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Világkupa: Varsó és Prága

Dübörög a világkupa-szezon

(1.)

(2.)

Igen, elõször Párizs, majd Budapest adott
otthont a világkupa-sorozat állomásainak. A francia
fõvárosban kiemelt kategóriájú ún. Szuper „A” viadalra
került sor, ahol csillagprogramos cselgáncsosaink is
tatamira léptek. A hölgyeknél az újdonsült kontinensbajnok Csernoviczki Éva (HDSE) súlycsoportja, a 48
kilogramm hetedik helyén zárt. Perge Ilona (KJC), aki az
említett moszkvai Európa-bajnokságon bronzérmes lett,
most egy ötödik helyezést gyûjtött be. Mészáros Anett (kép 1.)
is pontszerzõ helyen végzett, az ASE versenyzõje, junior
világbajnokunk 70 kilóban hetedik helyezést ért el. A fiúk
+100 kilogrammos mezõnyében kõkemény mezõny várt az
indulókra. Bor Barna (kép 2.) (ASE), aki U23-as Eb-arannyal
is büszkélkedhet, az ötödik helyen zárta a küzdelmeket.
A végsõ gyõzelmet a többszörös világelsõ japán Inoue
jegyezhette.
Itthon a sorrendben 42. Hungária kupa került
megrendezésre. Hasonlóan a korábbi esztendõkhöz, ismét
izmos mezõny gyûlt össze, közel negyven nemzet
cselgáncsosa próbált szerencsét az Olimpiai Csarnokban.
A magyar indulók közül most a két héraklészes: Zámbori
Bence (BHSE) és Taraba Sándor (UTE) eredményeit
részletezném.
Zámbori négytucatnyi judóssal együtt vágott neki
a küzdelmeknek. A kispesti fiú derekasan kezdett és ippon
értékû gyõzelmekkel száguldott elõre. Egy kanadai fiú
„megállj!”-t parancsolt, de még korán sem volt vége Bence
jó szereplésének. A vigaszágon, lett ellenfelével szemben
javítani tudott héraklészesünk. Ekkor már három
gyõzelmet és mindössze egy vereséget könyvelhetett el a
BHSE sportolója. A következõ, egyben utolsó kanyarban

Két érem a varsói világkupán - a hölgyek is
eredményesek voltak a cseh fõvárosban A magyar
cselgáncsosok elsõsorban az alsóbb súlycsoportban
(60 kg) bizonyítottak a lengyel fõvárosban megrendezett
rangos viadalon. Burján László (kép 1.) két Vk bronz után
javítani tudott és most második helyet szerzett.

egy brazil judoka ellenében kellett helyt állnia. Lourenco
még túl nagy falatnak bizonyult, így a hetedik helyen zárt
a hazai pályán versenyzõ fiú.
Taraba Sándornak a 66 kg-os súlycsoportban még
nehezebb dolga akadt. A riválisok elsõ látásra is
félelmetesnek tûntek. A brazil Cunha, a spanyol Delgado és
egy igazi nagyágyú, a kubai Arencibia is harcba szállt a
minél jobb helyezésért. Taraba nyitómeccsén egy német
versenyzõ ellenében simán továbblépett. A második
körben viszont Arencibia-val szemben lépett a tatamira. Az
UTE cselgáncsosa sikeresen vette az akadályt, majd a
német és az orosz riválisok is kénytelenek voltak
meghajolni a magyar fiú tudása elõtt. A késõbbi
ezüstérmes ibériai judokát, Delgado-t már nem tudta tartani
a magyar versenyzõ, de javítani tudott, aminek egy
bravúros bronzérem lett az eredménye.
Egy hétre a budapesti világkupa után már egy
újabb Szuper „A” viadalon kellett helyt állni.
Hamburgban a magyar cselgáncsos elit, köztük a
héraklészesek is tatamira álltak. A sok-sok világ és
Európa-bajnoki érmes klasszis közül a két paksi
versenyzõ: Mészáros Anett és Bor Barna eredményét
emelném ki. Az atomerõmû világ és Európa-bajnoka, aki
ez évben valósággal ontja a világkupa sikereket, az igen
kemény mezõnyben egy bronzérmet kasszírozott be. A
nehézsúlyú Bor Barna szintén kiválóan teljesített és az
ötödik helyig jutott. Mindkét judokánk több „értékes
skalpot” is begyûjtött. Barna többi közt a kontinensbajnoki
arannyal büszkélkedõ osztrák Tolzert, míg Anett világkupa
gyõzteseket, Európa-bajnoki érmeseket múlt felül a
kikötõváros judoarénájába.

Sorrendben Zámbori Bence következett, a BHSE judokája
újpesti honfitársát követve a dobogó harmadik fokára
állhatott fel.
A cseh fõvárosban Csernoviczki Éva jutott a
legtovább. A HDSE judósa harmadik helyezést ért el a (1.)
nívós versenyzõket felvonultató mezõnyben.

Héraklészes érmek a felnõtt OB-n
A miskolci városi sportcsarnokban a cselgáncsosok országos bajnokságára került sor. A KSI SE
judokái közül Joó István (73 kg) harmadik helyet,
Holló Zsolt (81 kg) ezüstérmet, Dravecz Zsolt (90 kg) (kép 2.)

bronzérmet szerzett. A hölgyeknél a korosztályos
kontinensbajnok Baczkó Bernadett (57 kg) a dobogó legfelsõ
fokára állhatott fel.
(2.)

Felnõtt Eb, Hadfi Dániel Európa csúcsán
A magyar cselgáncsválogatott Európabajnokságon vett részt Szerbiában. A belgrádi
kontinensviadalon 44 nemzet 365 judokája mérhette össze
tudását. A mieink legnagyobb sikerét Hadfi Dániel
jegyezhette, aki a 100 kg-os mezõnyben lett Európa
legjobbja. A TF hallgatója a tavalyi ezüst után, most nem

talált legyõzõre. Korábbi Európa-bajnokunk Ungvári
Miklós (66 kg) az ötödik helyen zárt. A legkisebb
kategóriában, azaz 60 kilóban Burján László hetedik lett. A
hölgyeknél Mészáros Anett (70 kg) szintén pontszerzõ
helyen végzett. A két utóbbi sportoló a Héraklész program
támogatottja.

KSI-s éremesõ a junior OB-n
Tizenegy érem Abonyból, a judo junior országos
bajnokságról. A közel két tucat medáliából, öt arany, kettõ
ezüst és négy bronz született a tatamikon. Juracsek László,

Krizsán Szabolcs, Holló Zsolt, Maros Barbara és Joó Abigél (kép 3.)
bajnoki címet szereztek. A dobogós versenyzõk a KSI SE
és egyben a Héraklész program neveltjei.
(3.)

Világkupák és ifi nemzetközi szerte Európában

P.J.M.

Magyar Köztársaság Kupa

(3.)

Az ifjúságiak számára kiírt Magyar Köztársaság
Kupán taroltak a KSI judo versenyzõi. A hölgyeknél a 48
kilogrammos, ifi kontinensbajnok Maros Barbara (kép 3.)
szerzett elsõséget. A fiúk között az 55 kilós kategóriában
KSI-s háziverseny alakult ki. Szentes Dániel arany-, Bocskói
Botond ezüst-, Juracsek László bronzérmet vihettek haza.
Heim Péter 66 kg-ban harmadik helyezett lett. Hasonlóképpen Pocskai Szabolcs a nehézsúlyúak között szintén
bronzérmet gyûjtött be.
A Honvéd Tüzér utcai csarnokában a felnõtt korosztályú cselgáncsosok MKK-ra került sor. A KSI SE versenyzõi elsõsorban a 73 kg-ban remekeltek. Itt Joó István
és Türk Zoltán osztoztak az arany-és ezüstérmeken. A
hölgyek 57 kilós mezõnyében a nagy favorit, korosztályos
kontinensbajnok Baczkó Bernadett (kép 4.) szerzett elsõséget.
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(4.)

A tavalyi esztendõ U23-as Európa-bajnoka,
Bor Barna az olasz fõvárosban is szerencsét próbált.
A paksi "nehézfiú" a belgrádi kisiklás után javított és
harmadik helyen végzett súlycsoportja a (+100 kg)
küzdelmeiben. A világkupabronzzal a héraklészes
sportoló nagy lépést tett a pekingi kvalifikáció felé.
Oroszföldön is sikerült az éremszerzés. A héraklészes sportolók között a legnagyobb siker Mészáros Anett
(ASE) nevéhez fûzõdik. A korábbi világbajnok 70 kilóban
versenyzõ judoka a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
A korosztályos Európa-bajnok Baczkó Bernadett (57 kg) a
KSI színeit képviselve ötödik helyen zárt. Végül a
nehézsúlyú Bor Barna is pontszerzõ lett, a paksi judoka
hetedik helyezést ért el.
A magyar cselgáncsválogatott valóságos éremkollekcióval tért haza Jicin-bõl és Szczyrk-bõl! Az ifjúsági
korú judokáknak Jicinben, Csehországban megrendezett
A-kategóriás tornán nagy esély volt arra, hogy tavalyi

teljesítményüket megismételve ismét taroljanak héraklészes judósaink. Maros Barbara (kép 4.) a KSI SE 48 kg-os
versenyzõje megállíthatatlan volt és aranyérmet szerzett.
A további négy harmadik hely Mihovics Szabina (57 kg,
Nagykanizsa), Gulyás Kata (63 kg, UTE), Kovács Márton (66 kg,
ASE) és Bodó Bernadett (+70 kg, Pécsi VSK) nevéhez fûzõdik.
Lengyelhonból is értékes helyezésekkel térhetett
vissza a csapat. Különösen a hölgyek tettek ki magukért,
hiszen Maros Barbi, csakúgy, mint tavaly - most a 48 (4.)
kilósok között - ismét döntõzhetett. A fináléban egy orosz
lánnyal küzdött meg az elsõségért, ami most nem sikerült
de így is szép az ezüstérem. A további két medáliáról az
57 kilogrammos kategóriában szõnyegre lépõ lányok
gondoskodtak. Sose legyen rosszabb napunk, hiszen a
súlycsoport eredményhirdetésén ketten is az újpesti Sass
Noémi és a nagykanizsai Mihovics Szabina is a dobogó
második illetve harmadik fokára állhattak fel.
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Magyar sikerek a francia tatamin
A franciaországi Lyonban „A” kategóriás judoversenyre került sor. A junior korú cselgáncsosok számára kiírt
versenyen az éremrõl a KSI 63 kilós versenyzõje, Joó Abigél
gondoskodott, aki ezúttal bronzéremmel tért haza. Abigél már a
(1.) miskolci ifi Eb-n szerzett medáliájával bizonyította tudását

csakúgy, mint klubtársa Maros Barbara (48 kg) aki most az ötödik
helyen zárt. Két további pontszerzõ helyezés Gáspár Eszter (63 kg,
ötödik hely) és Karakas Hedvig (kép 1.) (52 kg, hetedik hely) nevéhez
fûzõdik mindkét versenyzõ a Miskolci VSC sorait erõsíti.

Például az átállással nem volt probléma, mivel este indult a gép,
és ez nagyban megkönnyítette az akklimatizálódást, valamint a
kinti edzések is más szisztéma szerint zajlottak, ami pedig
újabb alapokat adott számunkra. A verseny után pár nap jutott
a pihenésre, és a feltöltõdésre. A kint élõ magyarok nagyon
kedvesek voltak velünk, és azon kívül, hogy minden nap kint
szurkoltak a pályán, meghívták az egész csapatot vacsorára. (6.)
Bizton állíthatom, hogy mindenki számára emlékezetes marad
ez az utazás, és erõt fog adni a téli alapozó munka alatt a kint
szerzett siker”.

