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A Kovács Zsófia, Szalay Szandra, Tóth Zsófia (kép 1.) összeállítású triatlon nõi váltó ezüstérmet szerzett a dán
fõvárosban megrendezett kontinensbajnokságon. A tavaly még Szalay Szandra helyett Horváth Grétával felálló junior
csapatunk ötödik lett, az idén már összejött az Eb csapatérem.

(1.)

A német fõvárosban ismét kiválóan judóztak héraklészeseink (kép 2.). A berlini A-kategóriás viadalon a
hölgyek különösen jó napot fogtak ki, hiszen Maros Barbara (48 kg - KSI SE), Karakas Hedvig (57 kg - MVSC) és Joó
Abigél (63 kg - KSI SE) révén három aranyérem született. A fiúk sem maradtak medália nélkül. A legkisebb, 60 kilós
súlycsoportban Zámbori Bence (BHSE) ezüst-, míg Mayer Tibor (KJC) bronzérmet szereztek. Nyolcvanegy
kilogrammban Holló Zsolt a KSI színeit képviselve állhatott a dobogó második fokára.

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja;
a Héraklész program, a Sport XXI Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa;
a VI. évfolyam 1-6., 2007. január-június, sorrendben 51.-56., összevont száma.

Milan Kadlecrõl, a nyolcvanas évek egyik kiemelkedõ cseh öttusázójáról elnevezett emlékversenyen a
magyarok is rajthoz álltak. A junior mezõnyben Kasza Róbert (kép 3.) a KSI öttusázója egyenletes teljesítménnyel
szerzett ezüstérmet. A héraklészes fiú szoros versenyben, az elsõ helyezett orosztól mindössze húsz ponttal
lemaradva léphetett a dobogó második fokára.
(2.)

Az evezõsök idei elsõ világkupa versenyén héraklészesek is hajóba szálltak. A Linz melletti
evezõspályán az U23-as korú Szabó Katalin (kép 4.) egypárevezésben a "B" döntõ harmadik helyén, míg a SzekérMartonfy-Erdélyi-Orbán összeállítású négypárevezõs hatodikként ért célba. Ez Szabó Kati számára egy kilencedik,
négyesünknek egy tizenkettedik helyet jelentett.

(3.)

A csehországi Moravska Trebova-ban megrendezett junior ökölvívó tornán a magyar fiúk is ringbe
léptek, összesen öt érmet hoztak haza a juniorok. A zuglói Balog László (60 kg), a nagykanizsai Korpics István (69 kg)
és a szegedi Kakuszi Tibor (75 kg) egyaránt a dobogó legtetejére állhattak fel. A DVSC-ben öklözõ Deél Szabolcs (8 kg)
ezüst-, míg a Zugló Boksz Klubban versenyzõ Mohácsi Roland 57 kilogrammban bronzérmet szerzett.
Szávay Ági már az elsõ százban. Egy belvárosi étteremben lezajlott sajtótájékoztató keretében elhangzott,
hogy a fiatal versenyzõ ez évben igencsak begyújtotta a rakétákat és meg sem állt a világranglista 53. pozíciójáig.
Az ifjú teniszezõ eddigi mérlege igazán imponáló, hiszen Ági huszonhét meccsen nem talált legyõzõre és mindössze
kilenc vereség „rontja” a statisztikáját.

(4.)

Az idén is gazdára találtak a „jó tanuló, jó sportoló” díjak. A kiemelt sportolók között ez évben is jócskán
találunk héraklészeseket. A korosztályos Európa-bajnok Baczkó Bernadett (kép 5.) a judo, Dejczõ Balázs és Bálint a kajakkenu, Gyõrfi Anita a judo, Köteles Alexandra a birkózás, Markgruber Balázs az evezés, Mihovics Szabina szintén judo,
végül Zicher Kitti az atlétika sportágakban értek el kiváló sport és tanulmányi eredményeket.
Öttusázóink ismét Európa legjobbjai! A hazai rendezésû junior Európa-bajnokságon Kasza Róbert, a
KSI SE fiatal héraklészese az egyéni versenyben aranyérmet szerzett, a hölgyek váltóban nem találtak legyõzõre,
csapatban pedig ezüstérmesek lettek. A versenyrõl bõvebb beszámolót következõ számunkban olvashatnak.

(5.)

A

következô számának tartalmából:

EYOF beszámoló Belgrádból Öttusa: elõtérben az Európa-bajnokság
világversenyek atlétikában Kadett Birkózó EB és Evezõs U23-as VB.

Kajak-kenu világbajnokság

A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket.
Információk és jelentkezési lap a NUPI honlapjának KSI SE
menüpontja alatt találhatók.

Korosztályos

V

Visszatekintés az elmúlt fél évre
Prioritás az utánpótlás-nevelés
Héraklész Gála: Mészáros Anetté és Lôrincz Tamásé a fôdíj,
321 darab I-VIII helyezés 2006 termése
Az év sportvezetôje 2006-ban Dr. Szabó Tamás,
az év utánpótlás-korú sportolója Lôrincz Tamás, birkózó
A legeredményesebb utánpótlás-nevelô sportegyesület címet 2006-os eredményei
alapján a KSI SE érdemelte ki - Hazsik Endre elnök aranygyûrût vehetett át
Héraklész Program: fél év alatt 88 helyezés a világversenyeken, köztük 46 érem
Tóth József és Dr. Hetényi Antal MOB-díjat vett át a
Magyar Olimpiai Bizottság áprilisi közgyûlésén
Tudomány a sportoló nemzetért - konferencia-sorozat 2007-ben
Akkreditált sportiskolai kerettanterv - rendelet, mely a sportiskolai kerettanterv
bevezetésének és alkalmazásának feltételeit szabályozza
A Sport XXI Program hírei - beindultak a sportági programok
Sportági beszámolók - a különbözô sportágak korosztályos világversenyein továbbra is
eredményes a magyar utánpótlás-válogatott - 23 sportág hírei
… minderrõl részletesen a NUPinfo összevont számának belsõ oldalain olvashatnak!
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A központi utánpótlás-nevelés prioritást élvez
Az ÖTM Sport Szakállamtitkárság Hold utcai
épületében tartott kihelyezett ülést márciusban a
Magyar Országgyûlés Sport- és Turisztikai
Bizottsága. A január elsejétõl mûködõ
Nemzeti Utánpótlás-nevelési és
Sportszolgáltató Intézet, a NUSI
megalakulásáról és korábbi tevékenységérõl tájékoztatta a Sportbizottságot ifj. Török Ottó fõigazgató és dr. Szabó Tamás (kép 1.)
utánpótlás-nevelési igazgató.
Török Ottó elsõsorban
a szervezeti átalakításokról
beszélt. Mint elmondta, a
Nemzeti Utánpótlás-nevelési
Intézetet, valamint a Testnevelési és Sportmúzeumot a
2118/2006 (VI. 30) számú Kormányhatározat alapján beolvasztották a Nemzeti Sportközpontokba.
A fõigazgató bemutatta a NUSI
vezetõit: az Utánpótlás-nevelési Igazgatóság (UPI)
igazgatóját, Dr. Szabó Tamást - a megszünt NUPI volt

fôigazgatóját; a Testnevelési és Sportmúzeum Igazgatóság
(TSI) igazgatóját, Dr. Szabó Lajost; az üzemeltetési
igazgatót, Forgács Róbertet; és a márciusban
kinevezett gazdasági fõigazgató-helyettest, Szabóné Tóth Ágnest. Így
jelenleg 722 közalkalmazott és 102
szerzõdéses munkatárs dolgozik
az intézetnél.
Dr. Szabó Tamás elmondta, hogy a 2002-ben
elkezdett központi utánpótlásnevelési munkát tovább folytatják, és bár idén kevesebb
pénzbõl tudnak gazdálkodni,
mint tavaly, hozzátette, hogy a
takarékosság a három terület
közül legkevésbé az utánpótlásnevelési igazgatóságot érintette.
Részletesen ismertette a 6 éves kortól
23 évesig tartó utánpótlás-nevelési prog(1.)
ramot, amelynek sikerességét jelzi, hogy a
magyar utánpótláskorú versenyzõk a 2006-os korosztályos világversenyeken több mint 150 érmet nyertek.

Héraklész Program: 2007 elsô felében 88 helyezés a világversenyeken,
köztük 46 érem
(Táblázat: 2007. január 1-tôl június 30-ig)

