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– hírek
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(2.)

(3.)

(4.)

(5.)

A magyar cselgáncs válogatott a francia fõvárosban csapat-világbajnokságon vett részt. A héraklészeseket is
felvonultató válogatottban három csillagprogramos is helyet kapott. Burján László (UTE) a legkisebb súlycsoportban,
Rajcsányi Gergõ (UTE) a 90 kilósok között, Bor Barna (kép 1.) (ASE) pedig plusz 100 kg-ban állhatott a tatamira. A fiúk végül
a hetedik helyen végeztek. A világ legjobb csapata megtisztelõ címét Grúzia válogatottja nyerte el.
A héraklészes Berki Krisztián (kép 2.) (KSI SE) egy szlovéniai világkupa viadalon vett részt. Európa-bajnok
tornászunk a Salamonov-Emlékverseny lólengés döntõjében ezüstérmes helyen zárt. Az élen a horvát Seligman végzett,
a bronzérmet a lett Zbickis hozhatta haza.
Tizennégy esztendõs kézilabda-reménység debütált az elsõ osztályban. Hornyák Dóra nemhogy a felnõtt
élvonalban, de még saját korosztályában az ifiknél is fiatalnak számít. A DVSC irányító poszton remeklõ héraklészese
egyáltalán nem volt lámpalázas elsõ bemutatkozása során, hiszen gólt szerzett, hétméterest harcolt ki és a mezõnymunkából is aktívan kivette a részét.
Kiválóan helyt állt a magyar egyetemi válogatott a csehországi nemzetközi sportlövõ versenyen. Az ötven
méteres pisztoly versenyszámban 772,2 pontos összeredménnyel a héraklészes Németh János (KSI SE) bizonyult
a legjobbnak. Csapatban a Németh - Fáczán - Gyimesi trió (kép 3.) 1585 ponttal ezüstérmet szerzett.
A Magyar Triatlon Szövetség ez évben is kihirdette a 2006. év korosztályos legjobbjainak listáját.
Az utánpótláskorúak közül az ifiknél Tóth Zsófia (kép 4.) (ORTRI, edzõje: Licskó Csaba) és Havlik Barnabás (Hullám 91, edzõje:
Damsits Krisztián) részesültek elismerésben. A junioroknál Kovács Zsófia (GYÖTRI, edzõi: Veress András, Dr. Zakariás Géza
és Németh Gyula), valamint Molnár András (Proform TK, edzõje: Nemes Csaba) kapott bizalmat. Végül az U23-as évjáratban
Koch Renáta (Mogyi SE, edzõi: Lenti Zsolt, Ódor Attila és Borbély Miklós) a fiúknál, pedig Pocsai Balázs (DSC-DSI, edzõje:
Verrasztó Gabriella) lettek kiemelve.
Dr. Németh Endre (kép 5.) a TF Küzdõsport Tanszékének adjunktusa MOB edzõi nívódíj elismerésben részesült.
A judós szakember, az ifjúsági kontinensbajnok és junior Európa-bajnoki ezüstérmes Juhász Ádám felkészítõ mestere.
A két esztendõvel ezelõtti fõiskolás világbajnokságon elért sikernek is részese volt.
Szeptember 14-én Keszthely városa „Az Ifjúság Egészségéért, Edzettségéért” címmel konferenciát rendezett.
A rendezvény szervezõi a Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület, valamint az Egry József Általános és
Mûvészeti Iskola. Az említett oktatási intézmény mellett egy másik közoktatási típusú sportiskolai rendszerhez tartozó
módszertani központ az Asbóth Sándor Térségi Középiskola Szakiskola és Kollégium is tevékeny szerepet vállalt
a szakmai program lebonyolításban. Dr. Szabó Tamás a NUPI fõigazgatója a közoktatási típusú sportiskolai rendszer
helyzetét értékelte. A tudományos plénumon a TF sporttudósai, Dr. Petrekanits Máté egyetemi tanár, Dr. Lénárt Ágota
egyetemi docens és Dr. Acsai Irén egyetemi adjunktus, a Sportkórház gyógytornász szakembere valamint a rendezõ város
meghívott elõadói is képviseltették magukat.
A Sportiskolák Országos Szövetségének (SIOSZ) rendes évi közgyûlését 2006. szeptember 14-én
Debrecenben tartották. A SIOSZ elsõsorban az egyesületi típusú sportiskolák (az ún. városi sportiskolák) szakmai
érdekképviseleti szervezete. A megbeszélésen megvitatták az egyesületi típusú sportiskolák jelenlegi helyzetét,
problémáit, és segítséget kértek a sportkormányzattól a jogi és finanszírozási kérdések tisztázására. A rendezvényre
meghívást kaptak a sportügyeket felügyelõ szakállamtitkárság vezetõi is, köztük Elbert Gábor szakállamtitkár. A Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézetet Farkas Márta, Lehmann László (kép 6.) és Tóth József képviselte. Az eseményekrõl a NUPinfo
következõ számában bõvebb beszámolót is olvashatnak.

A

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja
a Héraklész program, a Sport XXI. program
és a KSI SE tájékoztató kiadványa
A tartalomból:
A Héraklész- és Sport XXI. program hírei Sportági beszámolók: judo, ökölvívás, kajak-kenu, asztalitenisz, atlétika,
súlyemelés, kerékpár „Fiatal önkéntesek a sportban" Hírek.