Maros Barbi megvédte Európa-bajnoki címét Málta szigetén
A kicsiny Földközi-tengeri államban az ifjúsági korú
judósok kontinensbajnokságára került sor. Elõzetesen 37 ország,
több mint 450 sportolója jelezte indulási szándékát.
Természetesen a mieink sem hiányozhattak a nagy erõpróbáról.
Maros Barbara ezúttal a 48 kg-os súlycsoportban címvédõként
állhatott tatamira. A fiatal héraklészes tavaly még egy
kategóriával lejjebb épp Miskolcon (kép 2.) vívta ki az elsõséget.

A magyar hölgy négy mérkõzésen négy ipponnal utasította maga
mögé a mezõnyt és lett Európa legjobbja. A Nagykanizsán
sportoló Mihovics Szabina 57 kilóban a hetedik helyen zárt.
A fiúk 66 kilogrammos csatájában kellemes
meglepetést okozva Kovács Márton (kép 3.) (ASE) harminc
indulóból bronzérmet szerzett. A gyõzelmet egy grúz, a második
helyet egy ukrán judoka szerezte meg.

Kajak-kenu
Nagy elõdök nyomdokaiban - Hat érem Sydney-bõl

(2.)

(3.)

Az ifjúsági kajakos versenyzõk kiválóan
szerepeltek az ausztráliai fiatalok olimpiáján, hivatalos
nevén az AYOF-on. Az ifjú tehetségek azon a pályán
bizonyítanak, ahol 2000-ben a Felnõtt Olimpiai Csapat
nemcsak az ellenfelekkel, hanem az idõjárással is hatalmas
harcot vívott.
Szinte már megszoktuk, hogy a kajak-kenu
sportág versenyzõi mindig érmekkel térnek haza a
világversenyekrõl, azonban ez most mégsem ennyire
egyszerû, hiszen a téli alapozó edzésekbõl ugrottak a
nyárba, és rögtön hajóba is. Olyan nemzetek ellen
versenyeznek, akik a vízi edzéseket még pár napra sem
hagyták abba. Ennek ellenére méltó ellenfelei a világnak,
hiszen már rögtön az elsõ versenynapon, 500 méteren
minden számban érmet szereztek.

A kajak egyesek versenyszámában a KSI-s Hegyi
Zomilla szerzett elsõséget. A fiúknál Karakas Ádám az
MTK héraklészese volt az ügyeletes éremfelelõs, aki a
dobogó harmadik fokára állhatott fel. Párosban további
érmeknek örülhettünk. A Hegyi Zomilla Csipes Tamara
(Domino Honvéd) duó fölényes gyõzelmet vívott ki. A két
MTK-s fiú Papp Sándor és Szalai Tamás sem találtak
legyõzõre. A négyesek is kitettek magukért, hiszen a
Sarudi Alíz KSI, Gyulay Blanka MTK, Csipes Tamara
Domino Honvéd, Medveczky Erika KDSE összeállítású
kajak négyes a második helyen haladt át a célvonalon. A
Karakas Ádám (MTK), Németh Tamás (MULTI), Németh G.
Dániel (MULTI), Slezsák István (Göd) alkotta kvartett (kép 4.),
pedig aranyérmes lett.

Újabb öt érem a magyarok éremtáblázatán

(4.)

Míg Magyarország az igazak álmát aludta,
addig a világ másik oldalán a tizenkét fõbõl álló parányi
kajak-kenu nemzeti különítményünk újabb öt éremmel
gazdagította éremgyûjteményét Ausztráliában. Hegyi
Zomilla a tegnapi nap után Medveczky Erikával kitûnõ
párost alkotva újra a dobogó felsõ fokára állt, ami
hatalmas teljesítmény a fiatal kajakostól, hiszen így talán
a verseny legeredményesebb címét is magáénak
tudhatja, mivel három aranyérmet csomagolhat majd el
bõröndjébe. A férfi kajak négyes (kép 5.) (Karakas Ádám,
Németh Tamás, Németh G. Dániel, Szalai Tamás) is sikerrel
zárta a tegnapi napot, hiszen újra meghallgatta a
nemzeti himnuszt. Az egész csapat eredménye

figyelemre méltó, hiszen mindenki érmet szerzett a
Fiatalok Olimpiáján, ami igen biztató a jövõre nézve!
Weisz Róbert (kép 6.) sportági vezetõ is pozitívan
értékelte a csapat teljesítményét:
„Nagyon jól szerepeltek a versenyzõk annak ellenére,
hogy nem tudtunk vízen készülni a versenyre. A csapat
emlékezetbõl teljesítette a távot, ami igen szokatlan, és
mondhatni fájdalmas volt így januárban. A másik nehézséget
az jelentette, hogy minden induló ország az Ausztrál
Szövetségtõl kapott hajóban állt rajthoz, ami plusz terhet
jelentett a versenyzõknek. Azonban nagyon sok tanulságot le
tudtunk vonni ebbõl az utazásból, így biztos felkészültebbek
leszünk, ha majd ilyen messzire megyünk megmérettetésre.
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(5.)

Szabó Szilvia-MKKSZ, P. J. M.

Indul a mini kajak
A kajak-kenu sportág nagy hagyományokkal
rendelkezik az utánpótlás-nevelés tekintetében, hiszen
nyaranta több mint 1900 igazolt fiatal versenyzõ vesz
részt a Magyar Kajak-kenu Szövetség által rendezett
országos bajnokságokon, és akkor még nem is említettük azokat a sportolókat, akik a versenyrendszeren
kívül ûzik e sportágat.
A jövõben új lehetõség is nyílik az utánpótlás
számára, hiszen február 26-án hétfõn bemutatták az elsõ
mini kajak négyes hajót, amelyet kifejezetten a fiatalok
részére terveztek. A mini kajak négyes gyártója, a Hody
Sport azzal a céllal fejlesztette ki az új hajót, hogy az
utánpótlás korú kajakosok testalkatuknak megfelelõ
sporteszközt használjanak. Ez a hajó a felnõttekéhez
képest jóval könnyebb és kisebb is, ami megkönnyíti a
tökéletes technika elsajátítását.
Hody Kálmánnak már több helyrõl is jelezték, az
új hajó megépítésének szükségszerûségét, ezért is

vállalkozott arra, hogy egy a felnõttekéhez hasonló
négyszemélyes kajakot tervezzen. A jó idõnek köszönhetõen a hajót már ki is próbálták, és a szakemberek
pozitív véleménnyel nyilatkoztak róla.
Angyal Zoltán szövetségi kapitány szerint, az új
mini kajak négyes szakmai szempontból is sokat
nyújthat a fiataloknak, valamint felkészítõ edzõiknek.
Hamarabb kiderülhet egy fiatal kajakosról, hogy
mennyire alkalmas a csapathajó evezésre, és pontosan
melyik hely az, amely megfelel a saját stílusának,
erejének. Ez idáig a felnõtt kajak négyes hajókban
versenyeztek a gyerekek, amely nem adott pontos képet
az elõbb felsorolt szempontokról. Lehet, hogy a jövõben
még erõsebb magyar kajak négyes egységek fognak
rajthoz állni, hiszen már gyermekkorban elkezdõdhet a
speciális felkészülés.
Szabó Szilvia

Kerékpár
Bringás bajnok Bécsbõl: Palotai Péter
A hazai kerékpáros utánpótlás legjobbjai közül
felkészülési pályaversenyen vettek részt a KSI kerekesei
az osztrák fõvárosban. Az U17-es, serdülõ korosztálynak kiírt összetett versenyt a KSI-s Palotai Péter
nyerte, Póta Bálint a negyedik lett. Az esztendõk alatt
hagyománnyá vált, hogy a magyar bringások, amolyan
felkészülés gyanánt rendszeresen kilátogatnak a
Práterbe, hogy a szomszédos országok pályásaival
megmérkõzve készüljenek fel a késõbbi versenyekre.

A Ferry Dusika Stadionban, a négy ország részvételével
- magyar, osztrák, szlovák és cseh - megrendezett
viadalon a pontversenyben és a scratchben elért
eredmények alapján hirdettek bajnokot. Kiválóan ment
a versenyzés a korábban már többszörös korosztályos
országúti- és pályabajnok versenyzõjének, Palotai
Péternek, aki a pontot megnyerte, scratchben második
lett, így korosztálya legjobbja lett. Klubtársa, Póta Bálint 2.
és 8. helye az összetett negyedikre volt elég.
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Kézilabda

30. KSI Kupa
A hazai kerékpáros utánpótlás-nevelés egyik
fellegvára, a KSI, idén harmincadik
alkalommal rendezte meg a hagyományosan többszakaszos nemzetközi országúti versenyét,
a KSI Kupát.
Somogyi Miklós fõszervezõ idén kizárólag
az utánpótlás-korosztályok
számára írta ki a viadalt. A
három szakaszos verseny egy
dunakeszi idõfutamból, egy, a
Puskás Ferenc Stadion körül lebonyolított kritériumversenybõl és a Pomáz Dobogókõ közötti hegyi mezõnyversenybõl állt.

Az ifjú porfelhõlovagoknak - haladó, serdülõ, és ifjúsági
korcsoportoknak - rendezett seregszemlén
12 klub képviseltette magát. Az
eredmények alapján a kupa végül
a vendéglátók tulajdonába
került,
a
KSI
ismét
bizonyította, hogy a hazai
kerékpáros utánpótlás-nevelésben vezetõ szerepet
játszik. A klub bringásai
közül eredményével kiemelkedett Schipp Olivér, Durucz
Miklós, Palotai Péter, Szabó-Biczók
Márton és Bedike Marcell. A csapatversenyt
a szervezõk gárdája nyerte.

19. Trofeo Guido Dorigo - Schipp 26.!
A magyar ifjúsági válogatottban a KSI-s Schipp
Olivér is helyet kapott az immár 19 alkalommal kiírt
junior országúti versenyen, a Trofeo Guido Dorigo-n
Pünkösd vasárnap. A 198 fõs mezõnyt gyakorlatilag az
orosz válogatott tagjainak elmenései, akciói uralták. A
134 km-es olasz junior egynaposon szivárványszínû
trikóban, egyes rajtszámmal az olasz korosztályos
világbajnok, Ulissi Diego is rajthoz állt, azonban az

Az MKSZ közgyûlésének szünetében került sor
annak az együttmûködési megállapodásnak az aláírására,
"amely a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium, a
Csanádi Kézilabda Sportiskola a Malév SC, a PLER Sport Kft,
valamint a Magyar Kézilabda Szövetség között jött létre. Az
együttmûködés célja: az iskola a sportiskola és az egyesület
közösen biztosítja a tanuló-sportolók képessége szerinti maximális
eredmény elérésének lehetõségét, mind a tanulmányaik, mind a

sportolásuk terén. A Magyar Kézilabda Szövetség a szakmai
munka felügyeletét is ellátja, valamint szakmai támogatást
biztosít a sikeres mûködéshez. " Az országban elsõként létrejött
megállapodás, mely a "közoktatási típusú sportiskolák"
mûködésében rejlõ lehetõségeket igyekszik kihasználni,
példaértékû. Az aláírók: Sinka László az MKSZ fõtitkára,
Hemela Zsolt a PLER Sport Kft ügyvezetõ igazgatója,
Szabó Lászlóné igazgatóhelyettes, a sportiskola edzõje.
MKSZ

Tét: a kvalifikáció
A magyar junior kézilabda válogatott kvalifikációs tornán szerepelt. A tét nem kevesebb, mint az
Európa-bajnokságra való kijutás volt. A kötelezõnek
mondható feladatot a héraklészes hölgyek az ukrán és a

makedón gárda ellenében hazai közönség elõtt
teljesítették. Ezzel válogatottunk elnyerte a jogot a
törökországi, augusztusban megrendezésre kerülõ Eb
indulásra.

