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Ifjúsági sakk Európa-bajnokság: aranyérmes a magyar fiú együttes! Az elsõ helyen kiemelt magyar fiúcsapat Bánusz Tamás, Szabó Krisztián, Bérczes Dávid, Prohászka Péter (kép 1.) és Balog Imre - aranyérmet szerzett a Szabadkán megrendezett
ifjúsági sakkcsapat Európa-bajnokságon. A sportág jelenleg a Sport XXI Programban szerepel, a fiatalok ezen eredménye is jól
mutatja, hogy jó úton az utánpótlás!
Fiatal teniszezõink jól szerepeltek az európai porondon. Az U14-es korosztályú Babos Tímea (kép 2.) a csehországi
(1.) Osztravában a korosztályos egyéni Eb legjobb nyolc játékosa közé jutott. Hasonlóan honfitársához, Batta Lúcia is jó formát

mutatott a 16 éven aluliak tornáján az orosz fõvárosban. A héraklészes versenyzõ Moszkvában szintén a legjobb nyolcba
verekedte magát.
Kosárlabda, férfi U16-os Divízió „B” Európa-bajnokság, Szkopje. A volt jugoszláv tagköztársaság fõvárosában a
tizenhat éven aluli, „B” divíziós kosarasok kontinensviadalán a magyar válogatott jó teljesítménnyel a döntõbe került.
Az elsõségért folyó harcban a lengyel válogatottal mérkõztünk. A fináléban hét pontos csekély arányú vereséget szenvedtünk,
így ezüstérmet vehetett át a magyar gárda. A második hely azt jelenti, hogy válogatottunk feljutott az „A” divízióba.

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja;
a Héraklész Program, a Sport XXI Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa;
a VI. évfolyam 7., 2007. július, sorrendben 57. száma.
A tartalomból:
Sportági beszámolók: atlétika, evezés, kajak-kenu, vízilabda, tenisz, sportlövészet,
kosárlabda, triatlon, öttusa, judo, birkózás, asztalitenisz, úszás, ökölvívás, kerékpár.

24

MAGYAR ÉREM
a belgrádi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról!

Újabb tíz taggal bõvült a Peking Klub tagsága: az érintett olimpikonok júliusban vehették át 170 lóerõs Seat
(2.) Leonjaikat egyéves használatra. Az említett tíz sportolóból hárman a Héraklész Program támogatottjai közül kerültek ki.

Ezúttal a birkózó Lõrincz Tamás (kép 3.), az úszó Boulsevicz Bea (kép 4.) és Verrasztó Dávid jutott autóhoz a Planet Csoport Alkotás úti
autószalonjában. A nyár folyamán összesen hatvan, az ötkarikás játékokra készülõ sportoló csatlakozik a klubhoz, amely a
Magyar Olimpiai Bizottság és az Olimpikonokért Kft. közös kezdeményezése.
Mesteredzõ a héraklészes judokák élén! A TF tanévzáróján kapták meg oklevelüket az idén megválasztott
mesteredzõk. A kitüntetettek között van intézetünk munkatársa, Dr. Hetényi Antal Gábor (kép 5.) - a müncheni olimpia ötödik
helyezettje, a magyar judosport elsõ pontszerzõje, ma 7 danos sensei - a KSI Judo Szakosztályának egyben a judo sportág
héraklészes vezetõje is.
(3.)

Újabb sportági szaktekintély erõsíti a héraklészes edzõi kart. A röplabdások Buzek Lászlót (kép 6.) választották a
Héraklész Program tehetségeinek egyik mesterévé. Az egykori 266-szoros válogatott - mellyel sportágában hazánkban
egyedülálló - legjelentõsebb sikerei közé Európa-bajnoki negyedik helye, Európa-válogatottsága, KEK-ezüstje és tízszeres
magyar bajnoki címe tartozik. A most 62 éves szakember a jövõben az új generációnak adhatja át tudását, tapasztalatát.

(4.)

A

A

VERSENYSOROZAT - hivatalos nevén EYOF 1991-es indulása óta immár kilencedik alkalommal
gyûltek össze a fiatalok, ezúttal a szerb fõvárosban.
A korábbi évekhez hasonlóan most is népes magyar küldöttség
képviseltette magát a nyári játékokon; csapatunknál Elbert Gábor
sport szakállamtitkár is látogatást tett.
A seregszemlén héraklészeseink hat
hagyományos, olimpiai sportágban
(asztalitenisz, atlétika, judo, torna, úszás és
vízilabda) joggal számíthattak érmekre,
jó helyezésekre.
Három aranyérem született
Belgrádban, ebbõl egy a cselgáncsozó,
ifi Európa-bajnok Maros Barbara (kép 1.),
kettõ pedig az asztaliteniszezõ Ambrus
Krisztina (kép 2.) (egyes és páros) valamint
Madarász Dóra (páros) nevéhez fûzõdik.
A számos második és harmadik helyezést elsõsorban a
vizes sportok (úszás, vízilabda) képviselõi szerezték. Szám szerint
hét ezüstérem és egy híján ennek a duplája, azaz tizenhárom
bronzérem került magyar kézbe. Több sportág képviselõje
különbözõ versenyszámokban több érmet is haza hozhatott. Az
asztaliteniszezõ Madarász Dóra vagy az úszó Kozma Dominik jól
példázza ezt. Most lássuk az érmesek névsorát…

következô számának tartalmából:
Vízilabda világversenyek, Kajak-kenu felnõtt VB csillagprogramos vonatkozásai