Elbert Gábor szakállamtitkár a NUPI-ban

S

zakmai látogatáson vettek részt az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Sport Szakállamtitkárságának vezetõ munkatársai a NUPI-ban szeptember 7-én.
Az Elbert Gábor vezette küldöttség a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet által koordinált
Héraklész Bajnok- és Csillag-, valamint a Sport XXI. Programokról, a sportiskolai
rendszerrõl és az intézet mûködésérõl kapott tájékoztatást. A vendéglátók prezentációja során
dr. Szabó Tamás fõigazgató az utánpótlás-nevelési programokban résztvevõ sportolók nemzetközileg
is kiemelkedõ eredményeire is kitért. A két fél az utánpótlás-nevelés területén történõ szoros
szakmai együttmûködésben és folyamatos egyeztetésben állapodott meg.
V.F.

Héraklész- és Sport XXI. Program: értekezletek napirenden

A

–

A programok híreit a 2. és 3. oldalon olvashatják!

A teniszezô Szávay Ágnes is a Csillagprogram támogatottjai között

A

többszörös junior Grand Slam-gyõztes, korosztályos Európa-bajnok Szávay (kép 1.) a Csillagprogramon keresztül
2006-ban félmillió, 2007-ben és 2008-ban pedig két-két millió forintos állami támogatásban részesül. Errõl írtak alá
megállapodást Budapesten sajtótájékoztató keretében, melyen a sportoló mellett részt vett többek közt (1.)
dr. Szabó Tamás, a NUPI fõigazgatója, Tóth József, a Héraklész Program igazgatója és Berényi János,
a Magyar Tenisz Szövetség elnöke.

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

Sportági beszámolók: judo, súlyemelés, vívás, torna, portré.

Judo EB (junior) – Mészáros Anett aranyérmes, Juhász Ádám (kép 2.) ezüstérmes, Kákonyi Ninetta és Hegedûs Dóra bronzérmes, továbbá két pontszerzõ helyezés;
VB (felnõtt csapat) – férfiak hetedik helyezés;
Kajak-kenu Maraton VB (felnõtt, junior) – Faldum Bereniké, Lakner Zita és Medveczky Erika bronzérmes, továbbá egy pontszerzõ helyezés;
EORV-n 19 aranyérem, összesen 50 érem!
Ökölvívás VB (junior) – Bacskai Balázs (kép 3.) aranyérmes, továbbá három pontszerzõ helyezés;
Súlyemelés EB (junior) – nyolc pontszerzõ helyezés;
Triatlon VB (felnõtt, U23 és junior) – Tóth Zsófia ötödik helyezett

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

NUPinfo
(6.)

Folytatás a 2. oldalon!

A héraklészes sportolók közelmúltban elért kiemelkedô eredményei

következô számának tartalmából:

Sportiskolai konferencia

Héraklész Bajnok- és Csillagprogram sportági vezetõinek soros munkaértekezletére szeptember 19-én került sor,
melyen terítékre kerül az elmúlt, eredményekben gazdag idõszak értékelése, a Bajnok- és Csillagprogram jövõbeni
feladatainak megvitatása.
– A NUPI és a Magyar Labdarúgó Szövetség közös tájékoztató értekezletére került sor az új MLSZ-székházban
szeptember 20-án, közel száz fõ résztvételével.
– A szeptemberi iskolakezdéssel egyidõben ismét munkába álltak a NUPI kistérségi instruktorai, akik tanévindító összejövetelt
tartottak a Puskás Ferenc Stadion Toronyépületében szeptember 26-án.

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

Felelôs kiadó: dr. Szabó Tamás, a NUPI fôigazgatója
Fôszerkesztô: Vasvári Ferenc · Telefon: (06) 1 422 35 32 · E-mail: vasvari.ferenc@nupi.hu
Társszerkesztô: 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
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Sport XXI. program

Sportági beszámolók

Egyeztetés a labdarúgókkal
A NUPI és a Magyar Labdarúgó Szövetség közös
tájékoztató értekezletére került sor az új MLSZ-székházban
(1.) szeptember 20-án. A közel 100 fõ résztvételével megrendezett
szakmai napon délelõtt az NB I-II-es, míg délután az NB III-as
klubok képviselõi ültek tárgyalóasztalhoz a NUPI Sport XXI.
Programjának képviselõivel: Pignitzky Dorottya osztályvezetõvel
és munkatársával, Békefi Leónéval (kép 1.). Az MLSZ vezetése
részérõl Dunai Antal és Mészöly Géza is köszöntötte az egybegyûlteket. Az MLSZ apparatátusából Õze Tibor utánpótlás
(2.) programigazgató, Kovács Mariann és Kovács Szilveszter
munkatársak vettek részt.
Az MLSZ-NUPI utánpótlás-programjának finanszírozását és annak szakmai összefüggéseit Pignitzky Dorottya
prezentálta. Az iskolai és egyesületi program valamint a
versenyrendezés részleteire kiterjedõ támogatási listákról
október közepéig részletes tájékoztatást ad a NUPI és
(3.) az MLSZ a saját honlapján. A támogatottak visszajelzésétõl