Kosárlabda
Még mindig a világ élmezõnyében,
beszámoló az U21-es világbajnokságról

utolsó kört már nem teljesítette, a hegymenet végén
„haza borított”. Annál dicséretesebb azonban Schipp
teljesítménye, aki az élmezõnnyel, a 26. helyen ért célba
nem sokkal lemaradva a gyõztes orosz Sinitsin mögött.
Magyar versenyzõ a solighettoi versenyen összetettben
korábban nem ért el ilyen jónak számító helyezést.

Schipp egyre jobb formában: 17. az „Oberösterreich” körön
Olivér, szintén válogatottként, a 33. Linzi
Körversenyen állt rajthoz május utolsó hétvégéjén.
A rajtlistán 7 nemzet 17 csapatának összesen 112
kerekese szerepelt. Somogyi Miklós - aki 1980-ban az összetett 9. helyet szerezte meg a versenyen -, a csapat vezetõje
így értékelte a viadalt és tanítványa teljesítményét:
„A magyar válogatott évtizedek óta beilleszti
programjába a Felsõ-ausztriai Körversenyt, mely egy nagyon
komoly erõpróbája a térség ifjúsági kerekeseinek: osztrák, német,

Iskolai együttmûködés

holland, belga, szerb, szlovén, lengyel, olasz, no és a magyar 17-18
éves korosztály legjobbjai mérkõznek ilyenkor egymással. Linz
környékén, a hegyekben vezet a három szakasz alkalmával a
karaván útja, sokszor 800 méterre a tengerszint fölé kell
fölkapaszkodniuk a bringásoknak. Olivér összetett 17. helyezése
kiemelkedõ, a végeredményt illetõen alig 40 másodperc hátrányt
kapott a hazai pályán versenyzõ gyõztestõl. „Olinak” ez egy
nagyon jó felkészülési állomásnak bizonyult a közelgõ
németországi korosztályos Európa-bajnokság elõtt, úgy tûnik, a
fiatal tehetség jó formában van…”
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A magyar 21 éven aluli kosaras hölgyek
világbajnokságának Oroszország adott otthont.
Székely Norbert vezetõedzõ gárdája remekül
kezdte csoportmeccseit, hiszen a B csoport harmadik
helyén várhattuk a folytatást.
Bombaerõs csoportban vívtuk
ki a továbbjutást, hiszen csak
a végsõ tornagyõztes amerikai és az ezüstérmes
ausztrál válogatott elõzött
meg minket! Kiket utasítottunk magunk mögé?
A komoly hagyományokkal
bíró spanyol válogatottat, a
feltörekvõ brazilokat és
Japánt is megelõztük. A délamerikaiak a legutóbbi
felnõtt Vb-n egészen a
negyedik helyig jutottak el!
A legjobb nyolc közé
jutott együttesünk ellenfele a házigazdák válogatottja volt.
Szinte az egész mérkõzésen egyenrangú partnerei voltunk
riválisunknak, az utolsó játékrészben azonban elfáradtak

lányaink, de így sem alakult ki jelentõs különbség (71-55)
a két gárda között. Az orosz lányok jobbnak bizonyultak
és ez a vereség sajnos rányomta bélyegét a következõ
mérkõzésre is. Az 5-8. helyezésért a belga lányokat
fogadtuk, akiknél a papírforma
alapján jobbak vagyunk, ezen
a hetedikei napon mégsem
nekünk állt a zászló. A csapat
nem tört össze és erejét
mutatja az, hogy Brazíliával
szemben az utolsó versenynapon javítottak és immár
másodízben, a selejtezõkör
után 75-67 arányú bravúros
gyõzelmet arattak.
Héraklészes válogatottunk összesen nyolc mérkõzésen négy gyõzelmet és
négy vereséget könyvelhetett
el. Ezzel a tavalyi Európabajnoki ezüstérem és a két esztendõvel ezelõtti Vb
nyolcadik hely után, a több mint reménykeltõ hetedik
helyen zártuk a világbajnokságot.
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Kenguru Kupa - tizenhatodszor
Az 1996. január elseje után született, 2.-5. osztályos
gyermekek részére két szakaszban - alapszakasz és Bajnokok
Tornája - került megrendezésre, immár tizenhatodik alkalommal
a Kenguru Kupa. A 154 csapatból végül 151 fejezte be a
küzdelmeket, 2696 játékos (1800 fiú és 896 leány) lépett pályára,
1189 mérkõzés zajlott az alapszakaszban és 76 mérkõzés a
Bajnokok Tornájában.
Eredmények:
Fiú és vegyes csapatok:
A csoport: I. Bácskai Gyerkõcök 6 pont, II. BLF Kenguruk 5 p.,
III. Debreceni Tigrisek 4 p., IV. Egri Kék Oroszlánok 3 p.
B csoport: I. Piros-Kék Nukleók 5 pont, II. Univer Majonéz 5 p.,
III. Zuglói Sasok 5 p., IV. Marcali Szürke Farkasok 3 p..
C csoport: I. MAFC Cápák 6 pont, II. Szedeák Ördögei 5 p., III.
Univer Mathiász Kobrák 4 p., IV. Kaposplast Mágusok 3 p.
D csoport: I. Ifjú Sólymok 6 pont, II. Viharsarki Farkasok 5 p.,
III. Óbudai Kaszás Békák 4 p., IV. Nyírsulis Sólymok 3 p.
A 3. helyért: Viharsarki Farkasok-MAFC Cápák 81-63 (25-13,
16-11, 6-9, 12-8, 22-22). Ld: Vágvölgyi 21, Zolnai és Tóth R. 1616, Bartolák 12, ill. Kecskés 24.
Döntõ: Ifjú Sólymok -Bácskai Gyerkõcök 59-52 (12-10, 14-14,
7-7, 16-9, 10-12). V: Szabó A., Szeitler.
Ifjú Sólymok: Kozma 15, Kovács B., Németh B. 3, Popgyákunik
4, Ajkai. Cs: Hódi 9, Berényi 20, Kovács A. 5, Somogyi,
Galambos 1, Zrínyi 1, Szabó Á. 1. Edzõ: Döbörhegyiné Hajnal
Edit, Váradiné Szarka Ildikó
Bácskai Gyerkõcök: Pongó 14, Pálkerti 7, Gáti 1, Komárniczky,
Csátaljai 7. Cs: Szendrõdi 14, Bereczki 6, Mayer 1, Walter 1,
Hegedûs 1, Fehér, Kucsora. Edzõ: Báthori Magdolna
Bajnok: Ifjú Sólymok (Ajkai Ádám, Berényi Barna, Galambos
Mátyás, Hódi Patrik, Kovács Attila, Kovács Bence, Kozma
Márk, Németh Bence, Popgyákunik Balázs, Somogyi Ákos,
Szabó Ádám, Szanati Gergõ, Tóth Norbert, Zrínyi Viktor, edzõ:
Döbörhegyiné Hajnal Edit, Váradiné Szarka Ildikó), 2. Bácskai
Gyerkõcök, 3. Viharsarki Farkasok, 4. MAFC Cápák, 5. BLF
Kenguruk, 6. Szedeák Ördögei, 7. Univer Majonéz, 8. PirosKék Nukleók, 9. Óbudai KaszásBékák, 10. Debreceni Tigrisek,
11. Zuglói Sasok, 12. Univer Mathiász Kobrák, 13. Marcali
Szürke Farkasok, 14. Nyírsulis Sólymok, 15. Kaposplast
Mágusok, 16. Egri Kék Oroszlánok
Különdíjasok - fiúk
All-Star: Hódi Patrik (Ifjú Sólymok), Csátaljai Martin (Bácskai
Gyerkõcök), Elshahadath Zoltán (MAFC Cápák), Vágvölgyi
Ákos (Viharsarki Farkasok), Mészáros Bence (BLF Kenguru)
A torna legeredményesebb játékosa: Várfalvi Dániel (Viharsarki
Farkasok) 167 ponttal.
A torna legértékesebb játékosa: Berényi Barna (Ifjú Sólymok)
A döntõ mérkõzés legértékesebb játékosa: Kozma Márk (Ifjú
Sólymok)
A döntõ mérkõzés legeredményesebb játékosa: Berényi Barna
(Ifjú Sólymok) 20 ponttal.
A torna legjobb védõjátékosa: Mészáros Csaba (BLF Kenguruk)