Kerékpáros pálya OB

A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó
gyermekeket. Információk és jelentkezési lap a www.nupi.hu
honlap KSI SE menüpontja alatt találhatók.

NUPinfo
(6.)

Pucsok József Márton

Ifjúsági OLIMPIA 2010-ben

(5.)

Atlétikai junior EB, Evezés ifi VB
Kézilabda világversenyek.

A dobogó második fokára a következõ úszók állhattak
fel: Kozma Dominik, Zámbó Balázs, Kapás Boglárka, Bagó Anita és a
4x100 méteres vegyesváltó. A Katonka, Meixner, Rusz, Rácz,
Bátori, Angyal, Lázár, Jansik, Korényi, Fülöp, Vereczkey, Szentesi,
Osváth összeállítású fiú vízipóló csapatunk valamint a 3000 méter
síkfutásban rajthoz álló Szõke Gergõ
ezüstérmet vehetett át.
További kilenc úszópalánta
Temesszentandrási
Eszter,
Kozma
Dominik, Bernek Péter, Jókay Anna,
Gyurta Gergely, Szána Zsombor, Dobár
Éva, Szilágyi Ádám és Czifra Cecília
bronzérmes helyen zárt. Kállay Dániel
és Czebei Réka atlétikában remekeltek,
(1.)
utóbbi a csehországi ifi világbajnokság
1500 méteres fináléjában a bravúros
nyolcadik helyen zárt. Az asztaliteniszezõ Perei Gergely illetve Madarász Dóra a korosztályos
kontinensbajnoki ezüst és bronz után most mindketten egy-egy
harmadik helynek örülhettek.
Az érmeken túl még hat darab negyedik, ötödik illetve
hatodik hely is fiataljaink tarsolyába került.
(2.)

Felelôs kiadó: dr. Szabó Tamás igazgató, NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóság
Fôszerkesztô: Vasvári Ferenc · Telefon: (06) 1 422 35 32 · E-mail: vasvari.ferenc@nupi.hu
Társszerkesztô: dr. Pucsok József Márton · Telefon: (06) 1 422 35 31 · E-mail: pucsok.jozsef@nupi.hu
Szerkesztôség: NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóság, NUPinfo Szerkesztõsége
1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. · Fax: (06) 1 422 35 44
Lapkivitel: www.reklamipar.hu/actuart
A NUPinfo internetes változata megtalálható: a www.nupi.hu, és a www.utanpotlas-neveles.hu honlapokon!
www.nupi.hu
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NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG (NOB)
augusztus 31-ig várta a jelentkezéseket a 2010-es, elsõ
ifjúsági olimpia - mely nem azonos az EYOF-al (!)
- megrendezésére. A Magyar Olimpiai Bizottság még nem
döntött a lebonyolítási szándék ügyében. A 128 oldalas pályázati
felhívás szerint az érdeklõdõ városoknak az olimpiai bizottság
ajánlásával kell jelentkezniük. Ha ez megtörtént, a
kandidálóknak október 26-ig a NOB által kiadott kérdõív
kitöltésével és megfelelõ garanciák vállalásával kell
megerõsíteniük szándékukat.
A NOB különbizottsága november 12-én dönt a
pályázatok elfogadásáról. December 3. és 18. között egy szemlebizottság látogatja végig a jelentkezõket, a testületnek január
végéig kell elkészítenie értékelõ jelentését a végrehajtó bizottság

számára. A tagok levélben történõ szavazása után, 2008. február
végén jelentik be, hogy melyik várost bízzák meg a 2010-es elsõ
ifjúsági olimpia megrendezésével.
A versenyeken 3500 fiatal szerepelhet a 14-18 éves
korosztályból. A mûsort a pályázók a 2012-es játékok programja
alapján választhatják ki, de nem szükséges mind a 26 sportág
versenyét kiírni. Az eseményt egyetlen városban, csak kész, már
kipróbált helyszíneken lehet lebonyolítani.
A NOB felhívásáról dr. Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöke így nyilatkozott: "Állásfoglalásunk elõtt a
feltételeket pontosan meg kell ismerni, s azok alapos tanulmányozására
van szükség. A rendkívüli feladat érdekli a MOB-ot, de csak a részletek
pontos ismeretében, s a szükséges egyeztetés után dönthetünk."