Súlyemelés: Egyre feljebb kapaszkodunk – beszámoló a junior Európa-bajnokságról
és az adatszolgáltatástól függ a program végleges képe,
amelyet a késõbbiek folyamán publikussá tud tenni a
Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet.
Kistérségi instruktorok õszi értekezlete
Az iskolakezdéssel egyidõben, szeptember elején ismét
munkába álltak a NUPI kistérségi instruktorai (kép 2.). A közel
50 fõ tanévindító munkaértekezletre gyûlt össze a Puskás Ferenc
Stadion Toronyépületének termében. A szeptember 26-i szakmai
tanácskozás keretében Pignitzky Dorottya osztályvezetõ ismertette
a 13 sportág (atlétika, kajak-kenu, kézi-, kosárlabda, labdarúgás,
ökölvívás, röplabda, sakk, tenisz, triatlon, úszás, vívás és vízilabda)
teljes- vagy részprogramjait. A kistérségi instruktorok
kiemelkedõ feladatai közé tartozik továbbra is a Sport XXI.
Program által támogatott szervezetek edzéseinek, foglalkozásainak, rendezvényeinek és versenyeinek szakmai látogatása
és ellenõrzése.
Pignitzky Dorottya (kép 3.)
Sport XXI. program osztályvezetõ

Csillagprogram: A teniszezô Szávay Ágnes is a támogatottak között
A Héraklész Csillagprogram 2006 év eleji indulásáról,
majd mûködésérõl, ezáltal a hazai utánpótlás-nevelési rendszer
kiteljesedésérõl már többször beszámoltunk. A Csillagprogram célja a 18-23 éves korosztály versenysportban tartása, a sportolók további rendszeres
felkészítése, a nemzetközi versenyeztetés,
továbbá a sportolói egzisztenciateremtés
feltételeinek biztosítása. A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet koordinálásában
mûködõ Program keretében jelenleg 225
egyéni sportágat és 181 csapatsportot ûzõ,
a Héraklész Bajnokprogramból „kiöregedõ”
fiatallal állnak szerzõdésben a szakszövetségek. Hogy néhány nevet említsünk –
a teljesség igénye nélkül –, ide tartozik
Lõrincz Tamás birkózó, az U20-as nõi
kosárlabdacsapat, az úszó Cseh László,
a tornász Berki Krisztián, vagy az öttusázó
Kasza Róbert, a kajakos Sík Márton és
Csamangó Attila.
Ezúttal az egyik legtehetségesebb
magyar teniszezõ hölgy – Kuharszky Zoltán és
Bocskai József tanítványa –, Szávay Ágnes csatlakozott
a támogatottak sorához, aki a 2008-as pekingi olimpiáig
összesen 4,5 millió forintos támogatásban részesül, errõl írtak
alá megállapodást Budapesten, sajtótájékoztató keretében,

melyen a sportoló mellett részt vett többek közt dr. Szabó Tamás,
a NUPI fõigazgatója, Tóth József, a Héraklész Program
igazgatója és Berényi János, a Magyar Tenisz Szövetség
elnöke. Mint Szabó Tamás elmondta, minden olyan
sportág számíthat az állami támogatásra, melynek
jól mûködõ szakmai programja van, a tenisz is
ezek közé tartozik.
A többszörös junior Grand Slamgyõztes – Wimbledon páros-, a Roland
Garros egyes és páros bajnoka, az
Ausztrál Open döntõse, az US Open
harmadik helyezettje –, korosztályos
Európa-bajnok Szávay a Csillagprogramon keresztül 2006-ban félmillió,
2007-ben és 2008-ban pedig két-két
millió forintos támogatásban részesül.
A Vasas SC sportolója elé kitûzött célok
szerint jövõre a százötven, az olimpia
évében pedig a legjobb száz közé kellene
kerülnie a világranglistán, valamint szakmai
berkekben sikeres szereplést várnak tõle
a pekingi játékokon is.
A jövõre 18 esztendõs teniszezõ szeptember
elején a világranglistán a 302. helyen állt, október
közepére elõlépett a nõi egyesek 290. pozíciójába; legjobb
eredménye 2005. október 31-ére datálódik, akkor a 163. volt.

A nagy áttörés még várat magára, de utánpótlásszinten
már vannak reményt keltõ eredményeink! Összesen tíz fõ,
négy lány és hat fiú emelõ utazott Palermóba, hogy 31 nemzet
versenyzõivel mérje össze tudását. A magyar héraklészes férfi és
nõi válogatott a jó szereplés reményében szállt harcba az érmekért, helyezésekért. Most nézzük a szicíliai kontinensviadal
magyar vonatkozású krónikáját.
Aki figyelemmel kíséri az utánpótlás, ifi és junior
világversenyeket, bizony ismert elõtte a tény: manapság már csak
felnõtt szintû teljesítménnyel lehet igazán nívós helyezést elérni.
Az sem újdonság, hogy ez egyre magasabb színvonalú edzésmunkát kíván, az eredmények azt bizonyították, hogy tartjuk
a lépést Európa legjobbjaival.
A hölgyek 63 kg-os kategóriájában Bazsó Bianka (kép 1.)
(Haladás VSE) és Horváth Zsuzsanna (Kisbér Vállalkozók SE)
is a pódiumra lépett. Bazsó 158 kg-mal a hatodik, míg utóbbi
versenyzõ 146 kilós összteljesítménnyel a nyolcadik helyen zárt.

A 69 kg-os súlycsoportban is helyt álltunk, hiszen Molnár
Alexandra (Haladás VSE) révén még egy hatodik hely került
a tarsolyba. Magáth Kriszta a legnehezebb súlycsoportban
próbált szerencsét. A BKV Elõre sportolója 175 kg-ot teljesítve
a hatodik lett a rangsorban.
Az uraknál Lerch Zsolt (Diósgyõri Súlyemelõ Club)
is a tárcsák közé állt; a mezõny egyik legfiatalabb résztvevõ- (1.)
jeként az ifjú bajnokprogramos az összetett kilencedik helyig
jutott. Csánk Gergely (Haladás VSE) egy kategóriával feljebb
hatodik pozíciót ért el, hetvenhét kilóban a kazincbarcikai
Tóth Ádám hetedik helyezett lett. Penczák Patrik (ZTE Súlyemelõ
Club) és a tatabányai Pócza Vajk Károly egyaránt 85 kg-ban indult
el. A zalaegerszegi fiú egy nyolcadik, míg Pócza egy tizedik
helyezést gyûjtött be. Végül a plusszos Nagy Péter (kép 2.) (Szegedi
Lelkesedés SE) is sorra került; a Tisza-parti egyesület versenyzõje
hatodikként zárta a viadalt. A magyar csapat a nemzetek
férfi-nõi pontversenyének rangsorában a hatodik helyen végzett. (2.)
P. J. M.