A torna legtechnikásabb játékosa: Pongó Marcell (Bácskai
Gyerkõcök)
A dobóverseny gyõztesei: Bácskai Gyerkõcök
A 3:3 játék gyõztesei: Szûcs Péter, Mile Zsombor, Ungi Keve,
Rónai Péter (BLF Kenguruk)
Leány csapatok
A csoport: 1. Babits Lurkók 4 pont, 2. MISI Menõk 3, 3.
Városmajori Ördögök 2.
B csoport: 1. Csata Garfield 4 pont, 2. SZKE Boszorkányai 3, 3.
Tempó Kenguruk 3, 4. Berényi Mérgeskígyók 2.
C csoport: 1. Csípõs Darazsak 4 pont, 2. Kéksárga Okapik 3, 3.
Vadmacskák 2.
D csoport: 1. Kecskeméri Hurrikánok 4 pont, 2. Zsákoló
Zsiráfok 3, 3. Fürge Rókák 3, 4. Száguldó Csigák 2.
A 3. helyért: Kecskeméti Hurrikánok-Babits Lurkók 56-41 (1010, 4-8, 6-4, 17-8, 19-11). Ld: Õsze 18, Feigl 10, ill. Rick 15,
Nagy Zs. 13.
Döntõ: Csata Garfield - Csípõs Darazsak 54-21 (8-4, 14-5, 5-4,
7-2, 20-6)
V: Szabó A., Tóth N.
Csata Garfield: Horváth B. 4, Farkas 14, Földi 3, Markó F.,
Szentmártoni. Cs: Szalay 13, Tóth T. 7, Fábián 6, Markó D. 2,
Rusóczky 2, Szikora 3, Zavaros. Edzõ: Tursicsné Iván Kriszta
Csípõs Darazsak: Vass 6, Uzsoki 2, Takács, Kisréti 1, Szõke. Cs:
Németh A. 5, Pölöskei 5, Deák, Dolmány 1, Milchram 1,
Bércesi, Fábián. Edzõ: Palkovits Tamás
Bajnok: Csata Garfield (Farkas Flóra, Fábián Sára, Földi Flóra,
Horváth Bernadett, Markó Dorina, Markó Fanni, Rusóczky
Anna, Szalay Viktória, Szentmártoni Dominika, Szikora Kitti,
Tóth Tímea, Zavaros Anna, edzõ: Tursicsné Iván Kriszta), 2.
Csípõs Darazsak, 3. Kecskeméti Hurrikánok, 4. Babits Lurkók,
5. MISI Menõk, 6, Kéksárga Okapik, 7. Zsákoló Zsiráfok, 8.
SZKE Boszorkányai, 9. Fürge Rókák, 10. Városmajori
Ördögök, 11. Tempó Kenguruk, 12. Vadmacskák, 13. Száguldó
Csigák, 14. Berényi Mérgeskígyók
Különdíjasok - leányok
All-Star: Farkas Fanni (Csata Garfield), Tóth Tímea (Csata
Garfield), Vas Patrícia (Csípõs Darazsak), Õsze Vivien
(Kecskeméti Hurrikánok), Dubei Debóra (MISI Menõk)
A torna legeredményesebb játékosa: Fehér Zsuzsanna (Fürge
Rókák) 77 ponttal.
A torna legértékesebb játékosa: Horváth Bernadett (Csata
Garfield)
A döntõ mérkõzés legértékesebb játékosa: Farkas Fanni (Csata
Garfield)
A döntõ mérkõzés legeredményesebb játékosa: Farkas Fanni
(Csata Garfield) 14 ponttal.
A torna legjobb védõjátékosa: Szõke Szilvia (Csípõs Darazsak)
A torna legtechnikásabb játékosa: Szalay Viktória (Csata
Garfield)
A dobóverseny gyõztesei: Csata Garfield
A 3:3 játék gyõztesei: Horváth Bernadett, Szalay Viktória, Tóth
Tímea, Farkas Fanni (Csata Garfield)
Lipták Mihály
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Elindult az OLLÉ, az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program
Új mûfüves labdarúgópálya létesítési program
beindítását jelentette be a Magyar Labdarúgó Szövetség.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Sport Szakállamtitkárságának szakmai segítségével, a
magánszféra partnerségében megvalósuló program
lényege, hogy az önkormányzatok tulajdonában lévõ
területeken olyan új korszerû mûfüves, villanyvilágítással
ellátott labdarúgópályák épüljenek Magyarországon,
amelyek biztosítják a korszerû utánpótlás-nevelés
létesítményi hátterét és ezáltal növeljék az igazolt
labdarúgók, illetve rendszeres testmozgást végzõ fiatalok
számát. Másfelõl a pályák kulturált lehetõségeket biztosítanak a tömeges szabadidõsportra, valamint piaci
hasznosításuk révén bevételekhez is juthatnak az
önkormányzatok.
A pályaépítési célra rendelkezésre álló önkormányzati források relatív szûkössége miatt a Magyar
Labdarúgó Szövetség a program megvalósítására egy
önálló, közhasznú társasági formában mûködõ
programirodát hoz létre. Az OLLÉ Programiroda
országos szinten felméri a pályaépítési igényeket. Ezután
központosított kiválasztási folyamat segítségével idõben és
költségben felére csökkenti az önkormányzatoknál
jelentkezõ közbeszerzési terheket, majd kidolgozott
finanszírozási konstrukciót biztosít a programhoz
csatlakozó önkormányzatoknak. A finanszírozás 15 éves

futamidõ alatt történik, az önkormányzatoknak ez idõ
alatt kell törleszteniük a hitelt, amelynek törlesztõ részlete
elõre jól kikalkulálható, és ezért beépíthetõ az önkormányzatok éves költségvetésébe.
Az OLLÉ Program keretében négyféle
pályatípus megvalósítására nyílik lehetõség: a FIFA
elõírások szerinti nagypálya 108x68 méteres, a futsal pálya
20x40 méteres, a grund pálya 12x24 méteres, és ezek
mellett lehetõség van iskolaudvarok beépítésére is, azaz az
iskolai sportpályák mûfüves átalakítására.
A központosított és sztenderdizált eljárás
eredményeként a részt vevõ önkormányzatok "ingyen"
jutnak a pályaépítés közbeszerzési-jogi tanácsadói, hitelminõsítési, banki szakjogászi, tervezõi, mûszaki ellenõri és
általános tanácsadói szolgáltatásaihoz.
A Programiroda az elõkészítéstõl, a finanszírozás
és a kivitelezést megelõzõ közbeszerzésen át a mûszaki
ellenõrzésig folyamatosan együttmûködik a csatlakozó önkormányzatokkal. Az együttmûködés keretében a
Programiroda a pályaépítést csomagszerûen biztosítja az
önkormányzat számára, az igénybejelentéstõl a létesítmény kulcsrakész átadásig. A részt vevõ önkormányzat
feladata mindösszesen az egyes fázisokban a továbblépést
szolgáló döntések meghozatala lesz.
A program megvalósításának részletes leírását a
(www.mlsz.hu) honlapon találhatják meg.
MLSZ

Szabó Tamás az MLSZ bizottságában
Megalakult a Magyar Labdarúgó Szövetség Orvosi Bizottsága, melyben a NUSI UPI igazgatója is megbízást
kapott. A testület elnöke Berkes István professzor, a Sportkórház fõigazgatója, titkára pedig dr. Györe István. A tagok:
dr. Lejkó Dezsõ, Pucsok József professzor, Radák Zsolt professzor, Szabó Tamás professzor, dr. Petrekanits Máté és dr. Nagy Sándor.

Tiszaújvárosi Nyári Labdarúgó Tábor 2007.
Idén júniusban immár negyedik alkalommal
rendezi meg a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Utánpótlás-nevelési Igazgatóság (NUSI-UPI) a hagyományos
nyári kiválasztó és grassroots táborát. A tábor teljes
költségvetését a NUSI-UPI Sport XXI. Programja fedezi.
A 22 nap során összesen 1000 gyermek „rúghat labdába” a
Tiszaújvárosi Sportcentrumban.
Az elmúlt három évben Zánkán találkoztak a
fiatalok, idén Tiszaújvárosra esett a választás. A Gál Csaba
által vezetett sportkomplexum minden igényt kielégít.
A kifogástalan állapotú füves labdarúgó pályák
mellett a stadion tõszomszédságában elterülõ strandfürdõ

nyújt maradandó élményt a kiválasztott gyermekeknek.
A Tiszaújvárosba kerülõk megdolgoztak a sikerért:
megyei, majd regionális selejtezõkön keresztül vezetett az
út a kiválasztó táborig.
A magyar labdarúgás újraépítésének egyetlen
útja a szakszerû, minõségi utánpótlás-nevelés. A pontos,
egzakt kiválasztás elengedhetetlen feltétel, megmutatja a
tehetséget - erre kell, hogy épüljön a szisztematikus
szakmai munka.
A kiválasztást négy korosztályban (1992-es, 1993as, 1994-es és 1995-ös születésûek) a megyei koordinátorok
végzik, a végsõ fázist Zsivóczky Gyula szövetségi edzõ
irányítja.
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Tiszaújvárosi Nyári Labdarúgó Tábor 2007. - folytatás

(1.)

(2.)

(3.)

Korosztályonként a legjobb 60-60 játékos fizikai
és pszichológiai vizsgálatokon vesz részt dr. Petrekanits
Máté élettanász és Kun István tudományos munkatárs
vezetésével.
Az 1993-as korosztályban most alakuló országos
korosztályos válogatott a kiválasztás után rögtön
Nyíregyházára utazik, ahol nemzetközi
tornán (Jonatán Kupa) bizonyíthatják rátermettségüket.
A tábor másik
célja a kiválasztás
mellett a labdarúgás
népszerûsítése,
az
amatõr és szabadidõs labdarúgás fejlesztése (grassroots,
futsal). Ezért „bemelegítésként” a nõi U15ös labdarúgó bajnokság
négy meghatározó csapata játszott „Final Four”-t
(gyõzött a Szegedi AK, a Gyõri
ETO FC, FC Váti Sopron, és a
Ferencvárosi TC elõtt).
A fiú kiválasztó tornát követi a
fogyatékos labdarúgók döntõje három kategóriában:
tanulásban akadályozottak,
értelmileg akadályozottak,
és hallássérültek.
A július 5-én záruló tábort - bemutató jelleggel a fiú futsal iskolai csapatok döntõje zárja. Két négyes

Ökölvívás
Bocskai István Emlékverseny
Jelenlegi és volt héraklészesek - összesen kilenc
magyar öklözõ jutott az emléktorna döntõjébe. A sportág
vezetése joggal várt érmeket, sõt a legfényesebbet. A végsõ
mérleg minden várakozást felülmúlt, hiszen a fiúk hat
aranyérmet gyûjtöttek be.

KSI-s sikerek hazai ringben

csoportban, a 12 és 14 éves korosztályban mérkõznek meg
egymással a csapatok, a Tiszaújvárosi Sportcentrum
modern csarnokában.
Õze Tibor (kép 1.) táborvezetõ munkáját - a megyei
koordinátorokon kívül - 3 fõs munkacsoport segíti:
Zsivóczky Gyula (kép 2.) szövetségi edzõ, Kovács Szilveszter
utánpótlás programvezetõ, és Kovács
Mariann az MLSZ Szakmai
és Felnõttképzési Intézet
munkatársa.
A táborozás 22
napig tart, melynek
költségeit teljes egészében a Magyar
Állam viseli. Ezalatt
1000
gyermek
fordul
meg
a
Tiszaújvárosi Sportcentrumban, ezért a
rendezvényt méltán
nevezhetjük a 2007-es
év futball táborának.
Fontosságát
jelzi,
hogy Bicskei Bertalan az MLSZ
Edzõképzõ Intézetének vezetõje mellett
Vágó Attila az MLSZ nõi válogatott szövetségi
kapitánya is megtekintette a tábor eseményeit.
Június 18-án és 19-én Dr. Szabó Tamás (kép 3.) a
NUSI-UPI igazgatója, Pignitzky Dorottya a Sport XXI.
Program osztályvezetõje és Békefi Leóné, a Sport XXI.
Program munkatársa tett látogatást a táborban, június
utolsó hetében pedig Kisteleki István MLSZ elnök is
felkereste a labdarúgó palántákat.

Külön kiemelendõ,
hogy a 64 kg fináléjában a
tavalyi és a korábbi évek
junior világbajnoka csapott
össze. A magyar házdöntõben Káté Gyula kerekedett
felül, Bacskai Balázs (kép 4.)
ezüstérmes lett.

A kadettkorúak versenyében a DVSC sportolói bizonyultak
a legjobbnak. A fõvárosban április 27. és 29. között Budapest
Bajnokságot rendeztek. A 148 versenyzõ állt a szorítók közé.
A serdülõ és kadett csapatverseny gyõztese a KSI SE
gárdája lett.

(1.)

Európa Uniós országok bajnoksága
Három érmet szereztek öklözõink Varsóban, a
junioroknak kiírt ökölvívó viadalon. Amin Kadri a KSI SE
75 kg-os héraklészese a fináléban jobbnak bizonyult török
ellenfelénél és aranyérmet szerzett. A legkisebb kategóriában
(48 kg) Ungvári István, míg nehézsúlyban Bernáth István lettek
ezüstösök.

Németországban négy magyarért szoríthattunk.
A brandenburgi tornán 14 nemzet 76 versenyzõje állt a
szorítók közé. Az 54 kilós Kun Gergely és az 57 kg-ban induló
Paczók László egyaránt a négy közé jutott. Végül egy második
és egy harmadik helyet gyûjtöttek be versenyzõink.
(2.)

