orosz birkózótól; 
a bronzcsatában Módos végül megverte török ellenfelét. A két
magyar fiú idén júliusban egyaránt európa-bajnoki éremmel tért
haza a szombathelyi kontinensviadalról, ezúttal is gondoskodtak 
a hazaiak éremtermésérõl. Az elsõ napon a magyarok közül még
Szakolczi Hunor (60 kg) és Kun Renátó (74 kg) lépett szõnyegre 
– õk helyezetlenül zártak.

A második versenynapon Jager Krisztián (55 kg) 
egy nyert és egy vesztett meccs után várta a vigaszági folytatást,
ezúttal számára nem született pontszerzõ hely. A 66 kg-os

Lõrincz Tamás (kép 4.) az elõdöntõbe „birkózta” magát, ahol kikapott
török ellenfelétõl és a vigaszágon folytatta a kûzdelmeket. 
A moszkvai felnõtt Eb húsz esztendõs aranyérmese egy kubai,
majd japán riválist gyõzött le, ezt követõen kikapott a késõbbi
gyõztes töröktõl; a bronzéremért vívott mérkõzésen azonban
jobbnak bizonyult kazah ellenfelénél.   

A hat magyar junior kötöttfogású közül hárman
éremmel zárták a vb-t: Németh aranya valamint Lõrincz és Módos
bronza összesen 27 pontot jelentett, ami a csapatverseny hatodik
helyét eredményezte.

Két fiatal birkózónk a sportág hazai történetének
egyedülálló teljesítményét „hozta”. Lõrincz Tamás egyazon
esztendõben világversenyeken összesen három érmet produkált: 
a moszkvai felnõtt Eb aranyérmese, a junior vb és a junior Eb
bronzérmese lett, míg Németh Iván két medáliát gyûjtött: a junior
világbajnokságon és a junior Európa-bajnokságon egyaránt
aranyérmet szerzett.

Vasvári Ferenc

Öttusa: Két kontinens, öt érem – beszámoló a junior és az ifi „ A” világbajnokságról

Kína, a soron következõ olimpia rendezõje egyre több
sportesemény – lásd atlétika és jelen esetben az öttusa – rende-
zõjévé lép elõ.  A kontinensnyi ország már ebben a sportágban
is bontogatja szárnyait. Ez év augusztus elején a dél-kínai metro-
polisz, Sanghaj adott otthont a junior korú öttusázók
világbajnokságának. A mieink szereplése
összességében jónak mondható, annak
ellenére, hogy a versenyszervezésben
bizony még van mit tanulnia a házigaz-
dáknak. Kezdve azzal, hogy az egyes
versenyszámok helyszíneinek megközelí-
tése komoly túrának számított, egészen
addig, hogy az úszás lebonyolításához
használt medence termálvíz hõmérsékletûvé
melegedett, a nyári forróságban árnyékot adó
napernyõkért, pedig közelharcot kellett vívni a ver-
senyzõknek. No de evezzünk vidámabb vizekre elvégre 
a héraklészes válogatott nem üres kézzel tért haza.

A legnagyobb siker az újpesti Tibolya Péter (kép 5.)

nevéhez fûzõdik, aki az egyéni versengésben ezüstérmet 
gyûjtött be. Fõleg a fizikai számokban nyújtott kiegyensúlyozott
teljesítményével, a csillagprogramos fiú a cseh Svoboda mögött 
a második helyen végzett. A Tibolya, Kasza, Demeter összeállítású
csapat és váltó a hatodik, illetve az ötödik helyen végzett.

A hölgyeknél (kép 6.) Bartalis Zsófia (KSI), Alekszejev Tamara
(Alba Volán) és Tóth Adrienn (BHSE) révén a hagyományos
csapatversenyben sikerült az éremszerzés, a váltó (Bartalis,
Alekszejev, Cseh) a negyedik helyig jutott. 