Kerékpár: Bajnoki medáliák
Békéscsaba, kritérium ob

Millenáris, motorvezetéses ob

Szeptember elején Békéscsabán került megrendezésre
a 2006. évi kritérium országos bajnokság. A háztömbkörüli
versenyként is ismert futamon a KSI bringásai is rajthoz álltak,
nem kis sikerrel. A Békés megyei viadalon a serdülõk
mezõnyében Póta Bálint arany-, míg a haladók között Palotai Péter
ezüstérmet szerzett. A hölgyek közt a többszörös bajnoki
helyezett Tóth Evelin a negyedik helyen zárt.

KSI-s aranyérem született a pályakerékpározás egyik
leglátványosabb számában, a motorvezetéses versenyben.
A Millenárison megrendezett, „stéhernek” is nevezett futamon
a Huszár András vezette motor mögött versenyzõ Fekete Dániel
szerezte meg az idei bajnoki elsõséget.
V.F.

„Fiatal önkéntesek a sportban”
A NUPI munkatársai közül is csatlakoztak a „Fiatal
önkéntesek a sportban” elnevezésû programhoz, melynek
fõszervezõje – egyben pályázója – a Nemzeti Sportszövetség
Ifjúsági Kollégiuma volt. A project az Európai Unio által
finanszírozott ifjúsági csereprogram keretében valósult meg.
A rendezvénysorozaton olyan külföldi, 18-25 év közötti fiatalok
vettek részt – mintegy harminc fõ –, akik hazájukban a sportszférában dolgoznak önkéntesként. Az osztrák, német, lengyel és
cseh résztvevõk majd’ egyhetes menetrendjébe a szakmai
elõadások mellett sportfoglalkozások is napirendre kerültek.

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet részérõl két
munkatársunk tartott angol nyelven elõadást. Pignitzky Dorottya,
a Sport XXI. Program osztályvezetõje az Intézet felépítését
és a NUPI által koordinált programokat mutatta be; valamint
a magyar sportélet szervezeti és strukturális rendszerét, a civil és
kormányzati szervezeteket prezentálta, ezen belül elhelyezve
a NUPI-t. Dr. Pucsok József Márton a sporttáplálkozás aktuális
vonatkozásairól tájékoztatta a konferencia jelenlévõit. A fizikai
felüdülést jelentõ sportprogramok lebonyolításában részt vett
még Tróznai Zsófia, Szabó Kristóf és e cikk szerzõje.
Vasvári Ferenc

V.F
2.oldal
www.nupi.hu
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Sportági beszámolók

Héraklész értekezlet

Kajak-Kenu: Három bronz a Maraton VB-rõl
A francia Tremolat-ban maraton kajak-kenu
világbajnokságra került sor. A magyar válogatott felnõtt és
junior csapattal vett részt a viadalon. A junior mezõnyben több
csillagprogramos is rajthoz állt, hogy minél gyorsabban
teljesítse a három körös, 21,45 km távú pályát. A maraton
szakág különleges képességeket igényel, hiszen e versenyszám
nemcsak lapátolásból, hanem bizony futásból is áll, méghozzá
hajóstul. A hölgyek kajak kettes számában a Buchwuller Judit –

Lakner Zita duó egy brit és egy cseh egység mögött bronzérmet
szerzett. Egyesben Medveczky Erika szintén harmadikként zárt.
Ugyanezen számban de már a fiúknál Németh G. Dániel a
nyolcadik helyen ért célba. A héraklészes Faldum Bereniké már
a felnõtt mezõnyben is megcsillogtatta tudását, hiszen kajak
kettesben Szabó Ágnes oldalán bronzérmet nyert.
P.J.M.

Atlétika: Kilenc aranyérem a serdülõknél
Igen, a KSI SE összesen kilenc arany-, tíz ezüst és hat
bronzérmet gyûjtött be a serdülõ (13-15 éves) korosztály egyéni
országos bajnokságán. Ez bizony egy kis matekkal
kiszámolható huszonöt érem. E cikk terjedelmi
korlátai nem teszik lehetõvé az összes érmes
felsorolását, így most ismerkedjünk meg
röviden a bajnoki címet szerzõkkel alfabetikus sorrendben. Galambos Tibor
magasugrásban tétette a legmagasabbra
a lécet – ezzel a tétet –, de érdemes volt
kockáztatnia, hiszen nem tudták
„túlugrani” a mezõnybõl. Lakatos András
középtávfutásban, pontosan a három(1.) száz méteres távon futott át elsõként
a célvonalon, Máthé Szilviára ugyanezen
táv csak gátakkal tarkítva várt. A KSI-s
hölgy sikerrel vette a gátakat és a legjobb
idõvel (46.52 mp) ért célba. Munkácsy Petra
kétszeresen is örülhetett, távolugrásban és a nyolcvan
méteres gátfutásban is gyõzedelmeskedett. Nguyen Anasztázia