Négy érem a Balaton partjáról
Az idén ismét Siófokon gyûltek össze a kadett
korosztály európai legjobbjai. A héraklészes öklözõk legjobb
eredményét a Debrecenben sportoló Móna Imre (kép 1.) érte el.
A hetven kilóban induló versenyzõ a tavalyi Eb bronz után
most nem adta alább az elsõségnél. A további három
harmadik helyezés a KSI-s Kálé Sándor (54 kg), a kecskeméti
Baranyi Richárd (66 kg) és az Egerben bokszoló Könnyû Róbert
(kép 2.) (50 kg) nevéhez fûzõdik.

Több versenyzõ pontszerzõként avanzsált. A legkisebb kategóriában, a 46 kilósoknál Kanalas Róbert (PVSK)
az ötödik helyen zárt. Ötvenkét kilogrammban Nagy Krisztián
(Törökszentmiklós) egy fehérorosz bokszolóval holtversenyben végzett szintén az ötödik helyen. Varjú György a
hatvan kilós súlycsoportban bizonyította rátermettségét.
Végül a Zuglóban öklözõ Milkovics Szabolcs (kép 3.) (70 kg) is (3.)
feliratkozhatott a pontszerzõk listájára.

Öttusa
Gyenesei aqatlon és sífutás után öttusában remekel
Az év elsõ jelentõs nemzetközi öttusa viadalára
fedettpályán került sor. A mezõny erõsségére jellemzõ, hogy
a férfiaknál a jelenlegi és a volt világbajnokok is rajthoz álltak.
A hölgyek mezõnyében az olimpiai bajnok Vörös Zsuzsanna
révén sikerült az éremszerzés. A verseny legnagyobb
meglepetését az aquatlonból és a sífutásból átnyergelt

Gyenesei Leila szereplése váltotta ki. A téli olimpiát is megjárt
héraklészes hölgy a kiváló negyedik helyen zárt, õt
Kovács Sarolta (Alba Volán) követte. A fiúk közül a korábbi
héraklészes Tibolya Péter (UTE) hatodik, a KSI-s Kasza
Róbert (kép 4.) hetedik helyezést ért el.
(4.)

Tibolya Egyiptomi sikere
Tibolya Péter negyedik helyen végzett az egyiptomi fõvárosban megrendezett öttusa világkupa viadalon.
Az UTE csillagprogramos öttusázója csaknem dobogós helyen végzett Kairóban és a magyarok közül végül a legjobb
helyezést érte el.

(4.)

Énekes István Emlékverseny
A Zuglói Szabadidõ Központ csarnokában rendezték meg az ez évi, ökölvívó juniorok számára kiírt
Énekes István Emlékversenyt. Több vidéki és fõvárosi
egyesülettel egyetemben a KSI SE öklözõi is a szorítók
közé álltak. Két súlycsoportban is KSI-s gyõzelem született.

A serdülõ és kadett korosztály öklözõi Mórott
mérkõztek meg egymással. A diákolimpia természetesen a
héraklészes versenyzõk egyik erõpróbájának is számított. A
serdülõknél 94 induló, míg kadettben 119 versenyzõ
fémjelezte az eseményt. A KSI SE csapata öt bajnoki címet
begyûjtve, a serdülõ csapatverseny gyõztese is lett.

(5.)

(5.)

Klasz Árpád 64 kg-ban, Amin Kadri (kép 5.) pedig a
75 kilósok között vívta ki az elsõséget. Az összetett
csapatversenyben a KSI, a Zuglói Boksz Klub mögött a
második helyet szerezte meg.

Világkupa hazai pályán
A székesfehérvári Alba Volán szervezésében nõi öttusa világkupára került sor. A váltók küzdelmeiben a héraklészes
Máthé Vivienn, Kovács Sarolta és Gyenesei Leila trió (kép 5.) állhatott a dobogó legfelsõ fokára, a második helyen a mieink második
számú Füri Csilla, Tóth Adrienn, Cseh Krisztina felállású csapata (kép 6.) következett, majd harmadik helyen a kazah lányok végeztek.
(6.)
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Sakk
Fiatal sakkozók, nemzetközi nagymesterek
Az április elsõ szombatján Mihók Olivér
megnyerte IM csoportját, és fél ponttal teljesítette túl a
nemzetközi mesteri normát! Jól szerepelt még
Surinya Tibor, aki az FM/B holtversenyes gyõztese lett és

Loránd Norbert, aki második lett az FM/A csoportban.
Prohászka Péter is (túl)teljesítette a nemzetközi mesteri
normát a GM csoportban, de ezúttal nem sikerült a
nagymesteri norma teljesítése.

Röplabda
Közel a kvalifikációhoz
Az év elsõ nagy megmérettetése a lettországi munka hátterérõl is betekintést nyújtunk. Németh Lajos
Európa-bajnoki selejtezõ küzdelmei voltak. Ifi fiú vezetõedzõ alapos helyzetelemzést készített, elkészült a
csapatunk Litvánia, Lettország, Olaszország és Fehér- sportág honi helyzetének diagnózisa néhány lehetséges
Oroszország nemzeti válogatottjával mérhette össze megoldási javaslattal egyetemben. Az alábbiakban a
tudását. A selejtezõkör elsõ két helyezettje nyerte el az részletes értékelést teljes egészében a terjedelmi
Európa-bajnokságon való indulás jogát. A realitásoknak korlátok miatt nem tudjuk bemutatni, ezért a recenzió
megfelelõen az olasz csapat csoportelsõségét nem vázlatos formájával ismerkedhetnek meg.
fenyegette veszély a második helyért folyt az igazi csata. A
Szövetségünk vezetésének döntése az volt,
héraklészes gárda (Berndt Attila, Csépke Gábor Attila, Csányi hogy a leány ifjúsági válogatottunknak adja meg azt a
Dániel, Fehér Tamás, Gulyás Ádám, Herczeg Roland,
lehetõséget - amennyiben a CEV hasonlóan dönt
Kaszap Tamás, Kovács Sándor, Molnár Attila,
- hogy hazai környezetben játszhassa le a
Szappanos Máté, Szabó Dávid, Tamasi
selejtezõ mérkõzéseit. A selejtezõ
István)
Garamvölgyi
Mátyás
torna megkezdése elõtt nem
csapatvezetõ és Toma Sándor
tudtuk egyértelmûen meghavezetõedzõ
irányításával
tározni azt, hogy milyen
készült az erõpróbára. A
eséllyel léphetünk pályára.
nyitómeccsen, mint az
Ennek fõ oka az volt, hogy
várható volt, az itáliai
az ellenfeleink közül
csapat ellenében sima
egyedül Olaszországgal
vereséget szenvedtünk.
játszottunk a múltban,
Másnap a belorusz fiúkkal
azzal is mindössze egy
szemben még nem sikerült
mérkõzést. Ennek ellejavítani, a mérkõzés végén
nére, mint ilyenkor szinte
- sajnos nem a mi javunkra
kötelezõ, egészséges ön- 1:3-at mutatott az
bizalommal és reméeredményjelzõ tábla. A
nyekkel vágtunk neki a
„Toma-Hiervalter csapat” Litvátornának. Tudtuk azt, hogy
niával szemben magához tért, sõt
az olasz válogatott a verseny
magabiztos 3:0-ás szettarányú
kimagasló esélyese, és azt is
gyõzelmet könyvelhetett el. A házinagyjából tudtuk, hogy Hollandia és
(1.)
gazdáknak is csak egy játszmát engedtünk
Spanyolország lesz a magyar válogatott
és végül ezt a mérkõzést is hoztuk, de sajnos ez is
fõ ellenfele, a továbbjutás szempontjából.
kevés volt a továbbjutáshoz. Végül az ifik így ötven Ez összességében be is igazolódott. A portugál és
százalékos mérleggel a csoport harmadik helyén zártak. luxemburgi válogatottak legyõzése nem volt gond,
Ugyanezen korosztályba tartozó hölgyek (kép 1.) a holland lányokkal szemben jó teljesítményt nyújtva
itthon kapták meg a lehetõséget az Eb kvalifikációra. nagy csatában 3:2 arányban maradtunk csak alul.
A hatcsapatos selejtezõtornát Tiszaújváros rendezte meg. A spanyol válogatott ugyanilyen arányban bizonyult
A torna története úgy teljes, ha az elõzményekrõl, jobbnak, végül a selejtezõk nagy esélyesét, az olaszokat
a felkészülési állomásokról az ifjúságiaknál folyó szakmai csak megszorítani tudtuk.
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Miért nem sikerült jobb eredményt és ez által a
remélt továbbjutást elérni a csapattal? Ennek az volt az
oka, hogy csapatunk nem érett meg még ennek a nagy
feladatnak a megoldására. Az elmúlt idõszakban - amióta
együtt van ez a válogatott -, ilyen eredménykényszer és
lelki teher súlya alatt még nem játszottak játékosaink, nem
csak a válogatottban, hanem a klubjaikban sem. Jelen
pillanatban az a meglátásom, hogy ezeket a mérkõzéseket,
mint hasznos tapasztalatokat be kell építenünk a következõ idõszak munkájába. Rengeteg olyan, új ingerhatás
érte a játékosokat, amelyek az elszenvedett vereségek
ellenére is igen hasznot hoznak a csapat számára. Sajnos
úgy tûnik ez a korosztály az elõzõkhöz viszonyítva
„hézagosabb”. Ez azt jelenti, hogy az egyes szerepkörökre
kevés igazán jónak mondható játékosból tudunk válogatni. Igazából nincs olyan kimagasló (nemzetközi mércével

mérve) tehetség ebben a korosztályban, aki meghatározó
teljesítményével akár mérkõzéseket is el tud dönteni. Ezt
már tudtuk korábban is, ezért a jó közösség, a tökéletességre törekvõ csapatmunka kialakítását tartottuk fõ
célunknak, feladatunknak. Szintén nagy hangsúlyt
fektettünk a nyitások gyakorlására, mivel ez az a
játékelem, melyhez „nincs köze senkinek”, ez egyéni
játékelem. Ennek sikeressége elsõsorban a nyitást
végrehajtó játékostól függ és nem attól, mint pl.: a feladás
a bejátszástól, az ütés a feladástól és az ellenfél
sáncolásától stb., tehát valaki mástól is, vagy a
csapattárstól, vagy az ellenféltõl. Úgy gondolom ezt
sikerült nagyjából elérni, és ennek köszönhetõ az, hogy
nem szenvedtünk megalázó vereségeket, sõt meg merem
kockáztatni, hogy amennyiben a hollandok elleni
mérkõzést megnyerjük, akkor a továbbjutást is elérjük.
MRSZ - P. J. M.

Filipovics Olaszországban folytatja
Filipovics Anita (kép 1.) a Bajnokprogram hazai követe Itáliában brillírozik. A tizenkilenc esztendõs röplabdázónk
tavaly egy olasz sztárcsapathoz igazolt. Újdonsült együttesével az Olasz Szuperkupa ezüst után a CEV kupában szerzett
bronzérmet, a magyar lány.
(1.)