Héraklész Gála: Mészáros Anetté és Lôrincz Tamásé a fôdíj
A 2001-ben elindított, a Nemzeti Utánpótlás- a nemzetközi sport közvélemény. A sportvezetõ hangnevelési Intézet (NUPI) által koordinált - dr. Szabó súlyozta továbbá, hogy az eredmények természetesen a
Tamás valamint Tóth József, no és megannyi, a fiatalok sportolók érdemei, de nem szabad megfeledkezni a
családokról, a szülõkrõl, akik támogatása nélkül
felkészítésével foglalkozó szakember nevével
fémjelzett - utánpótlás-nevelési program
nem érhetnének föl a csúcsra.
az elmúlt esztendõkben méltán nõtte ki
Az ünnepségen sportágak
magát sikertörténetté. A programban
szerint a 2006-ban legjobb eredrésztvevõ sportolók 2006-ban 20
ményeket elért fiatalokat és azok
sportágban összesen 321 darab
edzõit díjazták. Az abszolút
I-VIII. helyezéssel, köztük 43
kategória gyõztese a hölgyeknél a
arany, 45 ezüst és 55 bronzjunior Európa-bajnok, junior
éremmel tértek haza a különvilágbajnoki és U23-as Eb-i
bözõ korosztályos világ-és
ezüstérmes Mészáros Anett (kép 2.),
Európa-bajnokságokról.
míg az uraknál a tavaly juniorA tavalyi eseményhez
ként a Moszkvában felnõtt
hasonlóan idén januárban is
birkózó
Európa-bajnokságot
öltönyre váltottak a legjobbak,
megnyerõ kötöttfogású Lõrincz
ezúttal a Papp László Sportaréna
Tamás (kép 3.) lett.
majd' teltházas ünneplõserege elõtt
A jutalmakat a sportvezetõk
(2.)
vehették át megérdemelt díjaikat. A
közül többek közt Schmitt Pál, a Magyar
díjkiosztót kísérõ látványos show-ban láthatott a
Olimpiai Bizottság elnöke, Török Ottó a Nemzeti
nagyérdemû jégrevüt, asztalugró bemutatót, break-et Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
stepptáncot, hipp-hoppot és akrobatikus rock and rollt; fõigazgatója, valamint Lányi András, az ÖnkorGál Róbert (kép 1.) lólengés - bemutatóját valamint egyéb mányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport
zenés produkciókat, koncerteket.
fõosztályának vezetõje adták át, de természetesen a
A gálát dr. Szabó Tamás, a NUPI fõigazgatója „nagy elõdök”, az olimpiai bajnok példaképek (kép 4.) sem
nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy a hat évvel hiányozhattak a sorból, így a judos Kovács Antal, a
ezelõtt, a sportkormányzat megbízásából indított magyar vándor névadója: Magyar Zoltán, a Nemzet
program a fiatal sportolók eredményei révén világszerte Sportolója: a vívó klasszis Kulcsár Gyõzõ, vagy éppen a
elismerést váltott ki, azt kitüntetett érdeklõdéssel kíséri birkózó Sike András.
V.F.

2007. évi Gála díjazottjai a 2006. évi eredmények alapján
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Asztalitenisz
Atlétika
Birkózás
Evezés
Judo
Kajak-kenu
Kézilabda
Kosárlabda
Öttusa
Röplabda
Sportlövészet
Súlyemelés
Tenisz
Torna
Triatlon
Úszás
Vívás
Vízilabda

nôi legjobbak
Li Bin
Márton Anita
Barka Emese
Jakus Éva
Mészáros Anett
Hegyi Zomilla
Tilinger Tamara
Szondy Dóra
Bartalis Zsófia
Sándor Renáta
Keczeli Bianka
Molnár Alexandra
Babos Tímea
Böczögô Dorina
Tóth Zsófia
Dara Eszter
Kreiss Fanni
Szûcs Gabriella

edzôje
Nagy Balázs
Eperjesi László
Kovács Levente
Pergel László
Hangyási László
Mórocz István
Mátéfi Eszter
Farkas Sándor
Cornides Edit
Németh Lajos
Keczeli Zoltán
Márkus Erzsébet
Babos Csaba
Bereczkiné Harangozó Ildikó
Licskó Csaba
Széles Sándor
Kreiss Gábor
Mihók Attila
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(3.)

A sportszakma elismerése - Szabó Tamás az év sportvezetôje
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Asztalitenisz
Atlétika
Birkózás
Evezés
Jégkorong
Judo
Kajak-kenu
Kézilabda
Kosárlabda
Ökölvívás
Öttusa
Röplabda
Sportlövészet
Súlyemelés
Tenisz
Torna
Triatlon
Úszás
Vívás
Vízilabda

1.

Kajak-kenu

1.

Öttusa

ffi legjobbak
Zombori Dávid
Németh Kristóf
Lôrincz Tamás
Samu Szilárd
Kiss Ákos
Juhász Ádám
Karakas Ádám
Balogh Zsolt
Supola Zoltán
Bacskai Balázs
Demeter Bence
Szabó Dávid
Kocsis Norbert
Nagy Péter
Fucsovics Márton
Kentner Gábor
Csortos Imre
Szabó János
Szilágyi Áron
Varga Dénes

edzôje
Vitsek Iván
Németh Pál
Bacsa Ferenc
Écsi Antal
Vladimir Matejov
Dr. Németh Endre
Kiss István
Velky Mihály
Peresztegi Nagy Ákos
Bacskai Imre
Kulcsár Antal
Toma Sándor
Keczeli Zoltán
Oláh Imre
Erôss Béla
Laufer Béla
Zemen János
Kovács Gábor
Gerevich György
Földi László

nôi kiscsapat
Sarudi Alíz
Medveczky Erika
Gyulay Blanka
Csipes Tamara

edzôik
Simon Miklós
Csipes Ferenc
Básti Attila

Bartalis Zsófia
Cseh Krisztina
Tóth Adrienn

Takács Péter
Hicsák Zsolt

ffi kiscsapat
Bíró Péter
Dubecz Ádám
Kovács Levente
Széki Bence

edzôik
Solti Antal
Beliczay Sándor

1.

Vívás

1.
2.
3.
3.

Judo
Vívás
Úszás
Sportlövészet

nôi egyéni össz 1-3.
Mészáros Anett
Kreiss Fanni
Dara Eszter
Keczeli Bianka

1.
2.
3.

Birkózás
Ökölvívás
Kajak-Kenu

ffi egyéni össz 1-3.
Lôrincz Tamás
Bacskai Balázs
Karakas Ádám

Birkózás

különdíj
Németh Iván

A Nemzeti Sportszövetség az idén negyedik
alkalommal rendezte meg nagy sikerrel Díjátadó Gáláját
február végén, ahol a sportszakma jeles képviselõinek
nagyszámú jelenlétében a hazai sportélet legjobbjainak
adták át egyedi tervezésû díjaikat hat plusz két

kategóriában a sportszakma döntése alapján.
Az év sportvezetõje 2006-ban Dr. Szabó Tamás (az akkor
még NUPI fõigazgatója), az év utánpótláskorú sportolója
2006-ban Lõrincz Tamás birkózó lett.

Sportvezetôket és sportegyesületeket díjaztak a SOSZ-bálon
A
Sportegyesületek
Országos
Szövetsége (SOSZ) immár 13. alkalommal
rendezte meg a hagyományos Sportbált
február 9-én a Syma Sport- és
Rendezvényközpontban.
A bál egyik fénypontja az
volt, amikor Mesterházy Attila - Elbert
Gábor (kép 1.) sport szakállamtitkár és dr.
Kamuti Jenõ társaságában - kitüntetéseket, elismeréseket adott át a sport
területén kiemelkedõ munkát végzett és
eredményesen dolgozott sportvezetõknek,
sportolóknak és társadalmi vezetõknek

(2.)

Aranygyûrû-díjat vehetett át Hazsik
Endre (kép 2.) korábbi kiváló kajakos, a KSI
ügyvezetõ elnöke, a legeredményesebb
utánpótlás-nevelõ
sportegyesület
vezetõje.
A sportegyesületek 2006-ban
nyújtott
teljesítményét
két
kategóriában, a felnõtt és az
utánpótlás korosztályban értékelték. A (1.)
legeredményesebb utánpótlás-nevelõ
sportegyesület címet a KSI SE érdemelte
ki. Ebben az összevetésben a második az
UTE, a harmadik a Vasas SC lett.

A Sport XXI program hírei
Jóváhagyta a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési
program költségvetését és szakmai elõterjesztését az
ÖTM Sport Szakállamtitkárság március elején.
Ugyanebben a hónapban a 13 érintett sportági
szakszövetséget a NUSI UPI kiértesítette az éves
keretösszegekrõl és a szakmai teendõkrõl, feladatokról tájékoztatott Pignitzky Dorottya (kép 2.) osztályvezetõ.
A döntés óta több sportágban beindultak,
illetve folynak az események, ezekrõl adunk egy rövid
ízelítõt alább, a teljesség igénye nélkül. További
részleteket a www.nupi.hu honlapon olvashatnak, a
Sport XXI. menüpont alatt.
Atlétika - gyermek csapatbajnokság két
helyszínen: Békéscsabán és Székesfehérváron június 19én; serdülõknek minõsítõ verseny az UTE pályán június
22-én.
Kosárlabda - Kenguru Kupa alapszakasz
mérkõzései 10 területen az országban május végéig,

döntõi (Bajnokok Tornája) június elejétõl; Gyönkön az
iskolaév befejeztével képzõtáborban folytatódik a
program.
Labdarúgás - március és május között körzeti
tornák az U7, U9, U11-es korosztályok számára, a megyei
labdarúgó szövetségek szervezésében, valamint a kivá- (2.)
lasztó táborok Tiszaújvárosban június 15-tõl július 05-ig.
Tenisz - a tavasz folyamán két alkalommal mini
tenisz iskolai bajnokság került megrendezésre.
Triatlon - áprilisban két napos edzõképzõ
konferenciát és továbbképzést tartottak a Tatai
edzõtáborban.
Sakk - a Maróczi Géza Központi Sakk Iskola
edzõtáborai, központi összetartásai folyamatosan.
Vívás - nyári kardtábor Zánkán, júniusban.
Vízilabda - június közepén Sulipóló döntõk,
június második felében és július elején korosztályos
tehetségképzõ- és gondozó táborok.