szintén duplázott, hiszen a vágtafutás és a távolugrás versenyszámokban is a dobogó tetejére állhatott.
Végül a rúdugrók Szabó Daniella és Trautmann Ede
gondoskodtak a további sikerekrõl egyben
bajnoki címekrõl.
Az ifi és junior korosztály számára
kiírt országos összetett bajnokságon is
szép eredmények születtek. Az ifjúságiak tízpróba versenyét 6327 ponttal
Szabó Dezsõ nyerte meg. A KSI csapata
(Szabó, Bánhidi, Kiss) összeállításban
sem talált legyõzõre. A junior fiúk
viadalán Kafer Levente (kép 1.) bizonyult
a legjobbnak, csapatban a Kafer, Burucs,
Ungvári trió is gyõzni tudott. Az említett
három verseny valamint a magyar
élmezõnybe tartozó klubok (UTE, NYVSC,
Zalaszam, GEAC stb.) részletes eredményei
a
magyar
atlétikai
szövetség
honlapján
(www.masz.hu) megtekinthetõek.
P. J. M.

Atlétika: II. Fõzõ János Emlékverseny
A KSI SE szervezésében a Budapesti Honvéd SE
Iharos pályáján immár második alkalommal, szeptember 2-án
került megrendezésre a serdülõ- és gyermek korosztálynak kiírt
atlétikai minõsítõ verseny. A NUPI, a KSI egykori
munkatársának, Fõzõ Jánosnak emléket állító erõpróbán összesen
hét csapat: a BHSE, a KSI SE, a DSI, a Kaposvári SI, a szolnoki
SZVSE és a tatabányai TSC-Geotech, valamint a gyermekversenyben résztvevõ Gyõri Szöcskék sportolói mérték

össze atletikus tudásukat. A serdülõk összesített csapatversenyében a pontok alapján a szervezõ szakosztály
növendékei, a KSI SE-sek végeztek az élen.
A serdülõ leányok csapatversenyét a KSI SE nyerte,
a fiúk csapatversenyében szakosztályunknak a második hely
jutott. A gyermek korosztály leányainál KSI SE-s második hely
született, míg a fiúk a harmadik helyen zártak.

6.oldal
www.nupi.hu

V.F.

A Héraklész Bajnok- és Csillagprogram sportági
vezetõinek soros munkaértekezletére szeptember 19-én került sor.
A megbeszélésen valamennyi, a Programban érintett sportág
vezetõje megjelent. Elsõként Dr. Szabó Tamás, a NUPI fõigazgatója
értékelte az elmúlt idõszakot, kiemelve, hogy a korábbi évekhez
hasonlóan a programokban szereplõ sportolók az idén is nagyszerû
eredményeket értek el a korosztályos világversenyeken. Tájékoztatást adott a NUPI és a Nemzeti Sportközpontok összevonásának
helyzetérõl és várható hatásáról, illetve a jövõ évi tervezés
lehetõségeirõl.
Ezt követõen Tóth József a Bajnok- és a Csillagprogram
igazgatója az aktuális feladatok közül kihangsúlyozta

a Csillagprogram mélyre ható elemzésének és értékelésének
fontosságát. A szakmai tapasztalatakon túl ennek révén
biztosítható a Program folytatása, az utánpótlás-nevelés rendszerébe állandó elemként való beépítése.
A következõ idõszak feladatai között a Bajnokprogramot szolgáló szoftver ismertetésére is sor került. A közelmúltban elkészült program óriási elõrelépést jelent a Bajnokprogrammal összefüggõ adatok azonnali elektronikus regisztrációjában, az elektronikus ügyintézésben, illetve a gyors
lekérdezések és elemzések biztosításában. A program akkor tud
hatékonyan és naprakészen mûködni, ha beépül valamennyi (1.)
sportági vezetõ napi munkavégzésébe.
Tóth József (kép 1.)
a Héraklész program igazgatója

Judo: Junior Európa-bajnokság a „kikötõvárosban”
Az idei évben, Észtországban (Tallinnban) gyülekeztek
Európa legjobb junior nõi és férfi versenyzõi, hogy eldöntsék
egymás között az érmek, helyezések sorsát. A negyvenegy
országot felvonultató kontinensviadal tulajdonképpen „felvezetése”
volt az idei év fõ eseményének, az októberi, Dominikában
rendezendõ junior világbajnokságnak.
Sportolóink nagy kihívás elé néztek, hiszen idõben
nagyon közel esik egymáshoz a két világverseny, ráadásul szinte
az utolsó pillanatig „kiélezett csata” folyt a csapatba kerülésért!
A lányoknál a válogatóversenyek alapján egyértelmû volt az indulók személye, nem úgy a fiúknál (kép 1.)! A kiemelt megmérettetések
alapján két súlycsoportban, két-két versenyzõ szinte teljesen
egyformán teljesített. A 66 kg-ban induló Lukács József (KSI SE) és
Urbancsok Tamás (UTE) között még viszonylag simán
sikerült kijelölni az induló személyét, de a legkisebbek között nem volt ilyen egyszerû a
helyzet! A 60 kg-os Zámbori Bence (BHSE)
és Ungvári Attila (CVSE) teljesen egyforma
eredményeket mutatott, ezért igazságos
megoldásként, egy hárommérkõzéses
„szétlövés” döntött az utazóról. A végletekig kiélezett versengésbõl, végül is a
honvédos judoka jött ki gyõztesként,
aki ezzel Vb indulónak mondhatta
magát, Attilának pedig „maradt” az
Európa-bajnoki szereplés. Sajnos történt
egy váratlan és kiszámíthatatlan esemény is.
Madarász Tamás (DRSE), aki érmekkel
biztosította helyét az Eb és Vb csapatban,
vírusos fertõzést kapott és így itthon maradni
kényszerült.
Ilyen elõzményekkel, és egy nagyszerû felkészüléssel
a hátunk mögött vágtunk neki a viadalnak. Már az elsõ napon
nagy várakozás elõzte meg versenyzõink szereplését, hiszen
a 48 kg-ban induló Maros Barbara (KSI SE) és az 52 kg-os
Karakas Hedvig (Wadokai) az idei Ifjúsági Európa-bajnokságon
aranyérmet szerzett. Szereplésük felemásra sikeredett. Barbara
elõbb legyõzte lengyel ellenfelét, majd sajnos minimális
különbséggel kikapott egy ukrán versenyzõtõl, aki végül is a
súlycsoport gyõztese lett. Az elsõ vigaszági mérkõzésén legyõzte
francia riválisát, majd újból vereséget szenvedett és ezzel a hetedik
helyen végzett. Egy elsõ éves ifi versenyzõtõl ez nagyon jó
eredmény! Karakas Hedvig szereplését nem kísérte szerencse,
mivel egy gyõztes és két vesztes mérkõzéssel a háta mögött