Skandináv túra
A mai nap délutánján utazik el a Felnõtt Nõi "B"
Válogatott Keret a svéd fõváros mellé (Vallentuna és
Sollentuna), hogy részt vegyen két barátságos mérkõzésen
a Svéd Válogatott ellen. A kiutazást egy hét közös
edzõtáborozás ("A" és "B" Keret) elõzte meg, ahol az "A"
Válogatott Keret a június 1-3. között megrendezésre
kerülõ XXXII. Savaria Kupára, illetve a "B" Válogatott
Keret pedig erre a tornára készült. Ludvig Zsolt szövetségi
kapitány az eseménnyel és elõzményeivel kapcsolatban a
következõket mondta el: "Ahogy a tavalyi, úgy az idei edzõtábor alatt is arról bizonyosodhattunk meg, hogy olyan játékosok
vonultak be a svédországi túrát megelõzõ edzõtáborba, akik
nagyon komolyan gondolják az edzõtábori felkészülést. Kemény és
dolgos napok után vagyunk, hiszen az "A" és "B" Keret ezen a
héten együtt készült, összesen 23 játékos tudásáról és felkészültségérõl bizonyosodhattunk meg. Ezek alapján döntöttünk az utazó
Keret tagjairól, amely abszolút alkalmas arra, hogy méltó képpen
képviselje Magyarországot. A fiatal csapatban természetesen
akadnak nehézségek, de a játékosok hozzáállásával nincs gond.
A két barátságos mérkõzés célja, hogy a lehetõ legjobban
szerepeljünk és összeforrjon a csapat."
Az utazó keret: Dobi Edina, Kapuvári Melinda,
Kovács Eszter, Kovács Tímea, Kötél Dóra, Kötél Zsanett, Lengyel
Viktória, Liliom Rita, Meléndez-Pál Beatrix, Németh Zsuzsa,
Széles Petra, Takács Zsófia.
Az elsõ megmérettetésén 3:1 (17,-16,-20,-20)
arányban verte a svéd válogatottat a Magyar Felnõtt Nõi

B Válogatott Keret. A mérkõzést a svéd csapat kezdte
jobban, az elsõ játékrészben a vendéglátók kemény támadásokkal és kiváló védekezéssel lepte meg csapatunkat és
25:17-re nyerte azt.
A második szettõl megváltozott a játék képe,
szélsõ ütõink meggyõzõ eredményességgel vették be a
svéd térfelet. A harmadik és negyedik szettben már az
elején 3-4 pontos fölényre tettünk szert, melyet az etapok
végéig sikerült megtartani.
Már a mérkõzés elején lehetett sejteni, hogy ma
kemény csata elé néz Válogatottunk, hiszen a svéd támadások sokkal hatékonyabbak voltak a tegnapi mérkõzéshez képest. 7:7-es állás után a svéd válogatott 4-5
pontos elõnyre tett szert, melyet már nem tudtunk ledolgozni a szett végén erõsítve sem. A második játékrészben
a magyar játékosok rendkívül összeszedetten játszottak,
így kétség sem férhetett a szettgyõzelemhez. A svéd csapat
azonban minden tartalékát mozgósítva, szép támadásokat
kidolgozva ismét magához ragadta a vezetést és 2:1-re
módosította a kijelzõn látható eredményt. Az utolsó
szettben fej-fej mellett haladt a két válogatott, azonban
az etap derekán nagyszerû nyitásokkal zavarták meg a
magyar csapatot és tettek szert némi elõnyre a svédek.
A lendületet a játékrész vége-felé sikerült megtörnünk,
azonban kiegyenlíteni már nem tudtunk.
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MRSZ

Sportlövészet

Juhász István az új súlyemelõ-kapitány

Hungarian Open

(1.)

Gyõr-Ikrény, a Hungarian Open elnevezésû
nemzetközi sportlövõ versenynek adott otthont. A viadalon a felnõtt és a junior korosztály versenyzõi is a lõállásba
álltak. Több héraklészes lövõ végzett dobogós helyen.
Sõt a junior fiúk futócél 40 vegyes számában három hazai
sportoló is a dobogón zárt. A futócélos hölgyek is brillí-

roztak a világbajnoki címmel rendelkezõ Keczeli Bianka
arany- és ezüstérmet gyûjtött be. Légpisztolyban is jól
szerepeltünk. A hölgyeknél világkupa-gyõzelemmel
büszkélkedõ, korábbi héraklészes Csonka Zsófia (kép 1.)
harmadik helyen végzett. Pál Balázs két indiai lövõvel
osztozott a dobogós helyezéseken.

Idén is Héraklész Kupa
A Héraklész Kupa elnevezésû sportlövõ viadalon a sportág színe-java rajthoz állt. Az utánpótlás verseny pisztoly
versenyszámában kiválóan teljesítettek a KSI SE lövõi (kép 2.). Az elsõ helyre a KSI „B” csapata ért be, míg az ezüstérmet az
„A” csapat szerezte meg.
(2.)

Légfegyveres EB

(3.)

A franciaországi Deauville-ben légfegyveres
kontinensbajnokságra került sor.
A mieink felnõtt és junior korosztályban
egyaránt a lõállásokba (kép 3.) álltak. A juniorok mezõnyében
több héraklészesünk is szerencsét próbált. A junior, korosztályos világbajnok Keczeli Bianka (kép 4.) (BEFAG) a tíz
méteres futócél versenyszámban bizonyult a legjobbnak,

e kiváló eredményt egy a vegyes számban elért negyedik
helyezéssel egészítette ki. Karmacsi Ildikó révén junior
légpuskában is szép siker született. A Pécsi VLK lövõje
épphogy lecsúszott a dobogóról és így a negyedik helyen
végzett. A nõi pisztolyosok csapatversenyében a magyar
válogatott (Nemes-Eiselt-Babicz) még egy negyedik helyet
gyûjtött be.

Hajszálnyira a kvótától
A korábbi héraklészes Csonka Zsófia ötödik helyen zárta az ausztráliai Sydney-ben megrendezett sportlövõ
Világkupa pisztoly versenyszámát. Mindössze egyetlen pozíció választotta el a kvótától a pécsi sportolót.
(4.)

Érmek Csehországból
A Csehországban megrendezett viadalt is népes nemzetközi mezõny jellemezte. A magyar pisztolyos lányok két
számban is érmet hoztak el. Eiselt Judit (KSI SE) a 10 méteres, míg Erdõs Dorottya (kép 5.) (szintén KSI) a 25 méteres
számokban szereztek ezüst-, illetve bronzérmet.

Juhász István mesteredzõt bízta meg a válogatott
szövetségi kapitányi teendõinek ellátásával a Magyar
Súlyemelõ Szövetség (MSSZ) elnöksége. A testület
rendkívüli ülésén 8:1-es szavazati aránnyal döntött az
MSSZ edzõbizottságának eddigi elnöke mellett, akinek

megbízatása 2008. december 31-ig szól - tájékoztatott
Fehér Tamás, a szövetség elnöke. Juhász István, aki volt már
kapitány, a válogatott vezetõedzõi tisztét másfél évig ellátó
Szalai György helyére lép.
MTI

Beszámoló a 33. férfi és 13. nõi junior világbajnokságról
A versenyre való közvetlen felkészülést nyolc fiú
és két lány május 7-én a tatai edzõtáborban kezdte meg. A
felkészülés - eltekintve kisebb sérülésektõl - zavartalanul,
jó hangulatban történt. A versenyre csapatunk egy
kisbusz igénybevételével utazott ki. Szálláshelyünk
megfelelt az ilyenkor elvárható igényeknek, az étkezés
svédasztalos rendszerben
jó színvonalon volt megoldva, a szobák légkondicionáltak voltak.
A versenyszínhelyre kellõ sûrûségben
indított buszjárat vitte a
résztvevõket, ahol az edzéslehetõség is biztosítva
volt. Az erõpróbát egy a
célnak megfelelõen berendezett atlétikai csarnokban
tartották, elegendõ számú
bemelegítõ
dobogóval.
Súlyemelésben a junior korhatár húsz év, ezt azért fontos kiemelni, mert csapatunkban egy 16 éves, két 17 éves, két 18 éves egy 19 éves
és három 20 éves versenyzõ volt. Az elért helyezéseket
az életkorok figyelembevételével szükséges értékelni.
A fiúk egyik legkiemelkedõbb egyéni teljesítménye a 62 kg-ban versenyzõ Lerch Zsolt nevéhez fûzõdik.
A még mindössze tizenhatodik életévében lévõ ifjú titán

állta a sarat 107 kilogrammal új országos ifjúsági csúcsot
szakított, 235 kilós összteljesítménye pedig csúcsbeállításnak számít. A fiúk legjobb eredményét a legnehezebb versenyzõ a +105 kilogrammos Gábor Róbert
jegyezhette. A héraklészes emelõ az összetett tizenkettedik helyen landolt.
A hölgyeknél két versenyzõt Bazsó Biankát (kép 1.)
(58 kg) és Horváth Zsuzsát
(63 kg) indítottuk. A két
sportoló kategóriájában
tisztességgel helyt állt. Sõt
Bianka egyéni rekordját is
feljebb tornázta!
A fiú csapat a jónak
mondható 10. helyen (1.)
végzett 49 ország 180
versenyzõje, a kétfõs lány
csapat, pedig a 20. helyen
végzet 31 ország 100 versenyzõje között.
Versenyzõink összesen 45 kg-mal javították meg legjobb eredményüket,
kiemelkedõen teljesített Szanati Szabolcs (ZTE), aki
tizennégy, Lerch Zsolt (DSC), aki tíz kg-ot javított, továbbá
Bazsó Bianka, aki öt kg-mal ért el jobb eredményt és ezzel
a mieink közül õ gyûjtötte be a legjobb helyezés.
MSSZ

Tenisz

(5.)

Király Pálma Algériában dobogóra „szerválta” magát

Súlyemelés
Nagy Péter nyolcadik az EB-n
A franciaországi Strasbourg-ban megrendezett
súlyemelõ Európa-bajnokságon a magyar válogatott is
részt vett, köztük több héraklészes fiatal. Népes,
tizenhárom fõs csapatunkból a +105 kg-ban induló

Nagy Péter (kép 6.) szerepelt a legjobban. A szegediek
emelõje 376 kg-os összteljesítménnyel a nyolcadik
helyen zárta súlycsoportja küzdelmeit.

Egy mindössze tizenöt esztendõs teniszezõ második helyen zárt Algériában. Király Pálma (kép 2.)
ellenállhatatlanul küzdötté fel magát a fõtáblán, egészen az ITF torna fináléjáig. A verseny során saját trénerével is
megmérkõzött, ahol a fiatalos lendület gyõzött.
Pálma nemrég válogatott szerzõdését is aláírta, talán nem véletlenül…
(2.)

(6.)
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Szávay már a 100-ban menetel

(1.)

Nagy reménységünk Szávay Ágnes (kép 1.) egy
párizsi WTA tornán a tenisz elitmezõnyébe verekedte
magát. Az utánpótlás-korú versenyzõ a fõtáblára jutott a
francia fõváros rangos viadalán. Innen sajnos már nem
sikerült a továbblépés, hiszen egy hazai játékos két
szettben felülmúlta teniszezõnket. A kiskunhalasi hölgy
Dohában folytatta sikerszériáját, egyéniben itt is kivívta
fõtáblára jutást. Sõt cseh partnerével az oldalán, párosban

bravúros teljesítménnyel a verseny fináléjába verekedte
magát. A Hingis-Kirilenko alkotta párossal már nem bírt
a magyar - cseh duó, így végül a második helynek
örülhettünk.
Az ifjú teniszezõ hölgy Zágrábban is pályára
lépett, ahol tornagyõzelmével komoly pénzdíjat és 65
világranglista pontot is nyert, ezzel nagyot ugrott elõre a
világranglistán is, ahol már a 100 legjobb között mérik.

Torna
Berki bronzérmes a francia világkupán
Berki Krisztián (kép 2.) újabb világkupa érmet zsebelt be. A korábbi héraklészes lólengés-specialista tornász a
francia fõvárosban bizonyított. Európa-bajnok lovasunk a Bercy stadion publikuma elõtt bronzérmet szerzett.
(2.)