(4.)

edzôje
Széles József
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Akkreditált sportiskolai kerettanterv
A sportkormányzat megbízásából és a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézet koordinálásában 2006
tavaszára elkészült a közoktatási típusú sportiskolai
kerettanterv, mint arról egy félévvel ezelõtti
számunkban már hírt adtunk. A sportiskolai
kerettanterv annak érdekében készült, hogy az
élsportolókkal foglalkozó közoktatási intézmények
jogilag és tartalmilag szabályozott keretek között - a
magyar közoktatás történetében elõször - legitim módon
végezhessék sportiskolai munkájukat 2007 szeptemberétõl felmenõ rendszerben az 1., az 5. és a 9.
évfolyamon.
A kerettanterv akkreditációs eljárása közel egy
évet vett igénybe. Ennek eredményeként az akkreditált
közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv a Magyar
Közlöny 2007/22. számában került kihirdetésre,
a 9/2007. (II. 27) OKM rendeletben, amely a
„A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl,
valamint az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló
17/2004. (V. 20.) OM rendelet, továbbá a nevelési-oktatási
intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet módosításáról” szól. Ez a rendelet a sportiskolai
kerettanterv bevezetésének és alkalmazásának feltételeit
szabályozza. Ugyanennek a 22. számú Magyar
Közlönynek a II. kötete tartalmazza a sportiskolai
kerettanterv teljes szövegét.
A kerettanterv tartalmazza közismereti
mûveltségterületeket (tantárgyakat), mind a 13
évfolyamra, továbbá a sportági tanterveket. A
közismereti blokk különlegessége, hogy a testnevelés és
sport mûveltségterület az elsõ helyen szerepel, és a
testnevelés gyakorlati tananyaga mellett elméleti
ismereteket is tartalmaz. A testnevelés és sport elméleti
kérdéseivel a következõ tantárgyak foglalkoznak:
sportismeretek, sportági ismeretek, sportpszichológia,
sporttörténet, küzdelem és játék. Az elméleti tárgyak
tanításának és tanulásának a célja, hogy a sportoló
fiatalok segítséget kapjanak a minél tudatosabb
sportolóvá válás, néha igen nehéz, rögös útján.

NUSI UPI: terítéken a Héraklész Program és a sportiskolai rendszer

Másik érdekessége a közismereti blokknak az énekzene-ritmus elnevezésû tantárgy, ami különös hangsúlyt
fektet a tanulók ritmusfejlesztésére, ami a sportági
elõképzés szempontjából nélkülözhetetlen.
A sportági modul az egyes sportágak tanterveit
tartalmazza. Ezek tartalmi és formai felépítése ugyan
olyan szigorú szabályok szerint készült, mint ahogy
közismereti tantárgyaké. A sportági blokk egyelõre 27
sportágat tartalmaz, amelyek a következõk:
asztalitenisz, atlétika, birkózás, evezés, fitness,
jégkorong, judo, kajak-kenu, kerékpár, kézilabda,
kosárlabda, labdarúgás, ökölvívás, öttusa, rögbi,
röplabda, sportlövészet, súlyemelés, teke, tenisz, torna
férfi, torna nõi, triatlon, úszás, vívás, vízilabda,
vitorlázás. A kerettantervi dokumentum közel 2.500
oldalnyi terjedelmû.
A közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv
alkalmazásának feltételét a rendelet az alábbi fõbb
feltételekhez köti:
A közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv
alapján át kell dolgoznia a helyi pedagógiai programját
az iskolának (a nevelési program és helyi tantervi részt is).
A kerettantervet alkalmazó iskolának
megállapodást kell kötnie egy vagy több
sportegyesülettel és az érintett sportágak sportági
szakszövetségeivel.
Együttmûködést kell kötniük a sportkormányzat utánpótlás-neveléssel foglalkozó háttérintézményével (jelenleg a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet
Utánpótlás-nevelési Igazgatóságával).
Meg kell teremtenie a választott sportági
körhöz szükséges minimális személyi, infrastrukturális
és tárgyi eszköz feltételeket.
Biztosítania kell a sportiskolai programban
résztvevõ tanulók sportegészségügyi alkalmassági és
fizikai képesség felmérési vizsgálatát.

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató intézet Utánpótlás-nevelési Igazgatóság
szervezésében a Puskás Ferenc Stadion Iharos termében
tartották a Héraklész Bajnok- és Csillagprogram vezetõi a
soron következõ megbeszélésüket június 21-én.
Tájékoztatót tartott a NUSI Utánpótlás-nevelési
Igazgatóság igazgatója, Dr. Szabó Tamás, a Héraklész
Program igazgatója, Tóth József illetve a Sport
Szakállamtitkárság részérõl Lukács Zsuzsanna (kép 1.),
osztályvezetõ. Az értekezleten megjelent Török Ottó (kép 2.), a
Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
fõigazgatója is.
A programban szereplõ minden sportág összesen húsz - képviseltette magát. A sportági vezetõk
tájékoztatót hallhattak a Sportstratégiáról, a Patrónus
Programról, a Héraklész Bajnok- és Csillagprogram
aktuális feladatairól illetve a második félévi finanszírozási
lehetõségekrõl. A tájékoztató végén egy mozgáselemzõ
szoftver került bemutatásra, mely a tervek szerint a
jövõben, a Héraklész Programban szereplõ edzõk
munkáját segítheti.

Az esemény második részében a Pedagógiai
munkacsoport munkatársai is tájékoztatást adtak a
közoktatási típusú sportiskolai rendszer ez év szeptemberi
indításával kapcsolatban. A tájékoztatás témái voltak:
a közoktatási típusú sportiskolai módszertani (1.)
központok koncepciójának, és a programban
közremûködõ iskolák kiválasztásának bemutatása,
a közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv
szerkezetének és tartalmi elemeinek felvázolása,
a sportági (szak)szövetségek szerepének
ismertetése az újjászervezett sportiskolai rendszer
(2.)
sportszakmai támogatását illetõen.
A Lehmann László (kép 3.) pedagógiai munkacsoportvezetõ által vezetett szakmai tájékoztatón és
megbeszélésen a szövetségek fõtitkárai, az utánpótlásneveléssel foglalkozó vezetõk és a sportági tantervek írói
vettek részt. A huszonöt meghívott szövetségbõl
tizennyolc sportág képviseltette magát a rendezvényen. (3.)

Együtt az utánpótlás sportért
„Célozd meg a Holdat! Még ha elhibázod is, a
csillagok közt landolsz!”
Szakemberek évtizedek óta keresik, a módot,
az eszközt, hogy az utánpótlás sport támogatásába az
állam mellé bevonják a cégeket, magánszemélyeket. Az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Sport Szakállamtitkársága, a Nemzeti Utánpótlásnevelési és Sportszolgáltató Intézet Utánpótlás-nevelési
Igazgatósága, a Nemzeti Sport és Mûvészeti
Akadémiával és a Sportlife Médiával karöltve, a most
induló Mentori programmal próbálja ösztönözni a

vállalkozásokat és a sportért felelõsséget érzõ embereket,
hogy anyagi erejükhöz mérten, járuljanak hozzá a fiatal
sportolók felkészítéséhez. Az akcióhoz olimpikonok,
világ és Európa-bajnok sportolók, valamint tehetséges
fiatalok csatlakoztak annak reményében, hogy
személyükkel, eredményeikkel példát mutatva,
ráirányítsák a figyelmet az utánpótlás sport segítésének
fontosságára.
Óriásplakátokkal, tv, rádió és sajtómegjelenésekkel próbáljuk meggyõzni a közvéleményt, hogy
alapítványi befizetéssel, vagy hirdetési felületek
vásárlásával alapozzák meg a jövõ sportsikereit.

Lehmann László,
NUSI UPI Pedagógiai munkacsoport-vezetõ

Tóth József és Hetényi Antal MOB-díjas
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) április 14-i közgyûlése zárásaként MOB-díjakat adtak át. Elismerésben
részesült többek mellett Tóth József, a Héraklész Program igazgatója és Dr. Hetényi Antal Gábor, a KSI cselgáncs
szakágvezetõje, a Héraklész program vezetõedzõje.

Az év junior sportolója
Február 9-én a margitszigeti Grand Hotelben
tartott MOB sajtótájékoztatón Schmitt Pál MOB-elnök
és Bús Balázs III. kerületi polgármester adta át az OpusVia Kft. és a MOB által alapított az Év junior sportolója
díjakat. A gyõztes Gyurta Dániel (kép 4.) úszó és
Bartalis Zsófia (kép 5.) öttusázó lett, mindketten 200-200
ezer forintos felkészülési támogatásban részesültek.
(A barcelonai edzõtáborban tartózkodó Bartalis Zsófia nevében
Pécsi Gábor technikai igazgató vette át az elismerést.)
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(4.)

NSSZ adomány

A tatai Kôkúti Általános Iskola

Jól kezdõdött az év több tucat sportági
szakszövetségnek. A Nemzeti Sportszövetség
Sportambulanciájának partnere a WALMARK
Gyógyszergyártó cég közel 5 millió forint értékben
adományozott vitaminokat és táplálék-kiegészítõket a

kiválasztott szervezeteknek. Az adományt a „Kezdjük
egészségesen az évet” program keretében vehette át a több
mint harminc szövetség, segítve ezzel is sportolóik
sikeresebb felkészülését. Az adomány természetesen az
utánpótlás-korú sportolókhoz is eljuthat.

Miskolcon zárult a Jubileumi Diákolimpia
Az idei esztendõ legnagyobb létszámot felújított városi-, illetve az egyetemi sportcsarnokban felvonultató diáksport versenyének június 18-21.
négy labdarúgó pályáján zajlottak. A 10-12 éves
között Miskolc adott otthont. A rendezjátékosok számára, négy sportágban három
vényre a NUSI UPI vezetõi,
nap alatt, összesen 172 mérkõzést
munkatársai is meghívást kaptak.
bonyolítottak le. Daragó Lászlóné
A Jubileumi Diákfõrendezõ, a Magyar Diáksport
olimpia záróeseményét jelentõ
Szövetség alelnöke, a megyei
III. korcsoportos labdajátékok
testnevelési és sport-intézet
országos döntõ része annak a
igazgatója külön kiemelte, hogy
sorozatnak, mellyel a Magyar
az idõrendet úgy állították
Diáksport Szövetség (MDSZ)
össze, hogy Miskolc és körfennállásának 20 éves jubinyékét is bebarangolhassák a
versenyzõk és a vendégek.
leumát szeretné méltóképpen
megünnepelni. A kézilabda,
A programban egy tizenhárom
kosárlabda, labdarúgás és
csapatos Majorett Fesztivál,
röplabda sportágak döntõjében
valamint egy húsz megyei
válogatott (kép 1.) fémjelezte Jubileumi
68 csapat vett részt. A borsodi
váltófutás (kép 2.) is szerepelt. Továbbá
megyeszékhelyre mintegy 1500 fiatal
Jubileumi-sportkiállítás, olimpiai bésportoló, 150-200 diák-sportvezetõ,
(1.)
lyegek kiállítása, régi diákolimpiai bajnokok
állami sportvezetõ, diáksport támogató és
találkozója és az MDSZ jubileumi ünnepi ülése
több száz szülõ látogatott el. A versenyek
Miskolc nyolc tornacsarnokában, - közte a nemrégiben színesítette a programkínálatot.