www.nupi.hu

Sportági beszámolók

Sportági beszámolók

Atlétika: Ifi Vb

Úszás: Ifi Úszó Európa-bajnokság, Antwerpen

A csehországi Ostrava-ban találkoztak a világ ifjúsági
korú atlétái, ahol 152 nemzet, 1228 sportolója veselkedett neki a
küzdelmeknek. A magyar héraklészes válogatott egy éremmel és
több értékes pontszerzõ helyezéssel a tarsolyában térhetett haza.
(1.) Az ezüstérem a fiúk kalapácsvetés versenyszámában született,
melyet Szabó Dániel (kép 1.) (Dobó SE) egyéni legjobbját (75.30 m)
teljesítve érte el. Schwéger Norbert a hetedik helyen zárt. A
hölgyeknél is jeleskedtek dobóink. A szintén kalapácsvetõ Dobó
SE-s Németh Eszter ötödik lett. Az egyik legígéretesebb atlétatehetség Végvári Dóra (kép 2.) (GEAC) hatodik helyen fejezte be a
távolugrás versenyeit! Czebei Réka (Favorit Atlétikai Club) nyolcadik helye is szenzációs eredménynek számít, fõleg ha tudjuk,

hogy az 1500 m-es síkfutás egyetlen legjobb nyolcba került
európai döntõse volt!
Mint Dornbach Ildikó, a sportág héraklészes vezetõje
elmondta: „az ifi VB, mint utánpótlásunk elsõ komoly fokmérõje, idén is
megadta a képet, melyet nézegetve elkezdhetünk gondolkodni, hogy vajon
kik lesznek azok a versenyzõk, akik a juniorkor végéhez közeledve
eredményes versenyzõi lehetnek a majdani junior VB- és EB-knek, illetve
a junior korból kiöregedve meghatározó egyéniségei a magyar atlétikának. Fontos, hogy ezeket a célokat már most tudatosítsuk azokban a
versenyzõkben, akik ezekre a címekre pályáznak és fontos, hogy az edzõk
ennek tudatában folytassák a képzési folyamatot.”

(2.)

U23-as Eb
súlylökésben szerzett ötödik helyét is megemlíteni.
A mezeifutó kontinensbajnok Bene Barnabás (kép 4.)
(PFK) egy bronzéremmel bizonyította, hogy
1500-on is számolni kell vele. Ott Balázs (BHSE)
3000 méter akadályfutásban szintén harmadikként haladt át a célvonalon. A futószámoknál
maradva, Erdélyi Zsófia (GEAC) két távon:
ötezren és tízezren is rajthoz állt, hatodik, a
hosszabbik távon hetedik helyen zárt.

A huszonhárom éven aluliak Európabajnoksága Debrecen városában zajlott. A magyar
csapat legfényesebb medáliáját Németh Kristóf (kép 3.)
szerezte, a Dobó SE kalapácsvetõje a fináléban
második helyezést szerzett. A hölgyeknél a
szintén Szombathelyen edzõ Németh Noémi
ugyanezen számban az ötödik helyen végzett.
(4.) Ha már nehézatlétika, akkor mindenképp
érdemes Kürthy Lajos (Mohácsi Torna Egylet)

P. J. M.

Junior EB

(3.)

A hollandiai Hengelo városa adott otthont a 2007. évi,
a sorrendben 19. Junior Európa-bajnokság versenyeinek. A
nagy múltú versenyrendezõ város igazán kitett magáért. Kiváló
körülményeket biztosítottak a csapatok számára a szállás és
étkezés területén, valamint a - négyszeres olimpiai bajnoknõrõl
elnevezett - Fany Blankers Koen Stadion is minden igényt
kielégítõ versenyzési lehetõséget teremtett. Családias, jó
hangulatú verseny volt, ahol 46 ország fiatal atlétái versenyeztek
a 44 versenyszám érmeiért és helyezéseiért.
Az érmes helyezéseken 23 ország osztozott, míg a
ponttáblán 31 nemzet helyezései olvashatóak. A megnyerhetõ
medáliák 1/3-át, toronymagasan kiemelkedve Oroszország és
Németország nyerte.
Ebben a nemzetközi helyzetben csapatunk ezúttal a
középmezõnyben végzett. A 2003. évi tamperei Eb-hez
hasonlóan érem nélkül maradt a csapat és helyezéseink száma is
csupán hét döntõs helyre szorítkozott. Ez gyengébb a várt
eredménynél. Sajnos éremszerzésre esélyes versenyzõink
(Pálhegyi, Szemeti, Márton) különbözõ okokból, nem tudtak
„odaérni”. A várakozástól elmaradó eredményesség ellenére a 24
fõs csapat többsége - 16 versenyzõ teljesítményére mondható,
hogy jól teljesített, idei legjobb eredményét, tudását
megközelítve, vagy kissé túlszárnyalva fejezte be a versenyét.
Mindössze hét atlétára mondhatjuk, hogy jelentõsen tudása alatt
versenyzett, ebbõl hárman MASZ szinttel utaztak a
megmérettetésre. A kevésbé eredményes szereplés hátterében
két tényezõ áll: egyrészt ez a csapat nem volt olyan ütõképes,
mint a két esztendõvel ezelõtti és ez már sejthetõ volt a 2003. évi
marokkói Ifi Világbajnokság után, ahol a két dobogós
helyezettünkön kívül senki nem tudott döntõbe kerülni.