(3.)

Szerenkénti OB
A tornászok szerenkénti országos bajnokságán
mind a lányok, mind a fiúk megméretették magukat.
A hölgyek gerenda versenyében Fazekas Gerda
(KSI SE) a harmadik helyen zárt. Az olimpiai ötödik
helyezett Gál Róbert (kép 3.) több szeren sem talált legyõzõre.

A KSI-s tornász két legerõsebb szerén, talajon és
ugrásban egyaránt gyõzött, sõt gyûrûn is elhódította
az elsõséget. A lólengés-specialista Berki Krisztián,
aki jelenleg a Csillagprogram támogatottja elsõségéhez
kétség sem fért.

Berki Krisztián EB és VK aranya

(4.)

Berki Krisztián Amszterdamban megrendezett
szerenkénti Európa-bajnokságon bizonyította tehetségét.
Korábbi kontinensbajnokunk a holland városban
megrendezett viadalon lólengésben ismét Európa
legjobbja lett. A sorrendben második szerenkénti Európabajnokságon 39 nemzet, 280 férfi-nõi sportolója
képviseltette magát.
A csillagprogramos fiú 15.800 ezred pontot érõ új
gyakorlatával toronymagasan végzett az elsõ helyen.

A hölgyek közül Korcsmáros Enikõ is kiválóan szerepelt,
hiszen ugrásban a hetedik helyen zárta a finálét.
Az újdonsült kontinensbajnok Berki Krisztián
Belgiumban ismét a dobogó legtetejére állt. A magyar
tornász a genti világkupán legerõsebb szerén, lovon ismét
diadalmaskodott. Berki 16.075 pontot kapott a döntõben,
ezzel sorozatban ötödik aranyérmét szerezte meg.
Ugyanezen a viadalon Hetrovics Marcell (kép 4.) gyûrûn a
nyolcadik helyen végzett.

Triatlon - Duatlon
Sikeres duatlon VB Gyõrben
A juniorok egyéni versenyével kezdõdtek a
küzdelmek, ahol a szép számú nézõsereg mindjárt
fantasztikus magyar sikereknek tapsolhatott. A Rába parti
városában négy alkalommal vehettek át érmeket
héraklészes versenyzõk. Tóth Zsófi és Kostyál Ági egy

olasz és egy lengyel versenyzõtársukkal egyetemben a
kerékpározás során külön versenyt vívott. A záró 2,5 kmes futáson Tóth Zsófi bizonyította óriási tehetségét és
küzdõképességét, és a nála valamivel esélyesebb
klubtársát megelõzve megszerezte a világbajnoki címet.

Ági a harmadik helyen ért célba. Jól teljesített Perlaky Ági igazán parádésra sikeredett. Tóth Zsófia a csapat zászlóis, aki az ötödik helyet szerezte meg, illetve Szalay Szandra vivõje az egyéni után csapatban immár másodízben a
is, aki a hatodik helyen ért célba. Az oroszlányi csapat (kép 1.) dobogó legtetejére állhatott fel. Az oroszlányiak másik
nagyon jó eredményt ért el, hiszen az elsõ tízben végzett büszkesége Kostyál Ágnes Szalay Szandrával is tagja volt a
három Licskó-tanítvány is. Gratulálunk lányok!
gyõztes triónak. Nemcsak a junior, de a felnõtt
A sorban a junior fiúk versenye következett, ahol mezõnyben is dobogón végeztünk. Nõi csapatunk (2.)
elsõsorban Faldum Gáborért (kép
második helyezett lett, a
2.) (Mogyi SE) izgulhattunk.
gárdát egy bajnokprogGábor ismételten bizonyíramos (Perlaky Ágnes) és
totta tehetségét a Vb-n
egy csillagprogramos verelért hetedik helyezésével.
senyzõ (Koch Renáta) (kép 3.)
A többi magyar junior
erõsítette, mindkét hölgy a
versenyzõ is jól teljesített,
bajai Mogyi SE színeit
többségük a középmeerõsíti.
zõnyben végzett.
A csodálatos idõben,
Az U23-as vera duatlon világbajnokságok
senyzõink - úgy a lányok,
történetében rekordszámú mint a fiúk - az elitekkel
862 - résztvevõs esemény
együtt álltak csatasorba.
jól szolgálta a sportág
Sajnos valamennyi lány
népszerûsítését. A nemzet„könnyûnek
találtatott”
közi szövetség jelen lévõ
ebben a mezõnyben és
képviselõi a legmagasabb
(1.)
lekörözés miatt kizárásra
szintû elismerésben részesíkerültek. A fiúk jobban teljesítettek, és többségük a tették a rendezvényt, beleértve a megnyitó és záróközépmezõnyben végzett.
ünnepséget, valamint a viadal lebonyolítását.
A duatlon világbajnokságok történetében
Szeretnénk megköszönni valamennyi rendezõ
Gyõrött került elõször megrendezésre a váltóverseny, áldozatkész munkáját, Gyõr város és az Önkormányzati
amely a nem túl nagy indulói létszám ellenére is látványos és Területfejlesztési Minisztérium anyagi támogatását,
volt. Szerencsére valamennyi magyar csapat szinte végig végül, de nem utolsó sorban a résztvevõk fair play (3.)
az éremszerzés reményében versenyzett. Sõt szereplésünk szemléletû versenyzését.

Kaszó Duatlon: Kostyál és Pocsai a bajnok

P. J. M., MTSZ

A Kaszó Duatlon Magyar Bajnokság felnõtt egyéni bajnoki címeit egy jelenleg és egy korábbi héraklészes kasszírozta
be. A sprinttávú versenyen 5 km futás, 20 km kerékpár és újra 2.5 km futás várt a résztvevõkre. A hölgyek mezõnyében
vitathatatlanul az oroszlányiak napja volt aznap, hiszen az elsõként Kostyál Ágnes majd õt követve Tóth Zsófia (kép 4.)
(mindketten ORTRI) haladtak át a célvonalon. A fiúknál a debreceni Pocsai Balázs vívta ki az elsõséget.

Héraklészes sikerek Ausztriában
“Magyar invázió Klagenfurtban, Benõcs Zoltán fantasztikus
sikere!” - hirdette egy hétfõi osztrák újság a szombaton megrendezett UPC Klagenfurt Triathlon verseny beszámolójának
elején. Az olimpiai távú viadal specialitását a neoprénes úszás (kép 5.)
mellett a hegyes kerékpáros pálya adta, valamint az, hogy a
középsõ próba során tilos volt a bolyozás, a hosszútávhoz hasonlóan mindenkinek saját erejébõl kellett abszolválnia ezt a 40 km-t.
A csillagprogramos Benõcs Zoltán (TVK-Mali TK), aki
egyrészt még csak U23-as korban van, másrészt pedig a
középtávú világbajnokságra készül, jól tartotta magát az úszás
során, majd borzasztó erõs, 43 km/órás átlagot hajtott. A
depóban közel egy perc hátránya volt az osztrák Hannes Hempelel szemben, akivel a futás közben végig “kóstolgatták” egymást.

(4.)

Két kilométerrel a cél elõtt Hempel ritmust váltott, hogy lerázza
magyar riválisát, aki 500 méterrel a befutó elõtt “visszakínálta”
vetélytársát, majd 1:59:13 órás idõvel, 15 mp-es elõnnyel
elsõként szakította át a célszalagot. Egy héttel a kiskörei
középtávú országos bajnokság elõtt Benõcs Zoltán formája miatt
(5.)
joggal lehetnek bizakodóak a tiszaújvárosiak.
A “magyar invázió” jelzõ kiérdemlésérõl a harmadik
helyen célba érkezõ Török Dániel (TVK-Mali TK), a hetedik
pozícióban záró Molnár Ádám (Budaörsi TK), a tizenkettedik
Hömöstrei Péter (kép 6.) (Budaörsi TK), a tizenötödik Benedek László
(TVK-Mali TK), illetve a hölgyeknél a bronzérmes Walkó Andrea
(TVK-Mali TK) gondoskodott.
Szûcs István
(6.)
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Úszás

Belgrád - Budapest - Zágráb

Héraklészes vegyesúszó-trió francia sikerei
(1.)

A Turi György (kép 1.) vezette válogatott Lyonban a
Francia kupa elnevezésû nemzetközi viadalon vett részt.
A világbajnoki aranyérmes Cseh László (kép 1.) mind a rövidebb, mind a hosszabb vegyesúszó-számot simán nyerte.
A hölgyek közül Hosszú Katinka (Bajai Spartacus VSC)

a kétszáz méteres távon, a világ idei negyedik
legjobbjával elsõként ért a célba. A dobogó harmadik
fokára is magyar úszó Jakabos Zsuzsanna (kép 2.) (ÁNK)
állhatott fel. A második helyet a szlovénok nagy
favoritja, Klinar szerezte meg.

Két érem az ötödik kontinensrõl - világbajnokság, Melbourne
(2.)

(3.)

(4.)

Az ötödik kontinens, jelesül Ausztrália sok jót
ígért a magyar úszóválogatott számára. Elég csak arra
gondolnunk - és ez már bizony úszótörténelem - hogy az
„aussie-k” földjén gyakran termett babér a mieinknek.
Vegyük csak az 1991-es esztendõt, akkor a Rózsa NorbertDarnyi Tamás-Egerszegi Krisztina trió révén öt világbajnoki
címet szereztünk. Hét évvel késõbb szintén Perth városában Kovács Ágnes mellúszásban jutott fel a csúcsra.
Most a kontinensnyi ország nyugati partvidékére
költözött a világ úszóelitje. Kilencfõs csapat vágott neki az
útnak, melyben a Héraklész program támogatottjai is
fontos szerepet kaptak. Sõt a legjobb eredményeket pont
a héraklészesektõl vártuk.
A következõben három úszó: Gyurta Dániel (kép 3.) ,
Szepesi Nikolett és Cseh László produkcióját ismertetném.
Gyurta Dániel 200 méter mellúszásban állt rajtkõre.

Széles Sándor (kép 4.) tanítványa a fináléba verekedte magát,
ahol végül hatodikként zárt. Dani most elmaradt
Kitajimától - akivel az athéni olimpián osztoztak az aranyés ezüstérmeken - a japán klasszis toronymagasan verte a
mezõnyt. Szepesi Nikolett hátúszásban próbált szerencsét,
a Spartacus ifjú tehetsége kétszáz méteren bizonyíthatott.
Nikolett a szám döntõjében, igen erõs mezõnyben a hatodik
helyen csapott a célba. Cseh Lászlón volt a sor, hogy
éremmel térhessenek haza a magyar úszók. A Kõbánya
SC világbajnok sportolója 200 vegyesen be is gyûjtötte a
várt dobogós helyezést. A gyõzelmet az amerikai úszócsoda Phelps szerezte meg, a mi fiúnk harmadik helyen ért
célba. Az említett amerikai versenyzõ a hosszabbik távon
esélyt sem adott riválisainak és újabb világcsúcsot
beállítva aratott gyõzelmet. Cseh az ötödik helyen zárt.

Vívás
Párbajtõr parádé a Héraklész világkupán

(5.)

(6.)

