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A következô számának tartalmából:
Héraklész Díjkiosztó Gála – 2007 Sportági beszámolók: atlétika, kajak-kenu, sportlövészet, tenisz, vívás.
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A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó
gyermekeket. Információk és jelentkezési lap a NUPI honlapjának
KSI SE menüpontja alatt találhatók.

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

és a KSI SE tájékoztató kiadványa

A tartalomból: 
Héraklész újságírói díj Tudomány a NUPI-ban: Diagnosztika és Humánbiológia Sportági beszámolók:

jégkorong, judo, úszás, asztalitenisz, sakk, triatlon, birkózás Hírek. 
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A NUSI fôigazgatójává Dr. Lamperth Mónika, 
a sportért is felelôs önkormányzati és területfejlesztési miniszter
ifjabb Török Ottót (kép 1.) nevezte ki. Az intézet 36 éves vezetôje
korábban közel tizennyolc éven keresztül aktívan sportolt, tagja
volt a junior és felnôtt kardvívó válogatottnak, kétszer junior
világkupát nyert, egy ízben bronzérmet az Universiadén.
Diplomáját a Bánki Donát Mûszaki Fôiskolán szerezte. 
Az elmúlt években a Miniszterelnöki Hivatalban, valamint 
a Népstadion és Intézményeiben dolgozott, az elmúlt év végéig
a Budapesti Olimpiai Központ igazgatójaként tevékenykedett.
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JANUÁR 1-JÉTÔL a sport költségvetési 
háttérintézményeinek átalakítását követôen 
a NUPI, valamint a Testnevelési és Sport-

múzeum integrálódott a Nemzeti Sportközpontok (NSK)
keretei közé; az új szervezet neve Nemzeti Utánpótlás-nevelési
és Sportszolgáltató Intézet (NUSI). A dr. Szabó Tamás vezette
NUPI a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságaként mûködik
tovább a jövôben, a tehetséggondozásért felelôs szervezetet 
a továbbiakban is a korábbi fôigazgató vezeti, 
az utánpótlás-nevelési programok (a Héraklész Bajnok- és Csillag,
a Sport XXI. program) – az ígéretek szerint – tovább futnak. 

Az elismerés pedig attól vált teljessé, hogy az állami sportvezetés
és a Magyar Olimpiai Bizottság is magas szinten „meghajolt”
a NUPI keretein belül mûködô utánpótlás-nevelô egyesület
tehetségei elôtt. 2006-ban a klub legjobbjai az öttusázó
Kasza Róbert (kép 2 .) és a kajakos Hegyi Zomilla (kép 3 .) volt.

Folytatás a 2. oldalon!

HOGY AZ MÁR AZ ELMÚLT, több mint 10 évben 
hagyománnyá vált, Mikulás környékén Hazsik Endre 
ügyvezetô elnök vacsorára invitálja a fôvárosi klub

kiemelkedô eredményeket elért versenyzôit. A „Bajnokok
vacsoráján” a legjobbak mellett a szakvezetôk is öltönyre
cserélték a kék-sárga KSI-s vagy éppen válogatott melegítôiket.

szerint a korosztályos hátországra szánt állami források (mintegy
2 milliárd Ft.) rendben vannak. Hangsúlyozta, hogy a hazai
utánpótlás-nevelés egy olyan sikertörténet, melynek kapcsán
Magyarország nagyhatalom lett, az elmúlt években elért
utánpótlás-eredmények alapján Európa is felfigyelt fiataljainkra,
az ôket gondozó programokra.

A sajtótájékoztató keretében jelentették be, 
hogy a Héraklész Bajnokprogram legsikeresebb sportolóinak
tiszteletére január elején, a Papp László Sportarénában kerül
megrendezésre a Héraklész Díjátadó Gála.
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Z ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI

MINISZTÉRIUM SPORT SZAKÁLLAMTITKÁRSÁGA

karácsonyi sajtótájékoztatót tartott a Syma Sport- 
és Rendezvényközpontban december 21-én. Fölszólalt 
Elbert Gábor sport szakállamtitkár, dr. Szabó Tamás, a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézet fôigazgatója, Császári Attila 
az adidas Budapest Kft. valamint Kovács János, a Nemzeti
Sportakadémia vezetôje. 

Az utánpótlás-neveléssel összefüggésben elhangzottak
többek közt a NUPI NUSI-ba való integrálódásának
körülményei (lásd alább). Szabó Tamás elmondta, tudomása 

Bene Barnabás (kép 1.) immár harmadszor is Európa legjobbja. A PVSK mezeifutó bajnoka harmadízben szerezte meg 
az utánpótláskorúak Európa-bajnoki címét.  Az olaszországi viadalon 8030 méter megtétele után a csillagprogramos sportoló haladt
át elsôként a célvonalon. Szoros csatában, a véghajrában gyôzött a magyar fiú, hiszen a második helyezett szerb futó valamint a végül
bronzérmes hazai versenyzô, mindössze két másodperccel követte a pécsi atlétát.

Berki Krisztián (kép 2.) (KSI SE) ismét ragyogó gyakorlattal kápráztatta el a Sao Paulo-i publikumot. Európa-bajnok
lólengés-specialista tornászunk a brazíliai világkupa fordulón a dobogó második fokára állhatott fel. Gyakorlatát a második
legmagasabb pontszámmal jutalmazták, ami most ezüstérmet, némi csiszolás után, az ez évi vb-n talán már aranyérmet érhet.

A hagyományokhoz híven kötöttfogású birkózóink ismét Szibéria felé vették útjukat, hogy az egyik legrangosabb,
Cheboksarovról elnevezett nemzetközi viadalon méressék meg magukat. Kilencfôs csapatunk a gigantikus, nem ritkán harminc fô
feletti mezônyben kiválóan teljesített. A korosztályos világversenyeket jó eredménnyel záró héraklészesek most sem maradtak
medália nélkül. Antunovics László ezüstérmet, a junior kontinensbajnok Módos Péter (kép 3.), valamint Jager Krisztián és Korpási Bálint
egyaránt bronzérmet szerzett.  Két további pontszerzô helyezés Módos Csaba és Kálmán Péter nevéhez fûzôdik.