Másodsorban egy csapat eredményes szereplése csak úgy
lehetséges, ha többen képesek felülmúlni önmagukat. Ezúttal
csupán egy versenyzõre mondható (Kácser Krisztina), hogy
kiválóan teljesítve, jelentõsen felülmúlta tudását. Mint tudjuk,
„egy fecske nem csinál nyarat”, többek hasonló szereplése kellett
volna a sikeresebb Eb mérleghez. Esti csapatértekezleteink
visszatérõ mondata volt, hogy „nem rossz, de nem elég jó” és ez lehet
az idei magyar szereplés szlogenje is.
Az értékelésbõl is látszik, a „nem rossz, de nem elég jó”
megállapítás a csapat többségének produkciójára elmondható. A
válogatott nagyobbik fele még jövõre is junior lesz, tehát már
most a jövõ évi Vb kell, hogy a szemek elõtt lebegjen.
A kiöregedõ sportolók a záró
értekezleten megkapták az útravalót a jövõ munkájához és szemlélethez. Ezúton is szeretném megerõsíteni, hogy a junior korosztály
küszöbén már itt az ideje, hogy
„letegyük a homokozó lapátot” és
szemléletet váltsunk. A napi edzésmunka lelkiismeretes megtervezése és elvégzése csupán az alapja
annak, hogy értelme legyen a jövõ eredményességérõl egyáltalán
beszélni. Erre kell felépíteni mindazon részleteket, melyek a
profivá válást segítik. Ez versenyzõre és edzõre egyaránt
vonatkozik. A nemzetközi tapasztalat az, hogy a junior korból
való kiöregedést követõen 3-5 éven belül a fiatalok beleerõsödnek a felnõtt mezõnybe. Ezt nekünk is el kell hinni,
ez az idõ nagyon rövid, egyetlen napot sem szabad elszalasztani,
mert egyre távolabb fogunk kerülni ettõl a lehetõségtõl.

A héraklészes úszóválogatott Belgiumban járt, hogy az
utánpótlás-korosztály legnagyobb európai seregszemléjén
mérettesse meg magát. Úszóink remekeltek, számos dobogós és
döntõs helyezés született. Kereken tíz darab érmet hozhattunk
haza. A medáliagyûjtõk közül most Gyurta Dánielt és Kovács
Emesét emelném ki. Athéni ezüstérmesünk két aranyat (100 és 200
méter mell) és egy váltóbronzot (4x400 vegyesváltó), míg Emese egy
arany- és egy ezüstérmet (200 valamint 100 m pillangó) gyûjtött be.
Természetesen, az antwerpeni uszodában nemcsak e két
versenyzõ állhatott a dobogóra.
Apropó, pillangóúszás. Ez a versenyszám igen
sikeresnek bizonyult, hiszen mind ötven, mind száz méteren egy
magyar hölgy érintette meg elsõként a falat. A rövidebbik távon
Bordás Beatrix, míg a hosszabbikon Tompa Orsolya gyõzedelmeskedett. Orsolya 100 gyorson egészítette ki éremgyûjteményét,
ahol harmadik helyezést ért el. Szeder Fanni szintén gyorsúszásban

jeleskedett, igaz õ ezt majd kilenc percig tette, révén 800 méter
volt a leküzdendõ táv. A héraklészes versenyzõ végül
bronzérmet szerzett. Balog Gábor 100 és 200 méter hátúszásban is
a rajtkõre állt. Százon éppen lecsúszott a dobogóról, de
kárpótolta õt a hosszabbik távon begyûjtött bronzérmes
helyezés. Az egyes medáliák történetének utolsó, de egyben
egyik legörömtelibb momentuma - amit oly régóta vártunk -,
hogy váltóban is dobogóra állhatott a magyar kvartett. A meglepetést a Balog, Bordás, Dajka, Gyurta összeállítású 4x400-as fiú
váltó igen jó, harmadik helye okozta.
A felsorolt érmeken túl még kereken tíz IV.-VIII.
helyezés bõvítette a magyar úszóválogatott eredménylajstromát.
Ezzel többek között Bucz Eszter, Pacsay Klaudia, Bordás Péter,
Pék Csaba és Szele Dávid is feliratkozott a pontszerzõk közé.
A nemzetek pontversenyében így még elõkelõbb
helyre léphettünk elõre.
P. J. M.

Ökölvívás: Junior Eb, Zombor
(1.)