Az iskola indítása óta - 24 éve - évfolyamonként
egy testnevelés tagozatos osztály mûködik
intézményünkben. Nagy iskola vagyunk,
jelenlegi tanulólétszámunk 650 fõ.
Gyermekeink sportolását nyolc
testnevelõ, köztük iskolánk
igazgatója irányítja. Az alapítás
óta Diáksportkör, majd 1996
óta DSE /Kõkúti Sasok/
mûködik sakk, labdarúgás,
kézilabda, torna és kosárlabda sportágakban.
Két darab bitumenes
kézilabda pálya, egy 80 m-es
mûanyag futópálya távolugrógödörrel, sportudvar, és egy
18X36 m-es tornaterem áll a
sportoló gyerekek rendelkezésére.
A jövõ évtõl tanuszodával bõvül
létesítményünk.
Testnevelés tagozatra, amit elsõ
osztályban indítunk, Tatáról, és a kistérségébõl
válogatjuk ki tanulóinkat. Az általános ügyesség, és
fizikai képesség fejlesztés mellett a torna, atlétika,

kajakozás, kézilabda, labdarúgás sportágak alapjaival
ismertetjük meg diákjainkat, majd, a kiválasztott
sportágukban egészen országos szintig
versenyeztetjük õket. Tanítványainknak
úszótanfolyamokat, kajak és sí táborokat szervezünk.
A Németországi Rajna-Phalz
tartomány és a Komárom Esztergom Megye kézilabda
szövetségei sportkapcsola-tának aktív résztvevõi vagyunk.
Ebben a tanévben
atlétikában hat, kézilabdában
hat, labdarúgásban egy,
tornában kettõ sakkban egy
csapattal, kajak kenuban 12
versenyzõvel, sakkban egy versenyzõvel szerepeltünk az országos
döntõben.
A sportiskolai rendszerbe úgy
látjuk a kerettanterv rugalmassága lehetõvé
teszi, hogy megõrizzük eddigi hagyományainkat,
értékeinket és bõvítsük, fejlesszük azokat.
Kõkúti Általános Iskola

Sporttudomány
Tudomány a sportoló nemzetért - konferenciasorozat 2007.
A Magyar Sporttudományi Társaság és a Sport
Szakállamtitkárság a „Sportoló nemzet” filozófia minél
szélesebb körû elterjesztése érdekében egy
nagyszabású, nyolc állomásból álló konferenciasorozatot indított útjára. A „Tudomány a sportoló
nemzetért” címet viselõ sporttudományos „road-show”

keretében nyolc helyszínen - Pécsett, Veszprémben,
Keszthelyen, Nyíregyházán, Budapesten, Szegeden,
Szombathelyen majd ismét a fõvárosban - kerül fókuszba
a sport, az egészséges életmód. A rendezvényeken a
NUSI igazgatója Dr. Szabó Tamás és intézetünk több
munkatársa is aktív részt vállal.

A sport jövõje - a jövõ informatikája

Iskolatükör

(2.)

Iskolatükör címmel új rovatot indít a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
Utánpótlás-nevelési
Igazgatóságának
hivatalos
folyóirata, a NUPinfo. A rovat indításának célja a
közoktatási típusú sportiskolai módszertani központok
(NUPI-s sportiskolák)
számára
bemutatkozási
lehetõséget biztosítani. Azért tartjuk fontosnak, hogy a
sportiskoláink egy rövidke szöveg erejéig információt

adjanak önmagukról és munkájukról, mert szeretnénk,
ha a módszertani központokban folyó pedagógiai és
sportszakmai munkáról tájékozódhatnának az érdeklõdõk. Ezek a rövid kis bemutatkozó anyagok
folyamatosan fognak megjelenni a NUPinfo egymást
követõ számaiban. A bemutatkozások sorrendjét az
iskolákból a szerkesztõséghez beérkezett anyagok
sorrendje határozza meg.

Május 9.-én a TF Aulájában „a sport jövõje - a jövõ
informatikája” címmel Országos Sportinformatikai
Szimpózium zajlott.
Az egész napos rendezvény elõadói három
szekció keretében (Informatikai alkalmazások és rendszerek
a hazai sportéletben, Edzés és versenyzés támogatás az
információtechnológia
eszközeivel
és
Felsõoktatássporttudomány - IT alkalmazások) számoltak be
munkájukról. Intézetünk három munkatársa Agg József,
Kovács Árpád (kép 1.) és Velenczei Attila (kép 2.) is látványos
ismertetõt tartottak tevékenységükrõl.

Lehmann László
pedagógiai munkacsoport-vezetõ
8.oldal
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(1.)

(2.)

Testnevelés és sport az utánpótlás-nevelésben

(1.)

Nem sokkal a fõvárosban lebonyolított konferencia után a sporttudományos rendezvénysorozat
következõ állomása Szeged városába
költözött. Az elõadások a „Testnevelés
és sport az utánpótlás-nevelésben”
témában három szekcióban
zajlottak. Az egyes szekciók
„Szakértelemmel a sportoló
gyermekekért”, „A magyar
sport kötelez” és „Papírra
vetett tapasztalatok a sport
utánpótlásáról” keretében
színvonalas elõadásokat
hallgathatott a sportszeretõ
publikum. A plenáris ülésen
Dr. Szabó Tamás a NUSI igazgatója
elnökletével, Dr. Újhelyi István az ÖTM államtitkára, Elbert Gábor szakállamtitkár, Dr. Galambos Gábor a

Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar dékánja valamint
Dr. Szabó Gábor a Szegedi Tudományegyetem rektora
rövid köszöntõ keretében üdvözölték a
jelen lévõket. Dr. Szabó Tamás az
utánpótlás-nevelés távlatairól,
Lehmann László (kép 1.) intézetünk pedagógiai munkacsoportjának
vezetõje
a
közoktatási típusú sportiskolai modellrõl és kerettantervrõl tartottak informatív prezentációt. Május
30.-án az „Életmód - szabadidõ rekreáció” témájának avatott
szakértõi Szombathelyen találkoznak, majd a tudományos „road-show”
záróakkordjaként, a TF aulájában az aktív
turizmus hazai helyzete kerül górcsõ alá.

Január 19. és 21.-e között, immár negyedik
alkalommal Szolnokon került megrendezésre a Magyar
Serdülõ Nemzetközi Bajnokság. A résztvevõ
országok számát tekintve az idei esemény
kivételesnek számít, mert huszonkét
ország még sosem vett részt a
hagyományosan év elején megrendezésre kerülõ versenyen.
A magyar színeket a nemzetközi szabályok értelmében
tíz fiú és ugyanannyi leány
sportoló képviselte, közülük öt
versenyzõnknek - valamenynyien héraklészesek - sikerült
az éremszerzés.
A magyar csapat a
rangosnak számító mezõnyben 1
arany, 2 ezüst és 1 bronzéremmel az
összesített éremtáblázat második
helyén végzett az eseményt három
aranyéremmel záró Románia mögött.
Legfényesebb érmünk a Perei Gergely,
Palatinus Martin összetételû fiú páros (kép 1.) nevéhez fûzõdik.

(1.)

Párosunk a döntõben egy német egység ellen
gyõzedelmeskedett. Mindkét versenyzõ tagja volt az
ezüstérmet szerzõ fiú csapatnak is, mellettük
Lukács Richárd vállalt döntõ szerepet a
bravúrosnak
számító
második
helyezés elérésében.
A leány szakág sem
maradt azonban érem nélkül a
hétvége során. A párosok
versenyében Ambrus Krisztina
és Madarász Dóra verekedte
be magát a fináléba, az
aranyéremért vívott küzdelmet azonban a románok
duója bírta jobban.
Az egyes versenyszámokban egyetlen érmünket
Madarász Dóra szerezte. A fiatal
sportoló bronzérme igazán kellemes
meglepetés különösen, ha figyelembe
vesszük, hogy a héraklészes versenyzõ még
jövõre is a serdülõ korosztályban szerepelhet.