kilencedik helyezést ért el. Arról, hogy ne maradjunk érem nélkül
az 57 kg-os Hegedûs Dóra (Wadokai) gondoskodott! Nyitásként
kikapott francia ellenfelétõl, de utána ellenállhatatlanul judózva
sorra verte vetélytársait és végül is bronzérmet szerzett! A fiúk
aznapi teljesítménye is dicséretre méltó volt, hiszen az igen „sûrû”
66 kg-os mezõnyben Urbancsok Tamás (UTE) két gyõztes és két
vesztes mérkõzéssel a háta mögött hetedikként zárt. A 60 kg-ban
induló Ungvári Attila sajnos egy vesztes küzdelemmel kiesett.
A második nap végére tovább gyarapodott a magyar csapat
éremgyûjteménye! A korábbi junior Európa- és világbajnok
Mészáros Anett (kép 2.) (ASE) lépett tatamira, aki nem is okozott
csalódást! Ellenfeleit küzdelmes mérkõzéseken, de magabiztosan
gyûrte le, és meg sem állt a dobogó legfelsõ fokáig! Anett által ismét
megbizonyosodhattunk arról, hogy a magyar himnusz
a legszebb a világon! De ezzel még nem volt vége,
hiszen Kákonyi Ninetta az UTE 63 kg-os
versenyzõje, csak a döntõbe jutásért vívott
mérkõzésen ingott meg egy kicsit, de a
bronzmérkõzésen javított és ezzel megszerezte csapatunk harmadik érmét!
Sajnos a fiúk egy kicsit elmaradtak a
lányoktól a második napon. A 81 kg-ban
induló Szemán Gergely (KSI SE), a kontinensviadal legkiegyensúlyozottabb súlycsoportjában végzett a kilencedik pozícióban. Csoknyai László (ASE) számára nem (2.)
volt ilyen sikeres a nap, egy nyert küzdelemmel a háta mögött helyezetlenül végzett.
A csattanót, a fiúk a harmadik versenynap végére
tartogatták. A 100 kg-os Juhász Ádám (TFSE) a brit
Hughes és az olasz Mascetti legyõzésével a legjobb négy közé
jutott. Egy elsõ éves juniortól, aki már az ifiknél elhódította
a kontinens legjobbja pálmát, ez is nagyon dicséretes teljesítmény,
de Ádám a végállomást nem itt jelölte meg. A döntõbe jutásért,
az addig nagyon simán menetelõ orosz Khubiev-vel kellett megküzdenie, szoros mérkõzésen aranyponttal õt is legyõzte a héraklészes
fiú! Az aranyéremért, egy grúz versenyzõvel nézett szemben,
és itt sem vallott szégyent. A gigászi küzdelemben végül is a rutin
gyõzedelmeskedett, és nekünk maradt a nagyon-nagyon fényesen
csillogó ezüstérem. A magyar csapat ezzel a sikeres befejezéssel
az összesített éremtáblázat nyolcadik helyén végzett!
A sikeres szereplés önbizalom növelõ, egyben jó elõjel
az év fõversenye a világbajnokság elõtt. Remélhetõleg a karibtengeri országból is hasonlóan jó eredményekrõl számolhatunk majd be.
Preiszler Gábor-P. J. M.
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Ökölvívás: Bacskai Balázs a világ legjobbja, beszámoló a junior világbajnokságról

Asztalitenisz: Kínai Nemzetközi Bajnokság (Guangzhou)
– Versenyzõink biztató eredményei Ázsiában