Az újvidéki kontinensviadalon eddig soha nem látott
nagyságú mezõny gyûlt össze: Zomborban 36 ország 209 versenyzõje állt a szorítók közé. Hazánk a 91 kg kivételével
valamennyi súlycsoportban képviseltette magát. 48 kg-os
súlycsoportban Ungvári István a szerb Mihalj legyõzésével (32:9)
jutott az elõdöntõbe. A döntõbe jutásért a francia Ait Ihya Nordine
kellett volna felülmúlni. Az elõjelek kiválóak voltak, hiszen ezt a
versenyzõt István már kétszer is meglepte, utoljára egy hónapja
az EU-s bajnokságon. Sajnos a harmadik menet végén az edzõk
feladták a mérkõzést, versenyzõnk hátsérülése miatt, így
bronzérmes lett a magyar fiú. Az 51 kg-os Lakatos Krisztián
sikeresen menetelt elõre, a legjobb nyolcba verekedte magát,
majd pontszerzõ helyen zárta a viadalt. Az 54 kg-os Kun
Gergõnek a legjobb 16 közé jutásért is mérkõznie kellett, ahol egy
grúz versenyzõt magabiztosan, pontozással gyõzött le, sajnos a
tizenhat között vereséget szenvedett. Cuibus János (kép 1.) (60 kg) a
tizenhat közé jutásért simán verte albán ellenfelét. Nem sikerült
a bravúr egy ukrán sportolóval szemben, aki „megállj!”-t
parancsolt a héraklészes öklözõnek. 64 kg-ban Szabó Ervin szintén
a legjobb tizenhatig jutott. A 69-kg ban induló Oravecz Pálnak

három siker kellett ahhoz, hogy dobogóra állhasson. A tizenhat
közé jutást döntõ fölénnyel abszolválta. Ezután a nyolc közé
jutásért török ellenfele sem tudott versenyzõnkön kifogni.
A bronzéremért egy belorusz fiúval küzdött meg, méghozzá
sikeresen és ezzel a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Amin
Kadri, az EU-s bajnokság bronzérmese, nehéz ágra került - most
nem sikerült a dobogós helyezés. A 81 kg-os kategóriában
(2.)
Lakatos Péter (kép 2.), miután leléptették riválisát, jutott a legjobb
nyolc közé. Az éremért az itáliai Galli kénytelen volt meghajolni
versenyzõnk tudása elõtt, akit (17:4) arányú pontozással múlt
felül. Végül Bernáth Istvánnak (81 kg) bár becsülettel küzdött,
most nem sikerült a pontszerzés.
A kontinensviadalon résztvevõ csapatunk összesen 11
gyõzelmet és 10 vereséget ért el. A három bronzérem mellett egy
versenyzõnk szerzett pontszerzõ ötödik helyezést. A nemzetek (3.)
közötti pontversenyben az elõkelõ hatodik helyen landoltunk.
Összevetve a mostani és a korábbi kadett Eb-n nyújtott
teljesítményt, utánpótlásunk bíztató eredményeket ért el.
A Bakuban szeptemberben lebonyolításra kerülõ kadett
világbajnokságon várjuk a folytatást…
P. J. M., Szakos József(kép 3.)

Kerékpár: Vasló Kupa kilencedszer
A KSI SE Kerékpáros Szakosztályának szervezésében
immár kilencedik alkalommal került megrendezésre a Vasló
Kupa nemzetközi kerékpáros pályaverseny, ezúttal július
közepén. Somogyi Miklós - egykori többszörös bajnok, csúcstartó
- fõszervezõ ez alkalommal utánpótlás, elit és amatõr kerekeseknek írta ki a kétnapos pályaderby küzdelmeit. A viadalt
nemzetközivé az osztrákok avanzsálták, a szlovákok sajnos saját,
versenynaptárbeli programjuk miatt nem vettek részt. Ennek
ellenére szép számban jelentek meg a pályakerékpározás hazai
szerelmesei és szurkolói. Az erõsen borús, rossz idõ nem szegte a
bringások kedvét, csupán az idõeredményeken látszott meg az
olykor erõs „pofaszél”. A zsûri munkáját a klub korábbi
többszörös bajnoka, Barkóczi Péter segítette.

Közel ötven igazolt és majd' ennyi amatõr próbálta ki
magát a részükre kiírt pályaszámok valamelyikében. A program
az utánpótlás korosztály idõfutam számaival kezdõdött, majd
jöttek a tempó-, róka- és pontversenyek, ezeket követték az
elitek selejtezõ és pontvadász futamai. A versenynap zárásaként
vették birtokba a Millenáris betonteknõjét az amatõrök, akik 200
és 1000 méteren mérkõzhettek. A verseny színfoltját jelentette a
pályafutása során 109 felnõtt bajnoki címet begyûjtõ, utánpótlás
korában a KSI színeiben is tekerõ Pais Péter hosszú idõ utáni
nyeregbe pattanása. A negyvenes éveiben járó egykori
világbajnoki negyedik helyezett klasszis természetesen
bajnokhoz illõ módon, magabiztosan nyerte kategóriáját,
mintegy példaképként állva a jelen utánpótlása elõtt.
V.F.