Az a vívás iránt érdeklõdõ szakember, szurkolólátogató, aki január hónap hetedik napján a Nemzeti
Sportcsarnokban járt, bizony büszke lehetett juniorkorú
tehetségeinkre. Történt ugyanis, hogy a párbajtõr
küzdelmeinek
éremcsatájában
három
magyar
versenyzõnek is szurkolhattunk. Az izgalmas finálét Budai
Dániel (BHSE) és Peterdi András (PEAC) vívta. A két
héraklészes igazi nagyágyúnak számít szakágában, hiszen
a honvédos fiú egyéni világbajnoki harmadik hellyel és
csapat Európa-bajnoki ezüstéremmel büszkélkedhet, míg
a pécsi sportoló világkupa-gyõzelmet mondhat magáénak.
Az MTK-s Szényi Péter is odaért a legjobbak közé, õ egy
izraeli vívóval osztozott a bronzérmes helyezéseken. A
magyar himnusz így szinte hármukat köszöntötte, Kulcsár
Gyõzõ mester, pedig elégedetten nyugtázhatta az
eredményeket. Ugyanezen szakág hölgy képviselõi már
nem tudtak minket így elkápráztatni, Izsó Katalin (OMSTata) a 15., Békeffy Edina (DVE) a soron következõ

16. helyen zárt. Férfi kardban Puy Kristóf (BSE) révén egy
16. helyezést könyvelhettünk el, a hölgyek ellenben
valósággal taroltak, hiszen Petõ Réka (kép 5.) a Vasas színeiben
a dobogó második fokára állhatott fel. Nagy Petra (GEAC)
a 12., Minda Szilvia (UTE-Selectrade) a 16. helyig jutott. A
kadett világbajnok Kreiss Fanni, aki az év utánpótlás
sportolója kitüntetõ cím birtokosa is egyben szintén
rajthoz állt. Az újpesti tõrözõ most is jól teljesített, és
éppen befért a legjobb nyolc versenyzõ közé.
Szilágyi Áron (kép 6.) világkupagyõztes. A juniorkorú
kardozó a hazai rendezésû világkupán nem, most azonban
Németországban a dobogóra állhatott. A héraklészes
versenyzõ a göppingeni világkupa viadalon mindenkit
maga mögé utasítva aranyérmet zsebelt be. A késõbbiek
során a hölgyek is pástra léptek. Petõ Réka, a Héraklész
Világkupa második helyezettje az ötödik, Nagy Réka a
hetedik, Minda Szilvia a kilencedik helyen zárt.
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Belgrád - Budapest - Zágráb e három város fémjelezte vívóink sikersorozatát. A szerb fõvárosban megrendezett tõr világkupán a kadett korosztályban, 2006ban világbajnoki címet szerzett Kreiss Fanny (kép 1.) és Újlaky
Virginie is a pástokra állt. Taebek világelsõje a harmadik
helyen, míg az utóbbi hölgy a hetedik helyen végzett.
A késõbbiek során, Dourdan-ban megrendezésre
került vívó világkupán hagyományosan héraklészeseink is
megméretették magukat. A kardozó Szilágyi Áron megállíthatatlanul menetelt a legjobb nyolcba, majd a fináléba
is jobbnak bizonyult orosz vetélytársánál. A kardvívó a
poznani Európa-bajnoki gyõzelem után ismét a dobogó

legfelsõ fokára állhatott fel. A hónap végére is sûrû volt
héraklészeseink versenynaptára. Itthon az UniCredit
csapat világkupa viadalon a nõi kardcsapatért szurkolhattunk. A kvartettben két héraklészes hölgy Nagy Orsolya
és Petõ Réka is helyet követelt magának, végül csapatunk a
francia válogatott felett aratott gyõzelemmel az ötödik (1.)
helyen zárt.
A tõr szakág képviselõi sem tétlenkedtek,
a lányok (kép 2.) Horvátországban próbáltak szerencsét.
A hatvanhat vívót számláló mezõnyben Zsáry Noémi révén
sikerült az éremszerzés. A magyar versenyzõ egy holland
és egy egyiptomi hölgy mögött harmadikként futott be.
(2.)

Tíz érem Szerbiából - Beszámoló a kadett Európa-bajnokságról
A sportág történetében elõször, a kadett korosztály európai legjobbjai Újvidéken léptek a pástokra. A
korosztályos kontinensviadalon a mieink tekintélyes 24 fõs
kerettel képviseltették magukat. A héraklészes válogatott
fantasztikus teljesítménnyel összesen tíz érmet gyûjtött be.
Mindhárom szakág (tõr, párbajtõr, kard) aktívan kivette a
részét a medáliagyûjtésbõl. Az éremkollekció minden
darabjának részletes ismertetését akár több oldalban is
szívesen megtenném, most mégis a március 7.-tõl 11.-ig
zajló verseny, kronológikus, tömör összefoglalására
szorítkoznék. Szokásunkhoz
híven, nemcsak az érmes
helyezést elérõket, hanem a
többi 1-8. helyre befutó
vívók eredményeit is
kiemelném.
Elõször az adott
versenynap egyéni majd
csapateredményeit
ismertetném. A hölgyek
párbajtõr szakágában induló négy versenyzõ (Antal
Edina, Békeffy Edina, Pelka
Szilvia és Budai Dorina)
közül az utóbbi jutott a
legmesszebb, a héraklészes
versenyzõ holtversenyben
bronzérmet vehetett át. Aznap a férfi tõrözõk is bemutatkoztak. Nem is akár hogyan, hiszen Steiner Dániel és
Gátai Norbert révén egy ezüst- és egy bronzérmet hoztunk
el. A két magyar sportoló egy olasz duóval osztozott az
érmes helyeken.
A nõi kardozók versengésében joggal vártunk
kiemelkedõ eredményeket, így is lett. Várhelyi Anna a
harmadik, Nagy Petra a hatodik helyen zárta az egyéni
küzdelmeket. A fiúkra és a legfényesebb éremre sem
kellett sokat várni. Szilágyi Áron a tavalyi év junior

kontinensbajnoka, idén sem adta alább és ismét feljutott a
csúcsra. Puy Sebestyén kellemes meglepetést okozva a
nyolcadik helyen végzett.
Ezután a csapatversenyek következtek. Március
10.-én a fiú tör, a nõi párbajtõr és nõi kardcsapat is
megmutathatta a világnak vívótudását. A Szabados-GátaiSteiner-Háry összeállítású tõrkvartett egészen a fináléig
menetelt, ahol az orosz gárda még túl nagy falatnak
bizonyult, így ezüstérmet szereztünk. A párbajtõrcsapatok
végsõ sorrendjében sem történt semmi változás, hiszen az
oroszok mögött a második
helyet csíptük el, igaz a
bronzéremnek most a
német gárda örülhetett.
Még korán sem volt vége a
sikerszériának, hátra volt
még a nõi kard és tõr
valamint a fiú párbajtõr és
kard versenyszámai. A
kardozó lányok (Nagy
Petra, Luczáti Zsófia, Damu
Dóra és Várhelyi Anna)
ezüstérmet, míg tõrözõink
Faragó-Lupkovics-BinétNudelmann felállásban negyedik helyet hozhattak
haza. A férfiak Hanzwikkel
Márk, File Mátyás, Böjte Szabolcs és Lunacsek Márk alkotta
párbajtõrcsapata bronzérmet vehetett át. Végül férfi
kardválogatottunk (Iliasz Nikolasz, Szilágyi Áron, Puy
Sebestyén és Soproni Szabó Ágoston) az orosz és a francia
gárdát megelõzve a dobogó tetejére állhatott fel.
Mondanom sem kell a csaknem kéttucat
medáliával a tarsolyunkban, az eredménytáblázatban is
az élre ugrottunk, Oroszországnak és Franciaországnak
ebben a versenyben meg kellett elégednie a második
és harmadik hellyel.
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Vízilabda

Kadett és junior Vb
Öt érem fûzõdik a magyar válogatott tagjainak
nevéhez a törökországi korosztályos világbajnokságon!
Egyértelmûen elégedettek lehetünk a fiataljaink világbajnoki szereplésével, különösen a párbajtõr szakág volt
eredményes a nyolc napon keresztül tartó versenyen.
A törökországi Belekben megrendezett legrangosabb
éves utánpótlás seregszemlén, a körülmények a pazarok
voltak, a szervezés is példaszerûre sikerült.
Az idei évben a nemzetek rangsorában a tizedik
helyre volt elegendõ a versenyzõink által megszerzett öt
darab dobogós helyezés. A 2006-os esztendõben kettõ
medáliával a hetedik helyen végeztünk. Akkor Kreiss
Fanny (kép 1.) (kadett tõr) aranyérmet, Budai Dániel (kadett
párbajtõr) bronzérmet gyûjtött be.
Belekben a következõképp alakult a mérleg.
Szilágyi Áron (kadett kard) aranyéremmel, a leány

párbajtõrcsapat (Antal Edina, Bukóczki Bianka, Izsó
Katalin, Tóth Annamária) egy
ezüstéremmel
büszkélkedhet. Továbbá Kreiss Fanny (junior tõr), Antal
Edina (kadett párbajtõr) valamint a fiú párbajtõrcsapat
(Budai Dániel, Csobó Dávid, Peterdi András (kép 2.), Szényi
Péter) bronzérmes lett.
Az érmek mellett többen a legjobb nyolc közé is
bejutottak. Külön öröm, hogy mindhárom fegyvernemben érmet hozhattunk haza. A koreai Vb-hez
képest, amikor egy arany és egy bronz született, az idén
összesen öt medáliát termeltünk be. Bár ezzel a nemzetek rangsorában most hátrább, a tizedik helyen végeztünk, a két ezüst és három bronz mégis komoly lökést
adhat a sportág honi utánpótlás-nevelése számára.

Zsoldos Péter elismerése
A Magyar Vízilabda Szövetség elnökségének
döntése alapján Zsoldos Pétert (kép 1.) választották a 2006. év
férfi Utánpótlás Edzõjének. A díj átadására 2007. április
25-én került sor a Régi Sípos étteremben. A díjat Kemény
Ferenc (kép 1.), a Magyar Vízilabda Szövetség utánpótlás
igazgatója adta át. Az ünnepségen megjelent Köpf Károly,
a MVLSZ fõtitkára, Csurka Gergely

szakújságíró és Mezei Dániel, az MTV TS szerkesztõje.
Zsoldos Péter hat esztendeje edzõsödik, ebbõl öt
éve a KSI SE-ben. 2004-ben diplomázott a Semmelweis
Egyetem Vízilabda Edzõi Szakán, az évfolyamból
másod magával Summa Cum Laude eredménnyel zárt.
Kétezer hat januárjától az 1993-ban született gyerekek
tehetséggondozó keretének (válogatott) edzõje.

P. J. M. - MVSZ

(1.)

Nemzetközi torna Montenegróban

(1.)

Újlaky sikere
(2.)

Újlaky Virginie remekül szerepelt májusban a tokiói vívó viadalon. A BHSE héraklészes tõrözõje bravúros
teljesítménnyel bronzérmes helyen végzett a japán fõvárosban megrendezett Grand Prix versenyen.
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Az U16-os korosztályú fiúk nyolc csapat
részvételével vízilabda tornán vettek részt június végén. A
délszláv országban Európa-bajnoki szintû mezõny jött
össze. A héraklészes csapat egészen a döntõig menetelt,
ahol egyedül a horvátok tudták a srácokat

megszorítani, akik így ezüstéremmel térhettek haza. A
siker természetesen Szabó Zoltán, Lakó Gábor és Gyõri
Attila edzõk kiváló munkájának eredménye is.
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