A juniorokhoz hasonlóan az ifjúsági kor-
osztály világbajnokságára is sor került. A juni-

oroktól eltérõen itt még nincs a verseny-
programban a lovaglás, így a különbözõ

nemzetek sportolói gyakorlatilag négy
számban (lövészet, vívás, úszás, futás) mérik
össze tudásukat. Szerencsére Olaszor-
szágban, Popoliban a mintegy 18 nemzet

200 versenyzõjét sokkal kedvezõbb
viszonyok, hagyományosan jó körülmények

várták. Nem csoda, hogy nagyobb lett az érem-
termés is. A hölgyek egyéni küzdelmeiben, a négy

magyar induló közül Bartalis Zsófi a harmadik, a honvédos
Cseh Krisztina a hatodik, Alekszejev Tamara a nyolcadik helyen zárt.
Csapatban is brillíroztak a lányok. A Bartalis-Cseh-Tóth hármas
tiszteletére a csapatversenyben csendült fel a himnusz, majd 
az Alekszejev-Cseh-Tóth felállású váltó egy újabb aranyéremmel
koronázta meg a sikert. 

P. J. M.
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A 49. Sportlövõ Világbajnokságot július 21. és augusztus
05. között Horvátország fõvárosában, Zágrábban rendezték meg. 
A vadregényes lõtéren már több alkalommal rendeztek világversenyt
(EB-t 1989-ben és 2001-ben; VK-t 2003-ban), így már ismerõsként
utazhattak ki a sportlövõk a helyszínre. Ez az esemény ünnep
a sportlövõk életében, mert puskás, pisztolyos és futócél
versenyzõk részére négyévenként osztanak ki
világbajnoki címet. 

Az ünnepi hangulatot az is emelte, 
hogy a megnyitó ünnepséget Jacques Rogge, 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke (NOB) 
is megtisztelte, aki beszédében kihangsúlyozta, 
hogy a sportlövészet nincs veszélyben az olimpiai
programok változtatása során: „ez a sportág az egész világon
elterjedt, és az ötkarikás játékok egyik legfontosabb összetevõje”.
Annyit tett még hozzá, hogy a 2008-as pekingi olimpia után 
a NOB a Nemzetközi Sportlövõ Szövetséggel együtt áttekinti 
az ötkarikás mûsort, és szükség esetén újabbakra, izgalmasabbakra
cserél néhányat a jelenlegi számok közül.

A csapat tagjai a junior és a felnõtt versenyszámokban 
is több napon át küzdöttek a lõállásokban. A junior versenyzõk
többsége a Héraklész keret tagjai közül kerültek ki, azonban 
a felnõtt versenyzõk között is találhattunk a Csillagprogram keretei
között készülõ sportlövõt. A felkészülés során a NUPI által
biztosított edzõtáborozási lehetõségeket maximálisan kihasználtuk. 

Errõl a világbajnokságról is több éremmel, köztük
arannyal térhettünk haza. Keczeli Bianka (kép 1.) a junior leányok
között a 40 vegyes versenyszámban 371 körös teljesítménnyel 
a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel, míg a 30+30 verseny-

számban (370 kör) második helyen végzett a héraklészes
hölgy. A futócéllövõ Kocsis Norbert 50m 30+30 verseny-

számban kitûnõ 587 körrel bronzérmes lett és a csapat
is csak néhány körrel csúszott le a dobogóról.

A standardpisztoly 30+30 pisztolyos fiúk
egyéni versenyében is maradt izgulnivalónk, mert
Pál Balázs 574 körös teljesítménnyel a hatodik helyen
végzett, míg a junior leányok, a Végh Barbara-Babicz

Sára-Eiselt Judit összeállítású csapat ötödikként 
zárta a versenyt. 

A csapatversenyek legnagyobb sikerét a kisöbû
sportpuskás versenyzõink nevéhez (Sidi Péter, a csillagprogramos

Mlinkovics Tibor és Herczegh Szabolcs) kötõdik. A magyar trió a dobogó
harmadik fokára állhatott fel. 

A csapat tagjai között több olyan juniorversenyzõt
tudtunk indítani, akitõl a következõ években várhatjuk, hogy a
nemzetközi élmezõnybe végezhet, és gyarapíthatja a sportlövõk
éremtáblázatát.