Dornbach Ildikó
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Birkózás: Öt medália két országból - junior, kadett szabad-, kötöttfogású és nõi Eb

Evezés: Két érem Skóciából - beszámoló az U23-as világbajnokságról

Júliusban igencsak megélénkült a birkózóélet, hiszen a
(1.) juniorok kontinensviadalát Belgrádban, míg az ifjabbakét

Varsóban rendezték meg.
A szerb fõvárosban elõször a szabadfogásúak próbáltak szerencsét. E fogásnem legnagyobb sikere, egy bronzérem
Veréb István (kép 1.) (84 kg) 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.
(2.)
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 (kép 2.) szerezte. A Mr Tus Birkózóiskola
55 kilós reménysége Szombathely után Belgrádban is kontinensbajnoki címet kasszírozott be. A tavalyi ezüstérmes Korpási Bálint

(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.
A magyar héraklészes birkózóválogatott egy arany-,
két bronzéremmel és négy darab ötödik helyezéssel térhetett
haza Lengyelország fõvárosából. A legeredményesebbnek a
kötöttfogású szakág bizonyult, de a hölgyek és a szabadfogásúak
is tisztességgel helyt álltak. A csapat legnagyobb sikerét Hlavaty
Dániel (kép 3.) érte el. A 69 kg-ban induló versenyzõ egészen a
dobogó legmagasabb fokáig menetelt. Két darab harmadik
helyezés Molnár Ádám (42 kg) és Lõrincz Viktor (76 kg) nevéhez
fûzõdik. A hölgyek közül hárman: Köteles Alexandra (49 kg),
Tokai Nikolett (65 kg) és a hetven kilós Siroki Tímea egyaránt az
ötödik helyen zártak. Szabadfogásban a fiúk legkisebb
kategóriájában Faragó Dániel révén még egy ötödik hely született.

(3.)
P. J. M.

Asztalitenisz: Serdülõ és Ifi Európa-bajnokság
Nagy Krisztián személyében 2006. után ismét magyar
résztvevõje volt a "királykategóriának" számító ifjúsági fiú egyes
fináléjának. Nagy Krisztián az elõdöntõben 4:2 arányban gyõzött,
0:2-rõl fordítva az ellen a belga Rogiers ellen, akitõl a csapatversenyek során vereséget szenvedett. A döntõben az orosz Paykov
azonban már leküzdhetetlen akadályt jelentett, pedig a csapatküzdelmek során már sikerült versenyzõnknek meglepni õt.
A Perei - Palatinus serdülõ fiú páros (kép 4.) drámai,
ötjátszmás mérkõzésen kerekedett felül a Jean - Indeherberg belga
páros ellen, úgy, hogy a mindent eldöntõ játszmában fiataljaink a
legjobb pillanatban, 9:9-es állás után tudták elõször átvenni a
vezetést. A döntõben a rendkívül magabiztos játékot mutató
franciákat már nem sikerült megállítani, ami egyben azt is
jelentette, hogy a magyar küldöttség három ezüstéremmel zárja
az idei kontinenstalálkozót.
Drámában bõvelkedett az ifjúsági fiú páros
versenyszám elõdöntõje is. A Nagy - Burgis páros Salifou - Paykov

ellen 0:2-rõl elõbb egalizálta az állást, és a döntõ szettben már
5:0-ra is vezetett, sajnos azonban ez az elõny sem volt elegendõ.
Az egész Európa-bajnokság egyik legnagyobb meglepetését
jelentette egyébként, hogy a másik ágon egy osztrák duó jutott be
a fináléba. Az ifjúsági leányok páros versenyében a Végh Szvitacs páros a papírformának megfelelõen kikapott az elsõ
kiemelt Samara - Kolodyazhnaya párostól, de ez a bronzérem az
EB talán egyik legkellemesebb meglepetést jelentette és azt, hogy
így mind a négy szakág éremmel utazhat haza a szlovákiai
fõvárosból.
A csapat (kép 5.) ezüst után Ambrus Krisztina a serdülõ
vegyes páros versenyszámában a svéd Soderlunddal az oldalán
egy bronzéremmel gyarapította éremgyûjteményét. Érdekesség,
hogy a négy egyes versenyszámból hármat román versenyzõk
nyertek. A magyar küldöttség összességében tehát három ezüst
és négy bronzéremmel zárta az 50. jubileumi Ifjúsági és Serdülõ
Európa-bajnokságot.
MOATSZ

(4.)

(5.)