Nem sok kellett hozzá, hogy Csötönyi Sándor saját
szavával élve egy „hátast” ugorjon a magyar küldöttség
szállodájának medencéjébe.
Történt ugyanis, hogy a héraklészes öklözõk közül
öten kvalifikálták magukat a legjobb nyolcba. Ha három érem
születik, bizony a szövetség elsõ embere beváltotta volna ígéretét.
Szalay Gergõ (kép 1.), a szakemberek szerint az egyik legképzettebb
(1.) versenyzõ, gond nélkül jutott a negyeddöntõig, az 57 kilóban
induló Rácz Sándor, a 64 kg-os Bacskai Balázs, Reinhoffer Gergõ
(91 kg) valamint a plusszos Bernáth István egyaránt biztosította
helyét a nyolc között.
Végül Bacskai (kép 2.) jutott fel a csúcsra, míg az említett
négy versenyzõ hatodik helyen végzett, ami az igen
(2.) kiegyensúlyozott, képzett ökölvívókat felvonultató mezõnyben

kiváló eredménynek számít. No de térjünk vissza a Vasas RicaHungária újdonsült világbajnokára, aki egykor a KSI-ben
sajátította el a sportág alapjait. Öt mérkõzésen át vezetett az út
a végsõ sikerig, „Bendzsi” a csatákat nagy fölénnyel nyerte
kétséget sem hagyott afelõl, hogy õ a mezõny legkiemelkedõbbike.
Az aranycsatában az orosz Zajcevvel nézett farkasszemet. Hiába rohamozott ellenfele, a magyar fiú minden esetben
ügyesen eltáncolt, szinte lefegyverezve ezzel riválisát. A pontozók 29:22 arányban a magyar öklözõ teljesítményét értékelték
jobbnak, ezzel a magyar ökölvívósport harmadik korosztályos
elsõségét hódította el a tizennyolc esztendõs klasszis.
A legnagyobb elismerés mégis az volt mikor a legendás kubai
bokszoló Teofilio Stevenson is magasba emelte Bacskai kezét.
Pucsok József Márton

Kajak-kenu: 50 érem a kajak-kenu EORV-n – ebbõl 19 arany!
Szeptember 23. és 24-én, a maraton VB-vel egyidõben,
a szlovákiai Piestanyban rendezték az idei EORV-t (Európai
Olimpiai Reménységek Versenye). Az athéni ifjúsági Eb után ez a
legrangosabb síkvízi utánpótlás verseny a sportágban, ahol már
a jövõ évi ifjúsági korosztályok alapján történt a verseny
lebonyolítása. Minden versenyszámban országonként két egység
indulhatott, amit csapatunk 100%-osan ki is használt.
A magyar kajak-kenusok ebben az évben is nagy
csapattal, 58 versenyzõvel vettek részt a
viadalon, ahol 11 ország sportolói álltak
rajthoz. A versenypálya szép környezetben, a Vág folyó egy felduzzasztott
szakaszán található.
A viadalon, amelyre a versenyzõket népes edzõkbõl, szülõkbõl és
barátokból álló szurkolótábor is elkísérte, szombaton az 1000 méteres,
vasárnap pedig az 500 méteres futamokat rendezték meg. Csapatunk az
EORV-k történetének eddigi legjobb
eredményét produkálva, összesen 19 aranyérmet gyûjtött és mellette még számtalan
dobogós helyezést is elértek fiataljaink. Külön öröm,
hogy az érmek tekintetében egyenlõ volt a megoszlás
a szakágak között. A lányok hét, a kenusok és a fiú kajakosok
hat-hat aranyat gyûjtöttek. A kiegyensúlyozott teljesítményt az is
mutatja, hogy mindkét távon szinte azonos az elsõ helyezések
száma, 1000 méteren tíz, 500-on pedig kilenc. Ilyen eredmények
mellett egyértelmû volt, hogy a pontversenyben és az éremtáblázatban is magyar csapat végzett az élen, megelõzve a németeket
és a lengyeleket.

Néhány egyéni teljesítményt is érdemes kiemelni.
Az 1989-ben született lányoknál Hegyi Zomilla három aranyat
nyert, ebbõl kettõt egyesben, megelõzve az idei Eb-dobogós
német Weber Franziskát, de ugyanúgy három elsõ helyet szerzett
az eggyel fiatalabb korosztályban Dira Zsófia is. A fiú
kajakosoknál több versenyszámban is magyar párharc volt a
dobogós helyezésekért, az elsõségért. Közülük Slezsák
István, Tóth Róbert és Kovács László is kétszer
állhatott a dobogó legmagasabb fokára.
Kenusaink egyenletesen osztották el aranyérmeiket, mindenki „csak” egyet nyert,
azonban többen is voltak, akik mellette
még akár több dobogós helyezést is
szereztek. Külön öröm volt, hogy a legfiatalabbakból összeállított négyes
egységek az idõsebbek között remekül
helyt álltak, sõt a lányoknál még a
dobogóra is felállhattak.
Az eredmények tükrében elmondhatjuk, hogy a kajak-kenu utánpótlása
biztos alapokon nyugszik és a jövõ évi ifjúsági
világversenyeken az elmúlt évekhez hasonló
szép eredmények születnek majd.
Az eredmények, így a gyõztesek és az éremszerzõk nevei az www.mkksz.hu honlapon olvashatók.
Weisz Róbert (kép 3.)
kajak-kenu sportági felelõs

2006. szeptember 14-én kezdõdött meg Guangzhouban a Kínai Nemzetközi Bajnokság. A versenyen három
csillagprogramos fiatal Zwickl Dániel (kép 1.), Jakab János és
Póta Georgina (kép 2.) képviseli a magyar színeket.
Örömteli módon valamennyien sikerrel vették az
esemény selejtezõ csoportkörét. Jakab János a koreai
Cho Eon Rae (78. a világranglistán), valamint egy tajvani és a
cseh Gavlas legyõzésével, Póta Georgina pedig a német
Silbereisen és az észak-koreai Sin Hye Song elleni gyõzelemmel
jutott fel a fõtáblára.
Zwickl Dániel az eredmények szerencsés alakulásának
is köszönhetõen, körbeveréssel a csoport másodikjaként
kvalifikálta magát a legjobb 64 versenyzõ közé. Zwickl az idei
ifjúsági EB-n párosban második helyezett angol Knight elleni
gyõzelemmel kezdett, ezt követõen azonban kikapott a végül
csoportgyõztes tajvani Chang Yen-Shu-tól és az orosz
Skachkovtól. Mivel az orosz versenyzõ azonban nem bírt angol
ellenfelével, így jobb játszmaaránnyal versenyzõnk
folytathatta a küzdelmeket. Méghozzá nem is akárhogyan.
Zwickl Dániel a fõtábla elsõ fordulójában a világranglista