Az egyik legígéretesebb tenisztehetség, Szávay Ágnes (kép 4.) az év utolsó ITF és WTA viadalain sem tétlenkedett. 
Ági elhúzódó betegsége után ismét formába lendült. A kiskunhalasi hölgy mind Ázsiában, pontosabban Dubaiban, mind pedig 
az ausztrál kontinensen, így Ausztráliában és Új-Zélandon is egyaránt jó teljesítményt nyújtott.

Brno igazi sportváros, hiszen a sportlövészet mellett kerékpáros eseményeknek is rendszeresen otthont ad a csehországi
település. A légfegyveres Grand Prix verseny junior kategóriájában ezúttal több héraklészes is rajthoz állt. Pisztoly versenyszámban
a KSI-s Pál Balázs, a puskás hölgyeknél Veres Kata (BHSE) egyaránt a harmadik helyen zártak. Nemcsak Csehországban, 
de Szerbiában is termett babér. A junior hölgyek légpuska számában a szegedi Borbély Erzsébet végzett az élen, a felnôtteknél
Miskolczi Julianna (Komáromi VSE) ezüstös lett, a légpisztolyban induló Csonka Zsófia (kép 5.) (PVLK) pedig a negyedik helyen zárt. 

A magyar férfi kézilabda válogatott gyôzelemmel végzett a decemberi Karácsony kupán. A csillagprogramosokkal
megerôsített gárda a vendéglátó lengyel válogatottal került össze a világbajnoki felkészülést elôsegítô tornán. A fináléban 29:18
arányban jobbnak bizonyultunk, így lengyel-magyar barátság ide vagy oda, Skaliczki László együttese hozhatta haza a kupát.

December hónapban az ökölvívók 2006. évi felnôtt országos bajnokságára is sor került. Az érmes helyezésekért szinte
valamennyi súlycsoportban korábbi illetve jelenleg is a Héraklész Programba tartozó öklözök álltak a szorítók közé. A sok nagynevû
sportoló között a fináléba jutott a junior világbajnok Bacskai Balázs (kép 6.) valamint az athéni olimpikon Bedák Pál is. 

Közgyûlést tartott a Magyar Sporttudományi Társaság. A szervezetnek jelenleg 536 tagja van, közülük többen 
a NUPI valamely programjának munkatársai, akik aktívan kiveszik részüket a hazai sporttudományból.

A Papp László Sportarénában majd’ teltház elôtt, látványos showmûsor kíséretében került megrendezésre a 2007. évi
Héraklész Díjkiosztó Gála (kép 7.), melyen húsz sportág legjobb utánpótláskorú sportolóinak és edzôinek díjazására került sor. 
A fôdíjat a judós Mészáros Anett és a birkózó Lôrincz Tamás kapta; az eseményrôl részletesen következô számunkban olvashatnak.

A Héraklész Bajnok- és Csillagprogram versenyzôi 2006-ban 20 sportágban összesen 321 db. I-VIII. helyezést szereztek a különbözô korosztályos
világversenyeken. A világ-és Európa-bajnokságokon  43 arany-, 45 ezüst- és 55 bronzérem az esztendô termése. A részletes táblázatot a 4. oldalon tekinthetik meg.
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A héraklészes sportolók közelmúltban elért kiemelkedô eredményei

(1.) 

(2.) 

(3.) 

Szakállamtitkári sajtótájékoztató

NUPI-ból NUSI UPI

KSI: Együtt ünnepeltek a bajnokok
– Kasza Róbert és Hegyi Zomilla a legjobbak



KSI, Bajnokok vacsorája – folytatás Sportági beszámolók

Triatlon: Beszámoló a tatai szakmai konferenciáról
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(3.)
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A programsorozat december 8.-án Kropkó Péter elôadásával
kezdôdött, melynek során a Sport XXI. programban résztvevô
egyesületek 23 képviselôje megismerkedhetett a triatlon sportágban
elérendô célokkal. A hosszú és eredményes sportpályafutást maga
mögött tudó elôadó hangsúlyozta, hogy a 6-14 éves korosztály részére
a legfontosabb az úszás, mivel a stílus, hatékony vízérzés, helyes
vízfogás, levegôvétel technikáját ebben a korban lehet viszonylag
hamar elsajátítani, ráadásul a vállöv lazasága késôbb elveszíthetô. A
futó képességeknél is fontos a helyes – energiafelhasználás
szempontjából legkedvezôbb – technika, illetve ügyesség meg-
szerzése. A másik két versenyszámban a késôbbiek során is lehetôség
van a sportág-specifikus erô elsajátítására. Nem feledve: Gyurtáék is
12 éves kor után kezdtek tenyérrel úszni. 

Kovácshegyi Ferenc filmvetítéssel összekötött elô-adásában
az úszótechnika elsajátításáról és a szárazföldi edzésekrôl tartott
beszámolót. Az elmondottak hitelességét az is igazolja, hogy a
szakember – és Széles Sándor – tanítványa, Gyurta Dániel másnap
aranyérmet szerzett a rövidpályás EB-n. Lehmann Tibor szövetségi
kapitány az olimpiai válogatott és a Csillagprogramban
foglalkoztatott sportolók idei eredményeit ismertette. Dr. Zakariás
Géza kiemelte, hogy sportolóinknak ki kell használni a MOB által
támogatott, továbbtanulást segítô programot. Horváth László
hangsúlyozta, hogy a mai triatlonban az élversenyzôknek nem lehet
lyukas száma, szükségesnek tartja a felmérôk és szintidôk
rendszerének visszaállítását. Élénk vita alakult ki abban, hogy mi
legyen a cél az olimpián résztvevôknek, a részvétel vagy az eredmény. 

A többség véleménye az volt, hogy a részvétel kivívása is már komoly
teljesítmény lenne.