Nagyszerûen helyt állt az U23-as evezõs válogatott a
skóciai Strathclyde-ban megrendezett világbajnokságon, ahova
52 ország 750 versenyzõje érkezett, hogy a 20 versenyszámban
kiosztandó aranyérmekért megküzdjön. A magyarok öt, döntõs
hajóegysége két érmet lapátolt össze: egy ezüstöt a férfi
könnyûsúlyú kétpárevezõsben, és egy bronzot a nõi egypárevezõs versenyszámban.
Szabó Kati (kép 1.) boldogan borult testvére, Dani nyakába,
(aki egyébként a négypárevezõs tagjaként 11. lett) miután a
régóta hõn áhított világbajnoki bronzérmet Denis
Oswald FISA elnöktõl átvette. Kati már volt
negyedik ifjúsági világbajnokságon (2004-ben),
negyedik az U23 világbajnokságon (2006-ban),
és most megvan az elsõ érem is.
Reméljük, igaza lesz Denis
Oswald-nak amikor azt mondta: „igaz, ez az
elsõ világbajnoki érem, de biztos benne, hogy
nem az utolsó”. Kati a hullámos vízzel még
mindig nincs nagy barátságban, de megfogadta, hogy jövõre, mindenképpen
megtanul hullámos vízben is jól evezni.
Sajnos aznap is hasonló körülményekkel
nehezített pálya fogadta a versenyzõket.
A férfi könnyûsúlyú kétpárevezõsöknek Varga Tamás Csabának és
Galambos Péternek a magabiztos, céltudatos
versenyzésért ezüstérem járt. A középfutamok
után azt mondták: „a németeket elkapjuk holnap”. És
így is lett. A verhetetlennek tûnõ, az elõcsatározások
során kimagasló teljesítményt nyújtó franciákat is megközelítve, a több hajóhosszal a német duó elõtt második helyen
értek célba. Mindkét érmes csapat felkészítését Rapcsák Károly
mesteredzõ vezette (Varga Tamás Csaba klubedzõje Kiss László).
Izgatott várakozással tekintettünk a nõi könnyûsúlyú
kétpárevezõs szám döntõje elé - az elõzmények után, nem is
tehettünk másképp. Novák Zsófia és Hajdú Zsuzsanna 2004-ben
ifjúsági világbajnokságon szereztek bronzérmet, az U23 vb-n

két éve hatodik helyen végeztek. A tavalyi gyengébb esztendõ
után, az idei felkészülésük nagyon jól sikerült. Az érmes
reményeket nem sikerült ugyan valóra váltani, de a negyedik
hely biztosan megvolt. Búza József, a csapat edzõje summázata
szerint, még mindig erõsödni kell, hogy a pálya eleje, a rajt is
jól sikerüljön.
A kellemes meglepetés-sorozat folytatódott, már ami
a férfi kormányos nélküli kettest illeti. A Vinkó Gáspár, - Simon
Béla alkotta kettõs az elvárásokat messze felülmúlva
bejutott az 'A' döntõbe, ahol nagyon bátor
versenyzéssel az ötödik helyet szerezték meg.
A nõi kétpárevezõs, Tölgyesi Brigitta - Bende
Zsófia hatodik lett a versenyszám döntõjében, és ez az eredmény a reális esélyeknek és elvárásoknak megfelelõ.
A B döntõben remekelt Novák
Mariann a könnyûsúlyú egypárevezõsök
között. A 19 éves vb újonctól a legjobb
12-be kerülés is szép teljesítmény volt, és
ezt még megfejelte egy kisdöntõs
negyedik hellyel. Mindössze három
másodperc volt a hátránya a futam
gyõztesétõl, a harmadik és hatodik (1.)
helyezett között közel egy másodperc
különbség volt.
A férfi négypárevezõs (Szekér
László, Szabó Dániel, Erdélyi Zsolt, Szabadkai
Olivér) jelenlegi formájához képest elég jó pályát
evezett a kisdöntõben, de ez is csak az ötödik, azaz
összesített 11. helyhez volt elég. Lakatos László a férfi
egypárevezõs 'D' döntõjében 2., így összesítésben a 20. helyen
végzett.
A MESZ elnökség által is jóváhagyott szakmai
program értelmében, azok a csapatok, akik az 1-4. helyen
végeztek, a felnõtt világbajnokságon az olimpiai kvalifikáció
megszerzéséért is rajthoz állhatnak. Az U23 férfi ks kétpárevezõs
tagjai a felnõtt ks négypárevezõst erõsítik majd Münchenben.
MESZ

Kajak-kenu: Maraton Európa-bajnokság és Ifi világbajnokság
A maratoni táv európai legjobbjai a szlovákiai Trencsényben
találkoztak, ahol ismét komoly
éremgyûjteményt lapátoltak össze a
héraklészes sportolók. A juniorok
egyéni (K1) számában Havas Eszter
(Váci Hajó SE) a dobogó második,
míg Groholy Orsolya (KSI SE) a
harmadik fokára állhatott fel.
Párosban a Szabó Petra (Szolnoki VSE)
és Szakolczai Fédra (Tiszaújvárosi VSE)
alkotta egység abszolválta a
leggyorsabban a 23.7 km-es versenytávot. A fiúknál K2-ben
kettõs magyar sikernek örülhettünk. A gyõzelmet, egyben az
Európa-bajnoki címet Molnár Bence (Tiszafüredi SE) és Gál
Szabolcs (kép 2.) (Gödi SE) harcolták ki. A Balogh Ádám