7. helyezett koreai Oh Sang Eun ellen lépett asztalhoz.
A végletekig kiélezett mérkõzést végül a koreai bírta jobban és
1:3-ról! fordítva a döntõ játszmában 11-9-re nyert.
Jakab János a fõtábla elsõ fordulójában a horvátok
kínai származású játékosával Tan Ruiwu-val, míg Póta Georgina
a koreaiak második számú versenyzõjével Park Mi Younggal
(1.)
mérkõzött.
A páros versenyszámok selejtezõ csoportkörét is
sikerrel vették fiataljaink. A fiúk az elsõ fordulóban a Gavlas,
Keinath (cseh, német) duó, a másodikban pedig egy koreai,
a Cho Eon Rae, Lee Jin Kwon páros ellen gyõzedelmeskedtek. A legjobb 16 között Zwickl, és Jakab a Lee Jung Wo,
Oh Sang Eun koreai párossal játszott.
A hölgyeknél Póta Georgina a német Hain Hofmannal
az oldalán szintén egy ázsiai páros legyõzésével jutott a 16-os
fõtáblára. Az észak-koreai Kim Mi Yong, Ko Un Gyong-t verték
3:1 aranyban. A 2005. évi Pro Tour döntõn harmadik helyezett (2.)
egységre igazán nem vár könnyû feladat, miután a nyolcaddöntõben a 2. helyen kiemelt kínai Guo Yan, Zhang Yining
párost kapták ellenfélül.

Jakab János bronzérmes az U21-es versenyszámban
Zwickl Dánielhez hasonlóan Jakab János (kép 3.) és
Póta Georgina is a fõtábla elsõ fordulójában szenvedett
vereséget Guangzhou-ban.
Jakab a 32 közé a horvátok kínai származású
játékosától Tan Ruiwu-tól kapott ki 4:2-re, míg a hölgyek
versenyében Póta a nyolcaddöntõbe jutásért ugyanilyen
arányban maradt alul a koreai Park Mi Young-al szemben.
A páros versenyszámokban a legjobb 16 között
folytatták versenyzõink a küzdelmeket. A nyolcaddöntõben
a Zwickl, Jakab párosunkat a végül harmadik helyen végzõ
Lee Jung Woo, Oh Sang Eun koreai páros gyõzte le, míg
Pótának és Hain-Hofmannak (magyar, német) szintén egy ázsiai,
a Guo Yan, Zhang Yining kínai duó jelentette a végállomást.
Delegációnk azonban nem maradt medál nélkül
a Kínában megrendezett eseményen. Jakab János a fiúk U21-es

versenyében újabb bronzéremmel gazdagította éremgyûjteményét. Húsz éves versenyzõnk a francia Lebesson és a spanyol (3.)
Duran legyõzésével az elõdöntõig menetelt, ahol csak a késõbbi
gyõztes hongkongi Jiang Tianyi tudta megállítani.
Póta Georgina is az éremszerzés közelébe került a
leányok 21 éven aluli kategóriájában, de a negyeddöntõben
sajnos nem bírt a szingapúri Huang Kang Kang-al.
Csillagprogramos fiataljaink a héten Yokohamában
folytatják ázsiai túrájukat, ahol részt vesznek már Tóth
Krisztinával kiegészülve a Japán Nemzetközi Bajnokságon.
Részletes eredmények a www.ittf.com honlapon (4.)
olvashatók.
Lajtai Kristóf (kép 4.)
asztalitenisz sportági felelõs

Japán Nemzetközi Bajnokság – magyar sikerekkel
Az asztalitenisz Pro Tour versenysorozat egyik
legerõsebb mezõnyét vonultatta fel a Japán Nemzetközi
Bajnokság, amely Yokohamában került megrendezésre.
A versenynek négy magyar résztvevõje volt, a férfiaknál
Jakab János (kép 5.) és Zwickl Dániel, a nõknél Tóth Krisztina és
Póta Georgina próbált szerencsét. A két nõi játékos a fõtáblán
kapott kiemelést, míg a fiúknak selejtezõt kellett játszaniuk.
A fiatalok az egyéni mellett természetesen párosban is
indultak, ráadásul Jakabnak és Pótának a 21 éven aluliak
versenyében is esélye volt világranglista pontok szerzésére.

Ez megtörtént, mindketten nagyot léptek elõre a „tabellán”: (5.)
Jakab a 127. helyen, Póta a 67. helyen áll.
A bajnokság erejét jellemezte, hogy a férfiaknál a
világranglista elsõ 16 helyezettje közül csak kettõ hiányzott,
a nõknél pedig az olimpiai bajnokot leszámítva az összes kínai
és ázsiai válogatott elindult.
Póta Georgina bravúros játékkal végül ezüst-,
Jakab János pedig bronzérmet szerzett. Mindkét héraklészesnek esélye lehet a hongkongi nagydöntõbe való kerülésre, (6.)
ami világra szóló teljesítmény lenne!

(3.)

Faragó Judit (kép 6.)
MOATSZ, fõtitkár
4.oldal
www.nupi.hu

5.oldal
www.nupi.hu