Verrasztó Gabriella (kép 1.) a Héraklész Bajnokprogram idei
évi munkáját vázolta. A sportág fôleg az ifi és junior korosztályban
sikeres évet tudhat maga mögött. A horvátországi korosztályos Eb-n
nôi csapatunk arany-, a fiúk bronzérmet gyûjtöttek be. A juniorok
között Kostyál Ágnes kontinensbajnoki elsôsége, a nôi csapat második,
valamint Tóth Zsófia harmadik helyezése emelhetô ki. Ugyanakkor az
elôadó sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy a táborokba többször
alapvetô technikai hiányosságokkal érkeznek a sportolók. Reméli,
hogy a Sport XXI. Programból kikerült gyermekeknél már nem
lesznek tapasztalhatók ilyen problémák.

Kropkó Péter Sport XXI.-es tájékoztatójában ismételten
kihangsúlyozta, ô elsôsorban az úszócentrikus felkészítést támogatja
ebben a korban, ezért az aquatlon – kevésbé a duatlon – versenyek
fontos elôszobái a triatlonhoz vezetô útnak. Fontosnak tartja, hogy az
egyetemi városok, a jól mûködô nagy és kis egyesületek, a jó
infrastruktúrájú alvó vagy új klubok kerüljenek be a programba.
Papp Zsolt hozzászólásában kiemelte, fontos szempont az, hogy a
jelenlegi 456 fôs versenyzôi létszámot jelentôsen növeljék, ezzel
szélesedjen a sportág tömegbázisa. 

A tanácskozás zárónapján Dr. Herr Gyula kardiológus,
sportoló, edzô osztotta meg elméleti tudását és tapasztalatait 
az adenozintól a Cori-körig. Érdekes, és tudományosan alátámasztott
alapos választ adott, hogyan "felejtenek el" versenyzôink az erôpróba
végére futni. 

MTSZ, P. J. M.

Az egykor Központi Sportiskola (KSI), ma a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI) keretein belül mûködô
Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület (KSI SE) idén negyven-
harmadik éve termeli a magyar és egyben a világ sportja –
olimpiák, világ- és Európa-bajnokságok, világkupák – számára
az utánpótláskorú tehetségeket. Egykoron többek közt Verrasztó
Zoltán és Wladár Sándor (úszás), Kanyó Éva (torna), Madaras Ádám
(öttusa), Gergely Gábor (asztalitenisz) majd Erdei Zsolt (ökölvívás),
Benedek Tibor és Kásás Tamás (vízilabda), Bodrogi László (kerékpár),
Benedek Dalma, Paksi Tímea, Storcz Botond és Benkô Zoltán (kajak-
kenu); a közelmúltban pedig Bacskai Balázs (ökölvívás) ért fel 
a csúcsra. Ma Bartalis Zsófia és Kasza Róbert (öttusa), Szabó Dezsô,
Kiss Anna és Németh Luca (atlétika), Maros Barbara és Baczkó
Bernadett (judo), Hegyi Zomilla és Kozák Danusia (kajak), Berki
Krisztián, Hidvégi Vid és Gál Róbert (torna), Móricz Máté
(asztalitenisz) vagy éppen a junior vízilabdázók. A sort napestig
folytathatnánk, mindannyian a KSI-ben nevelkedtek, vagy
annak színeiben kimagasló eredményeket; majd felnôtt sporto-
lóként más egyesületekbe kerülve világra szóló sikereket értek el. 

Van mit ünnepelni! Az idei esztendôben tíz olimpiai
sportágban összesen nyolcvan fiatal tehetség produkált
nemzetközi szintû eredményességet az utánpótlás-nevelés joggal
mondott fellegvárában készülve. Az Eb-ket, VB-ket, VK-kat,
EORV-ket és ORV-ket is számolva 28 arany-, 22 ezüst- 

és 23 bronzérem 2006 termése; a világ-és Európa-
bajnokságokról, a világkupákról 44 fiatal hozott haza valamilyen
színû medáliát. Ha pedig már a számoknál tartunk, 
2002-tôl a VB-ken, Eb-ken a KSI SE szakosztályaiban sportolók
összesen 81 arany-, 57 ezüst- és 74 bronzérmet szereztek.

A kilencvenes évek elejétôl elnöklô Hazsik Endre
meghívásának eleget téve a versenyzôk és mestereik mellett jelen
volt az eseményen több honi sportvezetô, többek közt
dr. Kamuti Jenô MOB-fôtitkár, Császári Attila, a Magyar Öttusa
Szövetség elnöke, egyben a MOB elnökségi tagja, dr. Szabó
Tamás, a NUPI fôigazgatója, a MOB elnökségi tagja, Tóth József
a Héraklész Program igazgatója, dr. Hetényi Antal, a KSI szakmai
elnökhelyettese, Schmidt Gábor a Magyar Kajak-kenu Szövetség
fôtitkára, Lukács Zsuzsanna, a Sport Szakállamtitkárság
osztályvezetôje; akik jelenlétükkel is nyomatékosították: a KSI
részérôl biztosított a jövô olimpiáinak utánpótlása.

Az esztendôben nyújtott eredményeik alapján a KSI
legjobb férfi sportolója címet az öttusázó Kasza Róbert (junior vb-n
5., 6. és junior Eb-n ezüstérmes), míg a legjobb nôi sportolónak járó
különdíjat a kajakos Hegyi Zomilla (többszörös korosztályos Európa-
bajnok és EORV-gyôztes) nyerte el. Az eseménytôl végül távol
maradó Molnár Zoltán MOB-igazgató a legeredményesebb
atlétának járó különdíjat juttatta el, amit a rúdugró Szabó Dezsô
kapott.

Vasvári Ferenc

„Héraklész Újságírói Díj az utánpótlás-nevelésért 2006.”
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Sport Szakállamtitkársága, az Adidas Budapest Kft., és a
Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet közös pályázatot hirdetett
"Héraklész Újságírói Díj az utánpótlás-nevelésért 2006." sajtódíj
átadására.