Ifjúsági Európa TOP 12

A szerzõk azokat a külföldi sportkutatásokat
tekintették át, amelyek az edzõi stressz és kiégés kulcstényezõit és következményeit vizsgálják. Az összefoglalóban olyan kutatások eredményeit foglalták össze,
amelyek általános, minden sportágra és edzõre jellemzõ
megállapításokat tartalmaznak. Az áttekintett szakirodalomban a kutatók a kiégéshez vezetõ okokat külsõ és
belsõ stressz-forrásokra vezetik vissza. A jelenségek jobb
megértése érdekében, egy modellt is bemutatatásra került.
Ez a modell - amely magában foglalja a kiégés
következményeit is - tudományos bizonyítékokat, egyéni
eseteket vizsgáló kutatásokat felhasználva készült el. E
cikk szerzõi kimutatták, hogy bár több kutatás úgy véli,
az edzõi hivatás természetes velejárója a stressz, a
feszültség, a szakirodalomban számos olyan ellentmondást
találunk, amelyek szükségessé teszik további szisztematikus vizsgálatok elvégzését. Ilyen vizsgálatok
hiányában nem tudjuk pontosan meghatározni azt, hogy a
hivatásos edzõket milyen egészségkárosító hatások érik.
P. J. M.
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Asztaliteniszezõink négy éremmel zártak
a Magyar Serdülõ Nemzetközi Bajnokságon

Lajtai Kristóf,
asztalitenisz sportági vezetõ

Az edzõi stressz és kiégés okai, következményei
Intézetük munkatársai (Velenczei Attila, Kovács
Árpád, Szabó Attila, Szabó Tamás) „Az edzõi stressz és kiégés
okai, következményei” címmel egy sportszociológiai témájú
dolgozatot adtak közre. Az alábbiaknak a kutatási
eredmények tömör összefoglalását mutatjuk be. A cikk
teljes terjedelmében a Magyar Sporttudományi Szemle
legfrissebb számában olvasható.
Azok emberek, akik az edzõi munkát
választják, hobbiból vagy hivatásból teszik ezt, azonban
nem ritka jelenség az sem, hogy valakinek az edzõi
munka hobbiként indul és hivatássá válik. A két szintér
között a különbség jelentõs. Az úgynevezett „hobbiból”
edzõsködõ szakemberek választását tudatos szempontok vezérlik. Szabadidejüket áldozzák kedvenc tevékenységükre az esetlegesen elõforduló hibáikból, vagy
tévedéseikbõl tanulnak. Ellenben azok, akiknek az edzõi
munka már hivatás, talán nem mindig élvezik (különösen
akkor, ha - munkájuk felõl - nagy nyomás alatt állnak) és
nem engedhetnek meg maguknak szembetûnõ hibákat.

Sportági hírek, beszámolók
Asztalitenisz

Lettország fõvárosában január utolsó hétvégéjén
zajlott az Ifjúsági Európa TOP 12 Bajnokság, amelyen
három magyar fiú állhatott asztalhoz. A legjobb
eredményt Nagy Krisztián (kép 2.) érte el, a BVSC
asztaliteniszezõje az ötödik helyen zárta a viadalt.
Hajszálon múlott a dobogós helyezés. Ráadásul Nagy

a legelsõ fordulóban simán kikapott a serdülõ EB-bronzérmes Móricz Mátétól (kép 3.) (KSI SE), akinek - mint a
végelszámolásnál kiderült - ez volt egyetlen gyõzelme,
így õ utolsóként végzett. A harmadik magyar résztvevõ, (2.)
Vajda Attila (Szombathelyi Asztalitenisz Kör) ötször nyert,
és a mezõny közepén, a hetedik helyen végzett.

Jakab bronzérmes Kuvaitban
A Kuvaiti Nemzetközi Pro Tour Bajnokságon
szerda estére már csak Jakab János (kép 4.) maradt
versenyben. A 21 éven aluli versenyszám 2006. évi Pro
Tour bajnoka a fõtáblán elõször hét játszmában legyûrte a
korábban a német Fejer-Konnerth legyõzésével meglepetést
szerzõ orosz Skachkovot, majd bejutott az elõdöntõbe.
A negyeddöntõben a japán csodatehetséget, az ifjúsági
világbajnok Kenta Matsudairát verte meg hat játszmában,
ami igazán értékes eredmény, tekintettel arra, hogy a
15 éves fiú már sok felnõtt játékosnak okoz gondot,

elsõsorban különleges és hatékony adogatásaival. Jakabra (3.)
az elõdöntõben egy másik ázsiai vetélytárs várt, az elsõ
kiemelt koreai fiú, aki a 67. a világranglistán, tehát nála
jóval esélyesebb.
A továbbjutás nagy küzdelemben, hét
játszmában dõlt csak el Cho javára, pedig 2-1-nél és 3-2-nél
is még Jakabnál volt az elõny. A héraklészes versenyzõ jó
formájára jellemzõ, hogy utána a döntõben Cho csak egy (4.)
szettet engedélyezett Ovtcharovnak.
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MOATSZ

Atlétika

Felnõtt EB

(1.)

Magyar szempontból szenzációsan alakult a
hétfõi nap Belgrádban az asztalitenisz Európabajnokságon. A magyar nõi együttes nem várt bravúrt
végrehajtva 3-1-re legyõzte Németországot, s ezzel hét
év szünet után a magyarok ismét EB-döntõt játszhattak.
Az aranycsatában a lányok az orosz válogatottat, 3:0
arányban bravúros teljesítménnyel felülmúlták.

Férfiválogatottunk 3-1-re nyert Spanyolország
ellen, ez a diadal pedig azt jelenti, hogy Harczi Zsolt
együttese a jövõ évi szentpétervári EB-n az elsõ
osztályban szerepelhet. Két héraklészes a hölgyeknél
Póta Georgina (kép 1.), míg a fiúknál a Pro Tour gyõztes
Jakab János is részese volt a sikernek.

Fiatalok sikere az ötpróba bajnokságon
A fiatalok és a beugrók sikerét hozta a 2007. év
fedett pályás nõi ötpróba bajnoksága. Három tizenéves
héraklészes állt a felnõtt bajnokság eredményhirdetésének dobogóján.
A versenyt Végvári Dóra (kép 1.) (1990, GEAC) nyerte
kitûnõ pontszámmal (3674), aki mindössze két hete

döntött az indulás mellett. Második helyen
Demeter Klaudia (1988, KVDSE) végzett (3512), aki
nosztalgiából indult a versenyen, mivel idén elõször
döntött úgy, hogy kizárólag a gátfutásra összpontosít,
míg a dobogó harmadik helyén Vörös Orsolya
(1.)
(1989, KARC) állhatott 3450 ponttal.

Cseh Ifjúsági Nemzetközi Bajnokság
Három KSI-s a dobogón, egy héraklészes sprinter a világ legjobbjai közt

(2.)

(3.)

Három aranyéremmel és két bronzéremmel
zárta a magyar küldöttség a 2007. március 16-18-án
Hlukban megrendezett Cseh Ifjúsági Nemzetközi
Bajnokságot.
A csapatküzdelmek teljes magyar sikert hoztak,
hiszen a fiúknál a Korponai Zoltán, Kriston Dániel (kép 2.),
Nagy Krisztián, Vajda Attila, a leányok versenyében pedig
a Szvitacs Alexa, Tóth Edina, Végh Zsuzsanna (kép 3.)
összetételû magyar „A” válogatott egyaránt az élen
végzett. Gyõztes csapataink mellett a magyar fiú „B”
együttes (Kosiba Dániel, Móricz Máté, Sebestyén Péter,
Schaffer Dániel) a bronzérmet szerezte meg.

Harmadik gyõzelmünket a fiú párosok
versenyében arattuk Kriston Dániel és Schaffer Dániel
révén. Az aranyéremhez vezetõ úton az elõdöntõben a
Nagy Krisztián, Vajda Attila párost gyõzték le.
Az egyesek, valamint a leány párosok
versenyében sajnos nem sikerült az éremszerzés, pedig
ezekben a versenyszámokban is voltak versenyzõink,
akik az elõdöntõ kapujáig jutottak. Fiú egyesben Nagy
Krisztián és Vajda Attila, leány egyesben Tóth Edina
szerzett 5-8. helyezést. További két negyeddöntõs
helyezésünk a Tóth Edina, Tóth Kata, valamint a Szvitacs
Alexa, Végh Zsuzsanna páros nevéhez fûzõdik.
MOATSZ

Három fiú és egy lány aranyérem Linzben

(4.)

A húsvéti ünnepek alatt megrendezett osztrák
utánpótlás nemzetközi bajnokságról három aranyéremmel
és számos más dobogós helyezéssel jött haza a magyar
küldöttség. Az ifi fiúk szinte mindent begyûjtöttek, az
„A” csapat sikerét követõen az egyéniben Nagy Krisztián,
a párosban a Móricz Máté, Kosiba Dániel (kép 4.) kettõs lett
aranyérmes.
A negyedik magyar gyõzelem az Ambrus
Krisztina, Madarász Dóra duó nevéhez fûzõdik, a lány

szakágban ez az egyik legnagyobb éremreményünk a
nyári Európa-bajnokságon.
Héraklészeseink további három dobogós
helyezést gyûjtöttek be Szlovéniában.
Ljubljanában április közepén az ifi számokban
voltak magyar indulók. A legeredményesebben a fiú
csapat szerepelt, ezüstérmes lett, míg az ifi lány csapat
és Korponai Zoltán (kép 5.) a dobogó harmadik fokára
állhattak fel.

(5.)

Január utolsó napjaiban a SYMA csarnokban
megrendezett Országos Bajnokságon nehéz lett volna
olyan versenyszámot találni, ahol nem volt
dobogós KSI-s atléta.
A hatvan méteres sprintfutásban rögtön ketten Cser Bence és
Kováts Dávid osztozhattak az
arany-, illetve ezüstérmes
helyeken. Folytatva a sikerszériát, háromszázon Mészáros
Péter a második, Lakatos András
a harmadik helyen ért célba.
Végül a futók eredménylajstromát a KSI SE „A” váltója
tette teljessé. A Kessler-Rosivall,
Kovács, Lakatos, Mészáros kvartett
teljesítette a leggyorsabban a
4x200 méteres távot és szerzett
elsõséget. Három kilométeres gyaloglásban Kafer Zsomboré lett a bajnoki cím.
(2.)
A hölgyek is kivették a részüket az
éremtermésbõl, hiszen hatvan méter gáton Páros Ivett
másodikként futott át a célvonalon. Vincze Dorina a 300
méteres futásban bizonyult a legfürgébbnek, majd a
4x200-as váltó (Páros, Tungli, Vild, Vincze) is aranyérmet

hozhatott haza. Vincze Dorina távolugrásban sem talált
legyõzõre, így három aranyérmet zsebelt be a
héraklészes atléta. Sõt ugyanezen versenyszám második és harmadik helyét is
KSI-s sportoló, név szerint Vild Olívia
Franciska és Rozgonyi Éva hódította
el. Külön öröm, hogy rúdugrásban a BHSE versenyzõje
mögött Szabó Daniella a
második, míg Vild Olívia
Franciska a harmadik helyet
csípte el.
Nehézatlétikában is
biztató eredmény született.
A fiúk súlylökõ döntõjében
Cser Bence a hatvani Joó Renátó
után a legmesszebbre lökte a
súlygolyót.
A legszenzációsabb hír a
végére maradt. Az immár bajnokprogramos Komiszár Krisztina (kép 2.) (GEAC) a
hatvan métert 7,65 mp-es bombaidõvel teljesítette és
természetesen toronymagasan gyõzött. Az 1992-es
születésû hölgy ezzel az eredménnyel írd és mond az
aktuális korosztályos világranglista ötödik helyén landolt.