Kissné Oroszi Edit (kép 2.) 

sportlövészet sportági vezetõ

Úszás: Beszámoló a margitszigeti Európa-bajnokságról

Szorított bennünket az idõ, az égiek sem fogadtak minket
kegyeikbe (lásd dunai árvíz és a rossz idõjárás) a kibõvített és megújult
Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda, a legendás úszóedzõrõl Széchy
Tamásról elnevezett komplexummal együtt július 26-án mégis
megnyitotta kapuit Európa legjobb úszói, mûugrói, szinkronúszói 
és hosszútávúszói elõtt. Nagy feladat várt a hazai szervezõkre, hiszen
utoljára 1958-ban, majd egy fél évszázada láthattuk vendégül 
a kontinens legjobbjait. Az idén 1688 versenyzõ jelezte, hogy
versenybe száll a herendi porcelánból készült érmekért,
helyezésekért. A televíziós közvetítés magas színvonalon osztotta
meg az események krónikáját, hol a Margitszigeten
csodálhattuk a gyönyörû szinkronúszó
lányokat, élvezhettük az úszószámok
izgalmait, olykor a Balatonon az
úszás maratonistáinak küzdel-
meibe is bekapcsolódhattunk.
Az Európai Szövetség (LEN)
tisztségviselõi is elégedettek
voltak, kiemelték, kiváló ren-
dezõnek bizonyult fõvárosunk.

A magyar úszó-
válogatott (kép 3.) gerincét, mint
annyiszor most is a héraklé-
szesek alkották. Az úszóeredmé-
nyek részletes lajstromát július 31-vel
kezdjük. E napon Jakabos Zsuzsannán (kép 4.),
a pécsiek kiválóságán volt a sor, hogy a négyszáz
vegyes döntõjében mutassa meg, mit tud. A csillagprogramos
versenyzõ, egyben, mint a nyolcfõs finálé egyik legfiatalabb
versenyzõje, rögtön a negyedik helyen ért célba.  Jakabos a tavalyi
évben rövidpályán, ugyanezen számban már a dobogóra állhatott,
hazai pályán nem sokon múlt az érem. A hátúszóspecialista Verrasztó
Evelyn a kétszáz méteres távon jutott a legjobbak közé. 

A Jövõ SC-s hölgy végül hatodikként csapott a célba. E mellett
a 4x100-as vegyesváltó, valamint a 4x200-as gyorsváltó tagjaként
még egy hatodik és egy nyolcadik helyezés is került a tarsolyába.
Augusztus második napja meghozta elsõ aranyérmünket is. Az
ügyeletes éremgyûjtõ természetesen megint Montreal világbajnoka,
Cseh László (kép 5.) volt. A Kõbánya SC klasszisa kétszáz vegyesen
versenyrekorddal (1:58.17) simán verte a nívós mezõnyt.  A vegyes-
úszókirály a hosszabbik számot is annak rendje és módja szerint
„behúzta” és a változatosság kedvéért ismét versenycsúccsal (4:09.86)
lett aranyérmes. Ne feledkezzünk el Verrasztó Dávidról (Jövõ SC) sem,

aki négyszáz vegyesen nyolcadikként érintette meg a
medence falát. Cseh hátúszásban is rajthoz állt:

kétszázon a második helyen, míg százon
hatodikként zárt. Végül az ötödik

helyezett 4x100-as vegyesváltó
héraklészes tagjaként is be-
gyûjtött egy pontszerzõ helyet.
Pillangóúszásban is jelesked-
tünk. Száz és kétszáz méteren
Boulsevicz Beatrix (BVSC)
negyedik lett, ez utóbbi távon

nyolcadik helyével Lipcsei
Krisztina (Kõbánya SC) is helyet

követelt magának. Boulsevicz a
4x100 méteres vegyesváltó egyik

oszlopos tagjaként még egy hatodik helye-
zést, Lipcsei a már említett gyorsváltóval még egy

nyolcadik helyet ért el. Hosszú Katinka most négyszáz gyorson
mérettette meg magát. A Bajai Spartacus úszója ebben a számban
nyolcadik helyezett lett. A gyorsváltó tagjaként duplázott és még egy
nyolcadik helyezésnek is örülhetett. Összességében a magyar csapat
két arany-, két ezüst- és öt bronzéremmel a nemzetek rangsorában
az éremtáblázat tizedik helyén landolt.      

Pucsok József Márton 
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