Az eredményhirdetésre a december 21-én meg-
rendezett karácsonyi, sport szakállamtitkári sajtótájékoztató
keretében került sor. A pályázatra 8 pályázó összesen 
14 pályamûvet adott le, melyeket négytagú bizottság bírált el.
Tóth József, a Héraklész Program igazgatója két, egyenrangú
gyôztest hirdetett ki: az Izomláz címû sportmagazint
(M1) – melyet Deák Krisztina képviselt – és az NSA Junior
Klubot (Sport 1 TV) – melyet Szegô Tibor képviselt.
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Birkózás: Együtt az utánpótlás legjobbjai
Évzáró bankettre gyûltek össze a honi birkózás

utánpótlásának legjobbjai, a Mr. Tus Birkózóiskola növendékei, a
Héraklész-keret szônyegvirtuózai. Volt mit ünnepelni, a fiatalok a
világ- és Európa-bajnokságokról összesen 15 éremmel, továbbá 23
pontszerzô helyezéssel tértek haza.

A köszöntôk és évértékelések alkalmával az elsô sorban
olyan kiválóságok foglaltak helyet, mint Németh Iván junior világ- és
Európa-bajnok, Módos Péter junior Európa-bajnok és világbajnoki
bronzérmes, Lôrincz Tamás felnôtt Európa-bajnok és junior világ-
bajnoki bronzérmes, valamint Korpási Bálint junior Európa-bajnoki
ezüstérmes birkózók. Az eseményen nem tudott részt venni, de
eredményei alapján mindenféleképpen említést érdemel még a junior
Európa-bajnoki második, világbajnoki ötödik helyezett Bóna Dániel.
Az idei esztendô kiválóan sikerült a „karfiolfülüek” számára, ezt a
szövetség részérôl hangsúlyozta Gáspár Tamás (kép 2.) igazgató, 

valamint a mesterek: Bacsa Ferenc (kép 3.) és  az immár felnôtt
kapitánnyá avanzsálódott Struhács György (kép 4.). Mindhárman
kifejezték köszönetüket a válogatottat segítô Héraklész program felé,
melyrôl Tóth József  igazgató tartott rövid tájékoztatót. 

Az utánpótláskorú birkózók 2006-os termése:
világbajnokságon 1 arany-, 2 bronzérem és 4 pontszerzô
(IV-VIII. helyezés), Európa-bajnokságon 3 arany-, 3 ezüst – és 
6 bronzérem, továbbá 19 pontszerzô helyezés. 

A fiatalok már megkezdték az alapozást, a jövô év
legkiemelkedôbb eseménye az augusztus végén kezdôdô junior
világbajnokság lesz, melynek Peking ad majd otthont. 
Azzal a kínai várossal ismerkedhetnek a sportolók, ahol 
2008-ban már az olimpiai játékokon debütálhatnak, a jelenlegi
keretbôl Módos Péternek komoly esélyei vannak minderre.

Vasvári Ferenc

Torna: IV. Kanyó Éva Emlékverseny
Nemzetközi versennyel kezdték a decembert a tornászok,

a KSI SE és az Olimpiai Reménységek Alapítvány immár negyedik
alkalommal rendezte meg a klub egykori tizenhétszeres válogatott,
sokszoros magyar bajnok tornászának emlékére kiírt Kanyó Éva
Emlékversenyt. A hazai versenyzôk mellett dánokat és görögöket
felvonultató viadalon a serdülô és ifjúsági tornászok mellett a
felnôtteket is a szerekhez szólították. 

A december 2-ai esemény sztárvendége az oroszok
kétszeres olimpiai- és világbajnoka, Elena Zamolodchikova (kép 5.) volt,
aki talaj-bemutatójával kétszer is elkápráztatta a Tornacsarnok
teltházas közönségét; a szervezôk méltán állíthatták példaképül a
népes tornász-utánpótlás elé, csakúgy, mint a nap legmagasabb
pontszámával lólengésben - Hidvégi Vid elôtt - elsôséget szerzô 

Európa-bajnokot, többszörös világkupa gyôztes Berki Krisztiánt.
A legkiegyensúlyozottabb versenyzô az ifi összetett

verseny gyôztese, a KSI-s Nyers Csaba volt. A csapatversenyben a
hölgyek közt a Békéscsaba, az uraknál a vendéglátó KSI együttese
diadalmaskodott. A versenyen sajnálatos esemény is történt: az ifi
Európa-bajnoki  negyedik helyezett Kentner Gábor talajgyakorlat
közben megsérült, ismét lábát törte.

…És ahogyan mondani szokás, az alma nem esik messze a
fájától. A KSI Torna Szakosztályának egykori vezetôje, a klub egyik
alapítója, Csányi Rajmund lányának, a korábbi válogatott, többszörös
magyar bajnok Csányi Erika kislánya igen csak bontogatja szárnyait:
Divéki Luca, korosztályában ezúttal is kiemelkedôen teljesített.

V.F.
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Sportági beszámolók

Asztalitenisz: Érmesek a lányok, beszámoló az ifi világbajnokságról
paralimpiai bajnok Partyka ellen. Li Bin ugyan kikapott
Partykától, de 1:2-es állásnál hozta a kötelezôt Golota ellenében.
A lengyelek ellen sikeresen megvívott negyeddöntô után, 
a héraklészes csapat Japán válogatottja ellen állt asztalhoz 
a világbajnokság elôdöntôjében. A második helyen jegyzett
távol-keleti együttes úgy jutott el az elôdöntôig, hogy a csoport-
küzdelmek során Brazília nemzeti válogatottja ellen összesen
csak egy-egyes mérkôzést vesztettek el. A negyeddöntôben
Tajvant gyôzték le 3:0 arányban. A rendkívül erôs japán gárdát
mi sem tudtuk tartani, így ahogy várható volt az aranyéremért
két ázsiai csapat csaphatott össze.