Lengyel Ifjúsági és Serdülõ Nemzetközi Bajnokság
Fedettpályás OB

(7.)

A 2007. július 13-22-én Pozsonyban
megrendezésre kerülõ Utánpótlás Európa-bajnokság
elõtt utolsó, nagy nemzetközi megmérettetésén vett részt
a magyar ifjúsági és serdülõ válogatott a lengyelországi
Cetniewo-ban. A korosztályos európai élmezõnyt,
valamint ázsiai és latin-amerikai versenyzõket
felvonultató rangos mezõnyben a héraklészes
versenyzõkbõl álló küldöttség végül két bronzérmet és
öt negyeddöntõs helyezést ért el.
Két bronzérmünket az ifjúsági fiú versenyzõk
révén szereztük. A Kriston Dániel, Nagy Krisztián, Vajda
Attila összetételû csapat, valamint Nagy Krisztián a lett
Burgissal állhatott a dobogó harmadik fokára.

A negyeddöntõs helyezé-seket a „kicsik” révén
könyvelhettük el: (az Ambrus Krisztina, Madarász Dóra,
valamint az Angyal
Marietta, Siket Katalin
összetételû serdülõ leány
(kép 6.) csapatok, Perei
Gergely - serdülõ fiú
egyes, Palatinus Martin,
(6.)
Perei Gergely (kép 7.) serdülõ fiú páros, Ambrus Krisztina, Madarász Dóra - serdülõ
leány páros).
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A Syma csarnokban megrendezett fedettpályás
atlétikai országos bajnokságon két csillagprogramos is
elsõséget szerzett. A többszörös mezeifutó kontinensbajnok Bene Barnabás (kép 3.) (PFK) 3000 méteren, míg
Takács Dávid (VEDAC) 800 méteren egyaránt nem
talált legyõzõre. A veszprémi futó korábban - a
budapesti és Pest megyei fedettpályás Ob második
versenynapján - ugyanezen távon utánpótlásrekordot
állított be, sõt, Karlsruhe-ban, egy rangos nemzetközi
viadalon, 1000 méteren, hatodik helyen ért célba.

MOATSZ
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(3.)

Új utánpótlás csúcs a férfi 1500 méteren
Bene Barnabás február 6.-án Düsseldorfban
1500 m-en 3:41.78 mp-es idõvel, megjavította a fedett
pályás utánpótláscsúcsot és ezzel az eredménnyel a
parádés harmadik helyen végzett. A régi rekordot

Bene egyéni csúcsa

3:41.8 mp-es idõvel 1989 óta Banai Róbert tartotta.
Takács Dávid szintén harmadik helyen ért célba a 800 m
"A" futamában (1:48.13). Mindkét eredmény egyben
fedett EB szint is.

Bene Barnabás (kép 1.) egyéni csúccsal kezdte az
idényt. A kétszeres mezeifutó kontinensbajnok Bene
Barnabás (Pécsi Futó Klub), a május 23.-án Nijmegenben
(Hollandia) rendezett nemzetközi atlétikai versenyen

kiválóan szerepelt. A héraklészes sportoló 1500 m-es
síkfutásban - inkább taktikainak mondható küzdelemben, nagy hajrában, egyéni csúccsal, 3:39.87 mp-el
két afrikai futó mögött a harmadik helyen ért célba.
(1.)
MASZ

Bajnokság 10 ezer méteren

Fedettpályás EB: döntõ és pontszerzés

A Pécsett megrendezett tízezres országos
bajnokságon a héraklészes atléták is rajthoz álltak. A
felnõtt fiúk mezõnyében három héraklészes osztozhatott

Az angliai Birminghambe utazó keretbe (kép 1.)
két héraklészes is helyet kapott. Takács Dávid (VEDAC)
800 méteren, míg Bene Barnabás (PFK) 1500-on küzdötte
magát a fináléba. Takács döntõbe jutása önmagában is
bravúrnak tekinthetõ a csillagprogramos futó végül
a hatodik helyen zárt. A hosszabbik távon a
többszörös mezeifutó Eb címmel büszkélkedõ
Bene mérettette meg magát. A pécsi atléta végül
ötödikként haladt át a célvonalon.

Serdülõ, ifjúsági, junior és utánpótlás OB
(1.)

Dobogón Dortmundban

(2.)

a magyar kislány. Távolugrásban is
remekelt a KSI-s versenyzõ, hiszen
475 centiméterre ugorva a dobogó
harmadik fokára ugorhatott fel. Honfitársa és klubtársa Budai Alexandra a
75 méteres sprintfutásban állt rajthoz, s
végül egy bronzéremnek örülhetett.

A fedettpályás kontinensviadallal
egy idõben a gyermek és serdülõ
korosztály Dortmundban mérte össze
tudását. A magasugrást a jövõ atlétapalántája Kiss Anna (kép 2.) nyerte. A léc
161 cm-en állt de Annának ez sem jelentett
problémát, így az elsõséget is begyûjtötte

Magyar sikerek a schwechat-i versenyen

(3.)

Kilenc elsõ helyezést szereztek fiatal atlétáink a
hagyományos Olympic Meeting utánpótlás atlétikai
találkozón. A Rudolf Tonn stadionban immár 37.
alkalommal megrendezett nemzetközi U23-as viadal 12
ország versenyzõinek részvételével meleg, de igen szeles
idõben került lebonyolításra. A célegyenesben uralkodó,
idõnként a 4 métert is meghaladó ellenszél miatt a
rendezõk a 100 méteres versenyeket a túlsó egyenesbe

az érmeken. A gyõzelmet Minczér Albert (VEDAC)
szerezte meg, a második és harmadik helyeken
Tóth László és Ott Balázs (mindketten PFK) végeztek.

helyezték át. A korosztályos világversenyekre készülõ
fiataljaink hét egyéni, két váltó gyõzelmet és további
dobogós, döntõs helyezéseket értek el. Hiteles
körülmények között nyert Miklós Péter 100-on
(10,50/+2,0 mp); óriási hajrában ismételte meg tavalyi
elsõ helyét Kazi Tamás 800-on (1:49,98 mp); jó eredménnyel végzett az élen Németh Kristóf (kép 3.) kalapácsvetésben (69,93 m); látványos gyõzelmet aratott
rúdugrásban a 18 éves Szabó Dezsõ (kép 4.) (510 cm) és Nickl
Vanda is biztosan nyerte versenyszámát (kalapács / 61,59 m).
Mindkét U23-as váltónk az Oláh - Resán - Jeleni - Miklós
fiú kvartett 41,29 mp-es idõvel, míg a lányok (Doma Bartha - Kaptur - Rózsa) 48,25mp-es idõeredménnyel
elsõként ért célba. A 18 éven aluliak külön versenyében
rajthoz álló GEAC atléták jó eredményei közül is kiemelkedett Végvári Dóra távolugró gyõzelme (620/+3,5 cm) és
Czindrity Attila 1000 m-es elsõ helyezése (2:42,57 perc).

(4.)
MASZ
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Idõrendi sorrendben elsõként az ifi korosztályú
atléták mérettették meg magukat. Az országos bajnokságon a magyar élmezõny jelentõsebb
atlétikai mûhelyei így a KSI SE is
képviseltette magát. Az 1990-91-es
születésû versenyzõk hármasugrás versenyszámában két
KSI-s is dobogóra állhatott.
Kiss Dániel arany-, Galambos
Tibor bronzérmet vehettek át.
A 4x100-as leányváltó (Nagy,
Bodri, Kovács, Máthé) szintén
elsõ helyezett lett. További két
ezüstérem Kiss Dániel (rúdugrás) és
Kovács Kinga (magasugrás) nevéhez
(2.)
fûzõdik. Takács Krisztina öt kilométeres
gyaloglásban harmadik helyen zárt.
Az utánpótláskorúak viadalában Kafer Levente
110 gáton, Ungvári Péter távolugrásban gyõzedelmeskedett.
Utóbbi héraklészes sportoló hármasugrásban is begyûjtött
egy második helyezést.
A juniorok között is jó eredmények születtek.
Mind a 4x100 méteres férfi váltó (Vígh, Szabó, Pethõ,

Bánhidi), mind a rúdugró Szabó Dezsõ egyaránt aranyérmes helyen végeztek. Bánhidi Bence 110 gáton is bizonyította tehetségét, hiszen ebben a számban
másodikként futott át a célvonalon.
Ungvári Tamás rúdugrásban klubtársa mögött lett ezüstérmes.
Külön érdekesség, hogy
ebben a korosztályban a
duatlon sportág világ és
Európa-bajnoka
Kostyál Ágnes (kép 2.)
(ORTRI) is rajthoz állt.
A héraklészes világklasszisnak
igen jól sikerült a „kirándulás”,
hiszen sem az 1500, sem a 3000
méteres síkfutásban nem talált legyõzõre.
Végül a serdülõk is porondra léptek.
Leány négypróbában Kiss Anna szerzett elsõséget,
A hatpróba csapatversenyében szintén a KSI-s lányok
(Páros, Szabó, Tungli) végeztek az élen. Mészáros Péter
révén nyolcpróbában, valamint a Mészáros, Cser,
Trautmann összeállítású trió gondoskodott arról, hogy
csapatban se maradjunk érem nélkül.

Birkózás
Dobogón a Mr. Tus növendékei
A Mr. Tus Birkózóiskola neveltjei is részt
vettek a Budapesten megrendezett kötöttfogású
viadalon. A nemzetközi erõpróba, a hazai élmezõny
számára egyben válogatóversenynek is számított. A
héraklészesek közül két Európa-bajnoki érem büszke
tulajdonosai most is dobogóra állhattak. A junior

kontinensbajnok Módos Péter (kép 3.) ötvenöt kilogrammban
bizonyult a legjobbnak, Korpási Bálint - aki Eb-ezüstöt
gyûjtött be - két kategóriával feljebb (66 kg) vívta ki az
elsõséget. Antunovits László (74 kg) és Dajka Richárd (84 kg)
révén további két ezüstéremnek örülhettünk; Robotka
Soma a 96 kilósok között szerzett harmadik helyezést. (3.)
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Magyar Nagydíj, Szombathely
Harmincegy nemzet, 220 sportolója mérte
össze tudását a birkózó Magyar Nagydíjon,
Szombathelyen. A magyar válogatottban több
héraklészes is helyet kapott. Az Európa-bajnoki címmel

büszkélkedõ, az év legjobbjának választott Lõrincz
Tamás (kép 1.) a 66 kilósok mezõnyében a második helyen
zárt. A junior világbajnok Németh Iván (96 kg) huszonöt
versenyzõ között lett ötödik.

(1.)

Felnõtt EB magyar sikerekkel

(2.)

A magyar birkózóválogatott remekelt a bolgár
fõvárosban megrendezett kontinensviadalon. Az 59 kg-os
súlycsoportban Sastin Marianna (kép 2.), a két esztendeje
Budapesten megrendezett világbajnokság ezüstérmese
most is a dobogó második fokára állhatott fel. Barka Emese
az 51 kg-os kategóriában állt szõnyegre. A Bajnokprogram tagja egy spanyol lánnyal holtversenyben a
harmadik helyen végzett.
A verseny második napján Szabó Emesén volt a
sor. Az 55 kilós hölgy bizonyított és az ötödik helyen zárt.

Az Európa-bajnokság következõ héraklészes érme
Kiss Balázs nevéhez fûzõdik. A 96 kg-ban érdekelt
kötöttfogású versenyzõ az igen erõs mezõnyben
bronzérmet szerzett.
Szabadfogásban is termett babér a mieinknek.
Wöller Gergõ (60 kg) egy bravúros harmadik hellyel,
míg Kiss Gergely (94 kg) egy hetedik pozícióval búcsúzott
a küzdelmektõl.

Címvédés Belgrádban - beszámoló a junior Európa-bajnokságról
(3.)

(4.)

A szerb fõvárosban elõször a szabadfogásúak
léptek a szõnyegekre.
E fogásnem legnagyobb sikere egy bronzérem
Veréb István (84 kg) (kép 3.) nevéhez fûzõdik.
Két ötödik helyezést is elhódítottak a héraklészeseink. Az ötven kilós kategóriában Szabó Czibolya
Gábor (Szegedi VSC), valamint a 96 kilós Ligeti Dániel
(Haladás VSE) is begyûjtött egy-egy pontszerzõ helyet.
A hölgyek versenyében négyen próbáltak
szerencsét. A magyar lányok közül végül Szanyi
Mónikának sikerült az (I-VIII.) helyezés. Az egri Vasas
sportolója az ötödik helyre futott be.

Kötöttfogásban számítottunk igazán érmekre,
jó helyezésekre. A mieink legfényesebb medáliáját a
címvédõként rajthoz álló Módos Péter szerezte. A Mr. Tus
Birkózóiskola 55 kilós reménysége Szombathely után
Belgrádban is kontinensbajnoki címet kasszírozott be.
A tavalyi ezüstérmes Korpási Bálint (kép 4.) (66 kg) ismét
dobogóra, most éppen annak harmadik fokára állhatott
fel. Antunovics László is jól szerepelt, ezt súlycsoportjában
(74 kg) elért ötödik hellyel bizonyította. A kötöttfogásúak csapatversenyében az oroszok és a törökök
mögött a harmadik helyen végeztünk.

Evezés
Sífutó táborozás példaképekkel
Ifjúságitól a felnõtt korcsoportig bezárólag,
együtt edzõtáborozott az evezõs válogatott keret
élvonalának döntõ többsége, „krémje” az 1300 m-es
tengerszint feletti magasságon fekvõ szlovéniai Pokljuka
biatlon, és sífutó központban. Az elitbõl, csak iskolai,
és vizsgakötelezettségek miatt hiányoztak néhányan.
A szokatlanul enyhe, illetve hó szegény idõjárás
miatt okunk volt aggódni a sítábor sikeres lebonyolítását
illetõen, és már a „B” tervet (hegyikerékpáros edzõtábor)
kezdtük elõkészíteni, amikor az edzõtábori idõpont
elõtti héten a Szlovén házigazdáktól jött a jó hír, hogy

3 napig tartó folyamatos havazás eredményeként
közel egy méteres hó esett az említett síterepen. Így már
semmi akadálya sem volt az edzõtáborozás
megtartásának.
A Héraklész Bajnok-, és Csillagprogramosok
edzéseinek jelentõs lendületet adott, hogy olyan
illusztris evezõsökkel edzhettek együtt, mint a kétszeres
világbajnok Haller-Petõ páros, valamint Hirling Zsolt
könnyûsúlyú világbajnok, ugyanakkor világbajnokainknak is „könnyebben” ment az edzés ilyen nagy
létszámú „minõségi” társaságban.
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A táborozás kezdetén a sífutóedzéseket,
Dalos Péter képzett síoktató (evezõs) vezetésével a sífutó
technika oktatásával is fûszereztük, késõbb azonban már
kizárólag a nagy terjedelmû tiszta állóképességi edzéseké
volt a fõszerep. Az elõzõ évek edzéstapasztalatait követve,
a nyolc napos táborozásra kiírt 23 órás
edzésmennyiséget evezõseink valamennyien teljesítették, ami az
addig otthon végzett edzésmunka hatékonyságát is jelenti.
A táborozást
hagyományosan most is
felmérõ versennyel
zártuk, mindenkinek képességeihez, és
felszereléséhez képest
klasszikus-, ill. korcsolyázó
stílusban. A „klasszikusoknál” ifi
korcsoportban Juhász Adrián (SZVSI) és
Kelemen Petra (BSVSC), U23 korosztályban Samu Szilárd
(GYVSEK) és Novák Zsófia (Külker EK) jeleskedett, míg a
„korcsolyázóknál” Haller Ákos (Szegedi VE) felnõtt gyõztes
után az U23-as Galambos Péter, és az ifjúsági Bölkény
Gergely (minketten a Vác VEC versenyzõi) voltak
korosztályuk, és nemük legjobbjai.

A záró ebéden Ficsor László utánpótlás szövetségi
kapitány 1-1 tábla csokoládéval jutalmazta a sífutó felmérõ
gyõzteseit, és arra ösztönözte a versenyzõket, hogy
hazatérve folytassák az eddigi edzésmunkát. Felhívta a
figyelmet továbbá arra, hogy az ez évi világbajnokságok
meglehetõsen távoli, és részben e miatt költséges
versenyeire (U23 VB: Strathclyde/Skócia,
ifi VB: Peking/Kína), csak
azoknak a kiemelkedõ
teljesítményt nyújtó
versenyzõknek van
esélyük
kijutni,
akiktõl a szakvezetés VB 1-8.
helyezés elérhetõségét látja megvalósíthatónak.
A világbajnokságokra kitûzött célok
eléréséig még rengeteg felmérõn,
és versenyen kell evezõseinknek bizonyítaniuk felkészültségüket, az viszont vitathatatlan, hogy
az ilyen táborok, és az ott végzett edzésmunka jelentõs
mértékben hozzájárulnak ezeknek a vágyaknak, céloknak
a megvalósításához.
F.L.

Szabó Kati bronzérmes Sevillában
Magyar résztvevõje is volt a 2007-es, februári,
sevillai FISA Team Cup-nak. A Héraklész
„Csillagprogram” tagja Szabó Kati (kép 1.) (tavalyi U23-as VB
4. helyezett), aki meghívottként két hétig a sevillai evezõs
központban készülhetett Thor Nilsen nemzetközileg
elismert FISA edzõ irányítása mellett, az edzõtáborozás
záróakkordjaként elindult a téli monotóniát megtörõ
evezõs versenyen. A résztvevõk között, az
evezõssportban jelentõs eredményekkel büszkélkedõ

nemzetek, németek, britek, hollandok, svédek
legjobbjai is ott voltak. A versenyt 1000 és 500 méteres
távon rendezték. Kati mindkét napon egypárevezõsben
indult. Ezer méteren az elõkelõ harmadik helyet
szerezte meg. Megelõzni õt csak a tavalyi világbajnoki
bronzérmes svéd Frida Swenssonnak és a németek egyik
kiválóságának, Steffi Schillernek sikerült. A rövidebb
távon Kati az ötödik helyen végzett.

(1.)
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F.L.

Jégkorong

Brno-i és esseni regatta

(1.)