Így a lányok egy bravúros bronzéremmel búcsúztak a
korosztály küzdelmeitôl, hiszen mindhárom játékos január
elsejétôl a felnôttek közé lép. 

A „D-csoport” végeredménye: 1. Magyarország, 2. Dél-
Korea, 3. Egyiptom, 4. Venezuela.

A tavalyi ezüstérem után már biztosnak tûnt, 
hogy az idén is dobogóra állhat a magyar lány csapat a sportág
ifjúsági világbajnokságán. A Kairóban zajló 4. Ifjúsági Vb-n 
a negyedik helyen kiemelt együttes Egyiptom gond nélküli
legyôzése után csoportelsôként várhatta a fôtábla sorsolását,
és a két lehetséges ellenfél (Tajvan és Lengyelország) közül 

az európai vetélytársat kapta Nagy Balázs együttese. 
A mérkôzés hasonlóan szoros volt, mint a nyári,

szarajevói ifjúsági EB-n, akkor is, és most is 3:2-re sikerült
nyerni. Az egyetlen különbség, hogy a júliusban harmadik
játékosként szerepeltetett Barassó Barbara betegsége miatt nem
utazott a vb-re, így helyette Varga Tímea játszott a harmadik
helyen. A mérkôzés hôse Pergel Szandra volt, aki nyitányként
három szoros szettben nyert Golota ellen, majd 2:2-nél a mindent
eldöntô találkozón nagyon meggyôzô játékkal biztosította be a
végsô gyôzelmet a lengyelek legjobbja, a serdülô Európa-bajnok, 

Kajak-kenu, judo, öttusa, triatlon, evezés sportágak
évekre visszamenôleg ugyanabban az idôben hozzák a verseny-
zôiket, így náluk az összehasonlító elemzések és értékelések
végzése sokrétûbb, átfogóbb képet ad az egyes sportolók 
és sportágak munkájáról. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy elég
kevés azoknak a gyerekeknek a száma, akiknél követéses vizsgá-
latot tudunk végezni. Az értékelések, visszajelzések napra készek.

A TF Doktori Iskolájával 2006-ban is szorosan
együttmûködtünk. Rendszeresen részt veszünk a PhD hallgatók
kutatási munkájában és a „Terhelésélettan gyakorlatok”
lebonyolításában.

Sziva Ágnes (kép 1.)

tudományos munkatárs

Az ergometriai laborban a 2006-os évben is
folyamatosan zajlottak a terheléses vizsgálatok. A vizsgálatban
résztvevôk fôként a Héraklész Bajnokrogram sportolói voltak,
de mértünk Csillagprogramban résztvevô, KSI-s és külsôs
sportolókat is. 

A terheléses gázcsere vizsgálatok a jelenleg elérhetô
legmodernebb berendezésekkel folynak a NUPI ergometriai
laborjában, illetve az atlétika pályán. A vizsgálatok célja:
terhelhetôség megítélése, egyéni teljesítôképesség és prognózis
meghatározása. Örömmel tapasztaltuk, hogy a vizsgálatban
résztvevôk partnerek voltak, szinte kivétel nélkül magas
motivációval rendelkeztek. Ennek megfelelôen a vizsgálat egyik
alapvetô célja megvalósult, hiszen becsülni tudtuk a fiatalok
aerob-anaerob teljesítôképességét.

(2.) 

(1.) 

(2.) 

(1.) 

Sakk: Sikeresen ért véget a Maróczy Géza Központi Sakkiskola újabb intenzív edzôtábora
A sok-sok óra kemény sakkedzést, amelyet

Horváth József és Pintér József nemzetközi nagymesterek
vezettek, napi két óra sportolás és néhány érdekes kulturális
program színesítette. A csillebérci táborba látogatott és sikeres
elôadást tartott Verôci Zsuzsa nagymesternô, sokszoros magyar
bajnok és világbajnokjelölt, Lukács Péter nagymester, az egyik
legsikeresebb magyar edzô és Fazekas György, a magyar
sakkozás vezetô versenybírója. Az igazi szenzációt
Polgár Zsuzsa, az egyetlen magyar felnôtt egyéni világbajnok
látogatása jelentette. Az USA-ban élô sakkozónô

igen népszerô blogjában is részletesen megemlé-
kezett a magyar sakkutánpótlás-nevelô mûhelyérôl
(http://www.susanpolgar.blogspot.com/, november 27-i anyag).

Az edzôtábor után két nappal kezdôdött 
Elsô Szombat-versenysorozat a maróczy-sok újabb nagy
sikerét hozta! A váci Prohászka Péter két hónapon belül 
a második nagymesterversenyét nyerte, és normateljesítésével
véglegesen elnyerte a nemzetközi mesteri címet. A békési 
Balog Imre második lett csoportjában, ô elôször teljesített
nemzetközi mesteri normát. 

Szabolcsi János

Pro Tour döntô: Magyar csoda Hongkongban
A 20 esztendôs Jakab János (kép 1.) pályafutása egyik

legszebb sikerét érte el a Hongkongban zajló asztalitenisz 
Pro Tour döntôn. Az éves versenysorozat nyolc legjobb 21 éven
aluli játékosának döntôjében magabiztos játékkal szerezte meg 
a bajnoki címet, miután három csoportmérkôzését, az elôdöntôt,
majd a finálét is gyôztesen vívta meg. A végsô gyôzelmet a tavalyi
ifjúsági egyéni világbajnok, balkezes német Patrick Baum
ellenében vívta ki a csillagprogramos sportoló.

A csoportelsôként végzett két magyar klasszis közül
Jakab János gyôzött a 21 éven aluli versenyszám elôdöntôjében,
míg Póta Georgina (kép 2.) ugyanitt kikapott, így bronzérmesként
zárta a viadalt. A korábbi héraklészes versenyzô teljesítménye
így is tiszteletet parancsoló, talán csak azt bánhatja, hogy a
Vacenovska-val vívott drámai, hétjátszmás csatában nem ô kere-
kedett felül, mert a döntôben azzal a francia Grundisch-sal
játszhatott volna, akit a csoportmérkôzések során 4:0-ra vert meg.