Immár több évtizedes hagyománya van annak,
hogy Európa legjobb evezõseinek elsõ nemzetközi
erõpróbáját Duisburgban, vagy ez alkalommal Essenben
rendezik meg. Felnõtt válogatottunk a németországi
regatta második versenynapján talált igazán magára.
U23-as könnyûsúlyú négypárevezõsünkben bizonyára
csitult a kezdeti versenyláz, melyet a felnõtt nemzetközi
mezõny okozott és magabiztos, harcos evezéssel hatodik
helyre hozták be a hajót. Az aranyérmet Dánia csapata
hozhatta haza (5:53.71), õket két német csapat követte
(5:53.91 és 5:59.66), a Varga Tamás Csaba (FEC),
Galambos Péter (kép 1.) (Vác VEC), Kitka Gergely (Démász
Szeged), Markgrúber Balázs (Csepel) alkotta magyar
négyesnek 6:04.92 mp kellett a célbaéréshez.
A lányok is kitettek magukért. Nõi könnyûsúlyú
kétpárevezõsünk a második helyen végzett. A gyõzelmet a
lengyel egység szerezte meg (7:01.92), a mieink közül a dr.
Alliquander Anna (DNHE) és a héraklészes Novák Mariann
(Külker EK) alkotta duett 7:20.16 mp-es idõvel
másodikként haladt át a célvonalon.
A csehországi Brno-ban az ifjúsági és serdülõ
válogatott a döntõkben elért eredményei vegyes képet
mutatnak:

Míg serdülõ válogatottunk nagyon jó
teljesítménnyel zárt: a lányok egypárevezõsben Bóna
Bianka (Démász Bajai SVSC) és kétpárevezõsben Tóth
Evelin és Gonda Gréta (Szolnok Városi Sportiskola SE) is elsõ
helyen végeztek. A férfi serdülõ kormányos nélküli kettes
Radics Béla és Matyaszowszki Dániel (Démász Szeged VE)
felállásban harmadik helyen ért célba.
Az ifjúságiakra erõs mezõnyben kiharcolt „B”
döntõs szereplések vártak, ahol a lányoknál a kétpárevezõs Tóth Evelyn (Ferencvárosi EK) és Jakus Éva (Vác
VEC) páros az elsõ, összetettben a hetedik helyezést vívta
ki. Egypárevezõsben Tancsik Judit (Démász Szeged VE) a
dobogó második fokára állhatott fel, ez összetettben
a nyolcadik helyre volt elegendõ. A fiúknál mindkét
egységünk, a férfi egypárevezõs Juhász Adrián (Tisza EE)
és a négypárevezõs Hénap Zsolt (Vác VEC), Széll Domonkos,
Sebõ Levente (Csepel EK), Csankó Péter (Velencei-tavi VSI)
elsõ helyen ért célba, ami az összetettben a hetedik
pozíciót jelentette. Ifjúsági válogatottunkra itthon
hamarosan újabb válogató vár, ahol véglegesen eldõl,
hogy ki utazik az augusztus elején Pekingben az olimpiai
pályán (Shuny) megrendezésre kerülõ ifjúsági
világbajnokságra.
MESZ, P. J. M.

Héraklészes evezõseink sikere Kruszwicán
A májusi ORV válogató verseny alapján
kialakult csapatok nagy lelkesedéssel láttak neki, a
számukra legjelentõsebb nemzetközi verseny (ORV)
utolsó felkészülési szakaszának, a csúcsforma idõzítésének
munkálataiba. A válogató versenyt követõen Ficsor László
utánpótlás szövetségi kapitány örömmel állapította meg,
hogy - az elõzõ évekkel ellentétben - teljes csapattal (11
csapat, 31 fõ) vehetünk részt idén a lengyelországi
Kruszwicán megrendezésre kerülõ olimpiai reménységek
versenyén. A válogató versenyt követõen egy hónap állt
rendelkezésére az edzõknek, hogy egységesebbé,
kiforrottabbá kovácsolják egységeiket. Ebben a hétvégi
összetartó edzéseken kívül, a Bajnokprogram által
biztosított edzõtáborozás is segítette korosztályos
legjobbjainkat, ill. edzõiket.
A pénteki versenyhelyszínre történõ kiutazás
meglehetõsen hosszúra sikeredett, hiszen a 940 km-es
távot mintegy 15 óra alatt sikerült leküzdenünk, így az esti
érkezést követõen már csak vacsorázásra, és a szállás
elfoglalására jutott idõ. A szombati reggelizést gyors
hajószerelés, és rövid átmozgató evezés követte. A
megnyitó ünnepség után közvetlenül már a versenyé, ill. a
versenyzõké volt a fõszerep. A négy ország legjobb
serdülõinek részvételével zajló eseményen tizenegy
versenyszámban hirdettek gyõztest. Az esemény egyben
pontverseny is, ami a résztvevõ országok között évek óta
jelentõs presztízscsatával bír, és igyekszik mindenki

elhódítani a pontverseny gyõzelemért járó trófeát.
Serdülõink,
és
edzõik teljesítményét dicséri az a
tény, hogy a kiírt
11 számból, 4 alkalommal a mi fiataljaink bizonyultak a legjobbnak, és végig
szoros versenyben sikerült megszereznünk a hõn áhított
pontverseny gyõzelmet is.
Emlékeztetõül a gyõztesek:
Nõi kormányos nélküli négyes: Kiss Hella, Csató
Mercédesz (Csepel EK), Kardos Szabina, Kolláth Vanda
(Szolnok VSI). Felkészítõ edzõ: Molnár Csaba (Szolnok VSI)
Férfi kormányos nélküli kettes: Matyasovszki
Dániel, Radics Bence (Szegedi VE) Edzõ: Szierer János
Nõi egypárevezõs: Bóna Bianka (Bajai SVSC)
Edzõ: Bartos Nándor
Nõi kétpárevezõs: Gonda Gréta, Tóth Evelin
(Szolnok VSI) Edzõ: Molnár Csaba
A pontverseny végeredménye:
1.
Magyarország 33 pont
2.
Lengyelország 32 pont
3.
Csehország
31 pont
4.
Szlovákia
5 pont

18.oldal
www.nupi.hu

Újra a Divízió I-ben az U20-as válogatott
A Magyar Jégkorong Szövetség tisztújítása
után, 2006 júniusában a megújított összetételû vezetõség
hosszabb távra meghatározta az új fejlõdési irányt,
melynek egyik hangsúlyos eleme a tehetséges magyar
edzõk szövetségi kapitányi megbízatása. A Héraklész
Csillag (U20-as) korosztályhoz tapasztalt edzõket, Pék
Györgyöt és Dobos Tamást nevezték ki. Az edzõi hozzáállás
meghatározta a játékosok indíttatását is, a felkészülést
kiegyensúlyozott, jó hangulat jellemezte. A végleges
játékos keret közvetlenül a világesemény elõtt, a csapat
lengyel túrája során alakult ki, melybe a sok játékost adó
Dunaferr és Alba Volán mellett Miskolcról és Újpestrõl is
bekerültek a keretbe a korosztályos legjobbak.
Közvetlenül a világbajnokság elõtt egy kisebb fegyelmi
probléma adódott, melyet elsimítva indult buszos útjára a
csapat Erdélybe. Szakmai szempontból elõnyös megoldást
választva két nappal a VB kezdete elõtt érkezett meg a
válogatott a színhelyre, Csíkszeredába.
A csapat az egész mezõnybõl kiemelkedve
megnyerte a VB-t, tulajdonképpen az elsõ
mérkõzésen a házigazda román
csapat volt az igazi nagy
ellenfél. A játékosok
ennek megfelelõen
készültek a mérkõzésre, fegyelmezetten, mindent
elsöprõ lendülettel
és jó játékkal
hálálták meg a felkészülés során kapott
bizalmat. A feljutás ezen
a mérkõzésen dõlt el, azonban a többi ellenféllel szemben is
meg kellett harcolni a gyõzelemért. Az
ellenfelek mellett a csapatnak még egy igazi komoly
problémája is akadt, hasmenésjárvány ütötte fel fejét, a
második legerõsebb ellenfél elleni mérkõzés reggelén csak
kilenc hadra (edzésre) fogható játékos maradt. A tét és a

feljutás dicsõsége azonban jó gyógyírként szolgált, végül,
ha nem is a legfittebben, de a csapat legyõzte a horvátok
alakulatát, és ezzel pontveszteség nélkül, végig kiegyensúlyozott formát mutatva, a papírformát igazolva
jutott fel a következõ osztályba. Játékosaink a statisztikai
teljesítménymutatókban, mint a kanadai táblázat és a
védéshatékonyság egyaránt jeleskedtek. Benk András és
Galanisz Nikandrosz emelhetõ ki, akik 6 gól + 6 gólpasszal
az elsõ, míg Nagy Gergõ 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-hatékonysággal - Gyömbér Tamás
érdemelte ki.
A csapat ez évi világbajnoki felkészülését
tervezgetve komoly hangsúlyt szeretnénk fektetni a
játékosaink fizikai képességfejlesztésére, különös
tekintettel az erõ - és a gyorsasági állóképességre. A
korcsolyázó és bottechnikai gyakorlatok körét is
szélesíteni igyekszünk. Összességében a 2007. évi
Divízió II. Világbajnokság megnyerését nem
az út végének, hanem az elejének
tekintjük. A Csíkszeredában
Magyarországot képviselõ játékosok a
tornán
jelentõs
szakmai és érzelmi
lendületet kaptak,
amelyre a világbajnokság során
szükségük is lesz,
hiszen a Divízió I-es
mezõny játékereje nagyságrendekkel nagyobb feladat elé állítja hokistáinkat. Az
ellenfelek között olyan csapatok sorakoznak,
mint például Franciaország, Németország, vagy
Lettország. Természetesen a jövõben is mindent
megteszünk, és bízunk a csapat jó szereplésében.
Géczi Mariann

Ficsor László,
evezés sportági vezetõ
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