Lajtai Kristóf, MOATSZ
asztalitenisz sportági vezetôDonic kupa

A KSI SE a Jégszinház épületében adott otthont 
a Donic kupa elnevezésû nemzetközi asztalitenisz versenynek. 
A kétnapos utánpótlás erôpróbát Dr. Szabó Tamás fôigazgató
valamint Hazsik Endre egyesületi elnök nyitotta meg. A nyolc-
csapatos viadalon a hazai színeket a KSI, a CVSE, a Mohácsi
TE, a DABE, a Szombathelyi AK és a BVSC képviselték. 

A mezônyben egy szlovák és egy osztrák csapat is helyet kapott.
A kupát és a végsô gyôzelmet a KSI/CVSE vegyes gárdája
hódította el. A második helyen a CVSE elsô számú csapata
végzett, a bronzérmet a mohácsiak gyûjtötték be. A december
közepén megrendezett „kaucsukparádéra” ellátogatott a KSI
korábbi világbajnok asztaliteniszezôje, Gergely Gábor is.

P.J.M.

Tudomány a NUPI-ban: a Humánbiológia
A Humánbiológiai Munkacsoportban 2001-tôl, 

a Héraklész Program indulása óta folyamatosan vizsgáljuk 
a kiválasztott elit utánpótláskorú sportolókat. A 2006. évben 
371 sportoló testalkati és testösszetételi adatainak analí-
zisére került sor. Életkor és nem szerinti megoszlásukat 
az 1. táblázatban tüntettük fel.

1. táblázat: Humánbiológiai vizsgálatok 2006.

A 2006-os mérések adatai néhány sportágban módot
adtak a visszatekintésre. Arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon
változik-e a programban résztvevô fiatalok testfelépítése, test-
összetétele. Ezért szenteltünk néhány gondolatot e témakörnek.

Az összehasonlítás bepillantást enged a kiválasztási
folyamatba, a szelekciós szempontok változásába, vagy 
a sportági követelmények változásához alkalmazkodó alkati
kiválogatásba. Az összevetés néhány labdajátékra, a küzdô-
sportokra, a torna és a kajak-kenu sportágakra korlátozódik.

Az azonos életkorú, de öt évvel késôbb vizsgált
fiataloknál tapasztalt elsô következetes különbség a becsült
felnôttkori termetben mutatkozott. A most válogatott sportolók
termete 2-4 cm-rel magasabbra prognosztizálható, mint
korábban vizsgált társaiké. 

A törzs szélességi méretei a legtöbb sportágban
csökkentek. Ez utóbbi trend a fiúknál volt nyilvánvalóbb. 
A törzzsel ellentétben a végtagok csontszélességi méretei
mindkét nemnél egyértelmûen növekedtek. 

A bôr alatt raktározott zsír is vékonyabb lett. A fiúknál
a változás a teljes testen megfigyelhetô. A leányoknál 
a csökkenés fôleg a medencén és az alsó végtagon jelentkezik,
ami arra utal, hogy zsíreloszlási mintázatuk közelebb került 
a férfiasnak tekinthetô testtáji megoszláshoz.

A méretváltozások a testösszetételben pozitív irányú
eltolódást eredményeztek: a csont- és izomtömeg testtömegbeli
aránya növekedett, a test zsírtartalma csökkent. Az említett vál-
tozások a fiúknál a testforma linearizálódását vonták maguk után.

A korábbi válogatáshoz képest ma az edzôk a
magasabb, könnyebb, nagyobb csont- és izomrendszerrel bíró,
mégis kissé vékonyabb fiatalokat válogatják.

E trend alól részben kivételt jelentenek a vízilabdázó
fiúk. Náluk a testmagasság növekedésével együtt jár a testtömeg,
a végtagcsontok, a kerületméretek és a törzs bôrredôinek
emelkedése. Robosztusabbak, alakjukban a csont- és izom-
rendszer jobban dominál, mint a korábban válogatottaknál.
A hazai és külföldi sportsikerek egyértelmûen bizonyítják, hogy
a Héraklész Programhoz tartozó fiatalok az elmúlt évek alatt
egyre eredményesebbek lettek. A sportolók testösszetételében 
és testformájában bekövetkezô pozitív változások a tudatosabb
válogatást és a megfelelô felkészítést tükrözik. A Héraklész
Program hatékonysága tehát nemcsak a közvetlen ered-
ményességben, hanem közvetett módon, a tudomány 
eszközeivel is bebizonyosodik. 

Folyamatos vizsgálataink és az összehasonlítások
lehetôséget nyújtanak arra, hogy a különbözô sportágakban 
az eredményes testfelépítés kritériumait meghatározzuk 
és az újonnan belépôket ehhez a standardhoz hasonlítsuk. 
Úgy gondoljuk, hogy az utóbbi évek etalonja ideálisabb annál,
mint amit a kezdetekben meghatározhattunk.

Tróznai Zsófia és Dr. Pápai Júlia (kép 2.)

Tudomány a NUPI-ban: a Diagnosztika
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Sportági beszámolók: 

Judo: Egyetemi VB – a legeredményesebb európai nemzetek között vagyunk

A héraklészes sportolók 2006-ban elért kiemelkedô eredményei

(2.)

(3.)

(1.)

(4.)

(5.)

(6.)

(7.)

Sportági beszámolók: 

Jégkorong: Újra a Divízió I-ben az U20-as válogatott
A Magyar Jégkorong Szövetség tisztújítása után, 

2006 júniusában a megújított összetételû vezetôség hosszabb
távra meghatározta az új fejlôdési irányt, melynek egyik
hangsúlyos eleme a tehetséges magyar edzôk szövetségi
kapitányi megbízatása. A Héraklész Csillag (U20-as) korosz-
tályhoz tapasztalt edzôket, Pék Györgyöt és Dobos Tamást
nevezték ki. Az edzôi hozzáállás meghatározta a játékosok
indíttatását is, a felkészülést kiegyensúlyozott, 
jó hangulat jellemezte. A végleges játékos
keret közvetlenül a világesemény
elôtt, a csapat lengyel túrája
során alakult ki, melybe a sok
játékost adó Dunaferr 
és Alba Volán mellett
Miskolcról és Újpestrôl is
kerültek a korosztály leg-
jobbjai. Közvetlenül a
világbajnokság elôtt egy
kisebb fegyelmi probléma
adódott, melyet elsimítva indult
buszos útjára a csapat Erdélybe.
Szakmai szempontból elônyös meg-
oldást választva két nappal a VB kezdete elôtt
érkezett meg a válogatott a színhelyre, Csíkszeredába.

A csapat az egész mezônybôl kiemelkedve megnyerte
a VB-t, a tulajdonképpen az elsô mérkôzésen a házigazda román
csapat volt az igazi nagy ellenfél.  A játékosok ennek megfelelôen
készültek a mérkôzésre, fegyelmezetten, mindent elsöprô 
lendülettel és jó játékkal hálálták meg a felkészülés során kapott
bizalmat.  A feljutás ezen a mérkôzésen dôlt el, azonban a többi
ellenféllel szemben is meg kellett harcolni a gyôzelemért. 
Az ellenfelek mellett a csapatnak még egy igazi komoly
problémája is akadt, hasmenésjárvány ütötte fel fejét, a második
legerôsebb ellenfél elleni mérkôzés reggelén csak kilenc hadra

(edzésre) fogható játékos maradt. A tét és a feljutás dicsôsége
azonban jó gyógyírként szolgált, végül, ha nem is a legfittebben,
de a csapat legyôzte a horvátok alakulatát, és ezzel pontveszteség
nélkül, végig kiegyensúlyozott formát mutatva, a papírformát
igazolva jutott fel a következô osztályba. Játékosaink a statisz-
tikai teljesítménymutatókban, mint a kanadai táblázat és a védés-
hatékonyság egyaránt jeleskedtek. Benk András és Galanisz

Nikandrosz emelhetô ki, akik 6 gól + 6 gólpasszal az
elsô, míg Nagy Gergô 6 gól + 4 gólpasszal,

Kóger Dániel és Erdélyi Péter egyaránt 3
gól + 7 gólpasszt elérve a rangsor

másodikjai lettek. A torna
legjobb kapusa címet – 94,
92 százalékos védés-
hatékony-sággal – Gyömbér
Tamás érdemelte ki.

A csapat következô
évi világbajnoki felkészü-

lését tervezgetve komoly
hangsúlyt szeretnénk fektetni 

a játékosaink fizikai képességfej-
lesztésére, különös tekintettel az erô -

és a gyorsasági állóképességre. A korcsolyázó
és bottechnikai gyakorlatok körét is szélesíteni

igyekszünk.                                              
Összességében a 2007. évi Divízó II. Világbajnokság

megnyerését nem az út végének, hanem az elejének tekintjük. 
A Csíkszeredában Magyarországot képviselô játékosok a tornán
jelentôs szakmai és érzelmi lendületet kaptak, amelyre jövô évi
világbajnokság során szükségük is lesz, hiszen a Divízió I-es
mezôny játékereje nagyságrendekkel nagyobb feladat elé állítja
hokistáinkat. Az ellenfelek között olyan csapatok sorakoznak,
mint például Franciaország, Németország, vagy Lettország.
Természetesen a jövôben is mindent megteszünk, és bízunk 
a csapat jó szereplésében.

Géczi Mariann

Valóban szenzációs eredmények születtek Koreában 
a fôiskolások világbajnokságán. Ez a viadal az év utolsó jelentôs
judós eseménye amolyan ráadás volt, hab a tortán. Az évközi
korosztályos ifi, junior és U23-as világversenyeken megannyi
érem és pontszerzô helyezés született. Talán nem túlzás az a kije-
lentés, hogy a magyar cselgáncs egyik legproduktívabb verseny-
szezonját tudhatjuk magunk mögött. Összesen, a már említett
három korosztályban hat aranyérmet gyûjtöttek be a héraklé-
szesek. A hazai rendezésû ifi Európa-bajnokságon háromszor
állhatott magyar judoka a dobogó legtetejére. Aki azt gondolta
ezt már nem lehet felülmúlni – hát tévedett. Az orosz fôvárosból,
a 23 éven aluliak kontinensviadaláról tekintélyes éremkollekciót,
szám szerint hetet hozhattak haza a mieink. A dr. Németh Endre
vezette egyetemi válogatott komoly reményekkel utazott 
Dél-Koreába. A csapatban több utánpótláskorú cselgáncsos
elsôsorban hölgy képviseltette magát, az alábbiakban a
Héraklész-keret tagjainak eredményeit ismertetem.

Illendô, hogy a hölgyekkel kezdjük az események
részletes krónikáját.

A legkisebb kategóriában Csernoviczki Éván (kép 1.),
újdonsült Európa-bajnokunkon volt a sor hogy bizonyítson. 
A HDSE versenyzôje egy kínai és egy spanyol lány mögött 
a harmadik helyen zárta súlycsoportja, a 48 kg küzdelmeit.
Baczkó Bernadett (kép 2.) (KSI SE) az 57 kilóban egyértelmûen
favoritnak számított. A korábbi kontinensbajnok sportoló, 

esélyeshez méltóan egészen a fináléig menetelt, ahol egy kínai
lánnyal találta magát szembe. Aznap Zhu fogott ki jobb napot így
övé lett az arany, Bernadett az ezüstéremnek örülhetett.  Hetven
kilogrammban is maradt izgulni való, Budai Anita két
gyôzelemmel és két vereséggel a hetedik helyen zárta a viadalt. 

A fiúknál ügyeletes világ- és Európa-bajnok
judóvirtuózaink, Ungvári Miklós (KJC), Braun Ákos (ASE), 
Hadfi Dániel (TFSE) és Bor Barna (kép 3.) természetesen egymásután
szállították a jobbnál-jobb eredményeket. Köztük, Braun mellett
a paksi „óriásbébi” Bor Barna (+100 kg), mint a Csillagprogram
kiemeltje szerzett elsôséget. 

A fiúk a csapatverseny során is „legénykedtek”. 
A horvát, a fehérorosz és az itáliai válogatottakat legyôzve 
a félelmetes hírû japán csapattal meccselhettünk. A távol-
keletiekkel szemben kiélezett csatában maradtunk csak alul,
végül a bronzérmes helyeken a lengyel fiúkkal osztoztunk. 
Az aranycsatában Japán és Franciaország nézett farkasszemet
egymással, melyen Európa revánsot vett és a „gallok”
diadalmaskodtak. A francia gárda ezzel az aranyéremmel 
az éremtáblázatban is élre ugrott, a kínai csapat is serénykedett,
hiszen a második, a németek a harmadik helyen zártak. 
A magyar csapat hatodik helyezése komoly fegyvertény, hiszen
ezzel Franciaország és Németország után kontinensünk
harmadik legjobb csapatává váltunk.  

Pucsok József Márton

Úszás: Rövidpályán is hosszú az eredménylista, beszámoló a finnországi EB-rôl
A magyar válogatott gerincét adó héraklészeseknek

fárasztó versenyszezon után ezúttal Helsinkiben kellett bizo-
nyítani jó formájukat. Az északi ország kontinesviadalán
tekintélyes mezôny, összesen 23 nemzet fiai és lányai állhattak 
a rajtkövekre. Ráadásul közismert, hogy a rövidpályán való
versenyzés más technikai-taktikai feladatot jelent a verseny-
zôknek. Örömmel jelentem: a házi feladatot sikerrel megoldották
legjobb utánpótláskorú úszóink. Az eredmények ismertetését
idôrendben, elôször a 200 méteres nôi vegyesúszás döntôjével
kezdem. A fináléba két magyar hölgy: Verrasztó Evelyn (Jövô SC)
és Hosszú Katinka (Bajai Spartacus VSC) is kvalifikálta magát. 
A csillagprogramos úszók egymást követve végeztek az ötödik,
illetve hatodik helyen. Ugyanezen napon, azaz december 7-én 
a pillangóspecialista Boulsevicz Beatrixon (kép 4.) (BVSC) volt a sor,
hogy megmutassa Európának, mit tud. A vasutas versenyzônô
bravúros ezüstérmet szerzett a világklasszis Jedrzejczak mögött. 
A lengyel hölgy Európa-csúccsal lett elsô, Beatrix méltó ellenfele
volt a rekordernek, hiszen közvetlen mögötte csapott a célba. 
Az események villámgyorsan pörögtek tovább, Beatrix érme után
máris Cseh Lászlót (kép 5.) szólították. Világbajnok úszónk abszolút
esélyesként vághatott neki a rövidebb, 200 méteres vegyesúszó
számnak. Már csak azért is, mert ebben a számban, a Kôbánya
SC sportolója 2005-ben Európa-csúcsot úszott. Az újabb 
csúcsjavítás ezúttal elmaradt, de így is jócskán rávert a mezônyre
a mi fiúnk. Külön öröm, hogy Kerékjártó Tamás a harmadik 
helyre futott be.

A következô versenynapon, 400 vegyesen Cseh Laci
tovább folytatta az éremtermelést. Második helyezést ért el,
Verrasztó Dávid pedig testvéréhez, Evelynhez hasonlóan egy
értékes helyezést gyûjtött be. Cseh László sokoldalúságát 

bizonyítva 200 méter pillangón is megmérettette magát. 
Nem is akár hogy, hiszen a Turi-tanítvány érmet, méghozzá
ezüstösen csillogót kasszírozott be. Apropó, Verrasztó család,
Dávid a vegyesúszás után az úszás maratoni távján is rajthoz állt.
A vegyesúszás során Dávid (kép 6.) összesen tizenhatszor fordult, 
így alaposan bemelegíthetett a közel egy mérföldes gyorsúszásra.
Végül több mint 14 perc úszás után a hatodik helyen végzett,
Kis Gergô (kép 6.) az „ajkai Rája” a kilencedik helyre ért be.
Hagyományos sikerszámunkban, 400 méter vegyesúszásban 
a hölgyek is kiválóan teljesítettek. Hosszú Katinka javítva korábbi
helyezésén, a hosszabbik távon csak tizedmásodpercekkel
csúszott le a dobogóról. 

A 200 méter mellúszás elôtt a szakemberek,
legfôképpen Dani mestere, Széles Sándor titokban a jó szerep-
lésben bíztak. Gyurta Dániel (kép 7.) a finn fôvárosban tanúbizony-
ságát adta annak, hogy a továbbiakban is számolni kell vele. 
A döntôben két nemzetközileg elôkelô helyen jegyzett
versenyzôvel, az ukrán Lisogor-ral és az itáliai Bossini-vel
szemben kellett tempóznia, olimpiai ezüstérmes úszónk a
feladatot kiválóan megoldotta és riválisait lehajrázva mindjárt a
dobogó tetejére állhatott fel. 

Molnár Ákos a nívós mezônyben kitett magáért, a
nyolcadik helyig jutott a szintén Jövô SC-s fiú. Boulsevicz Beatrix
versenyzôtársaihoz hasonlóan a 200 méter után 100 méter
pillangón is szerencsét próbált. A BVSC-s hölgy ezüstérme után,
a rövidebbik távon hatodik helyezett lett.  Végül Verrasztó Evelyn
ismét helyezést, ezúttal negyedik pozíciót ért el a 200 méteres
hátúszás döntôjében.  A zömmel héraklészes csapat két arany-,
három ezüst-, egy bronzéremmel a tarsolyában, az éremtáblázat
nyolcadik helyén végzett.   

P. J. M.

Forrás: 
Záhonyi Tamás