(Szolnoki VSE) - Kovács Balázs (Gyõri
VSE) duó a második helyre hozták be
a hajót, így teljes volt a magyar
háziverseny. A csehországi síkvizi
VB-n igazán kitettek magukért az ifi
korú fiúk és lányok. Racicében a hét
arany- és egy bronzérem java részét a
nõi szakág gyûjtötte be. Hegyi Zomilla
(kép 3.) (KSI SE) Csipes Tamarával
(BHSE) karöltve egymaga három
elsõséget is magáénak mondhat.
Végül a mieink, a mindkét nem
összes versenyszámát magába foglaló
pontversenyben a németek mögött a
második helyet szerezték meg.

(2.)

(3.)

P. J. M.
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Vízilabda: Junior nõi világbajnokság, Porto

Triatlon: U23 és Ifi Eb, Finnország

A magyar lányok ismét bronzérmet szereztek a
sportág legnagyobb korosztályos erõpróbáján. A végsõ sikernek
az ausztrál gárda örülhetett. Az aranycsata másik résztvevõje
Kína meglepetésre ezüstérmet szerzett. Az elsõ, úgymond
bemelegítõ találkozóra július 23.-án, a németek ellenében került
sor, ahol nagy (11:3) arányú gyõzelmet könyvelhettünk el. A
második találkozón, a címvédõ amerikai lányokkal mérhettük
össze pólós tudásunkat. Hosszabbításban egyetlen góllal
kerekedtünk felül riválisunkon, másnap a portugál gárda várt
ránk. Ismét egy könnyebb mérkõzés következett, hiszen 17:3-ra

P. J. M

Tenisz: U14-es csapat Európa-bajnokság
A tizennégy év alatti leány csapatunk franciaországi
selejtezõtornán, majd azt követõ döntõben vett részt. A selejtezõben a neves spanyol gárdát legyõzve kvalifikáltuk magunkat a
San Remo-i döntõbe. Sajnos itt csapatunk egyik meghatározó
egyénisége Mikó Zsófia (kép 1.) sérülés miatt nem tudott tovább
játszani. Helyére Bukta Ágnes ugrott be, így Babos Tímeával és

Magyar szempontból különösen kedvezõ elõjelekkel
Gabi jól versenyzett, de különösen kerékpáron volt
utazhattak ki héraklészes triatlonistáink Kuopio városába.
erõs. Az itthoninál jóval erõsebb kerekezés õt nem viselte
Az U23-as csapat(kép 1.) egyik legnagyobb egyénisége,
meg, így szerencsénkre futáson jobb helyezést tudott
Koch Renáta (Mogyi SE) igazán jó formát
elérni, mint reméltük és csak kevés hátránya lett
mutatott: a csillagprogramos hölgy nem
lányainknak a második bollyal szemben.
Varga Réka az úszáson behozta
sokkal korábban, Gyõrben a duatlon
lemaradásunkat, örömünkre remekül (2.)
világbajnokságon csapatban ezüstérmet
kerékpározott, majd futásával tartani
szerzett. Finnországban, még jobban
tudta pozícióját. Végül a csapat (kép 3.) a
kijött a lépés. Renáta Vanek Margittal
és Kovács Zsófiával egyetemben
harmadik helyre futott be.
A fiúk versenyében a mieink közül
csapatban Európa-bajnoki címet
elsõként induló Király Kristóf
nyert el, egyéniben második helyen
kiválóan
versenyzett
és
10
zárt. Vanek Margit (kép 2.) egyéni
negyedik, Kovács Zsófia (Gyöngyösi
másodperc hátránnyal adta át a
Triatlon Klub) egy hetedik helyezést
váltót. Amíg a lányoknál ez a hátrány
gyûjtött be. Fiú csapatunk (Fecskovics,
a harmadik, addig a fiúknál a hatodik
helyezést jelentette. Kis Ádám az elsõ
Vanek, Nógrádi) az ötödik helyen végzett.
Az ifi korosztály versenytávja
számban behozta a lemaradást, de talán az
300 méter úszásból, 8 km kerékpározásból és
erõs úszás miatt, nem tudott kerékpáron az
2 km futásból állt össze. A hölgyek versenyében
elsõ bolyban maradni. Jó futásával javított és
Balogh Barbara az ORTRI versenyzõje kezdett. A
megtartotta a helyezésünket. Borsányi Dani
(1.)
nagyon erõs kerékpározás nehezítette az életét, de jó
mindhárom számban remekül, kiegyensúlyozottan teljesített.
futásával a harmadik helyen, 10 másodpercre lemaradva az olasz
Így az ifi fiú csapat a 22 csapatot számláló mezõnyben az ötödik (3.)
és az angol lánytól Zelinka Gabriellának adta át a stafétát.
helyezést szerezte meg.

leiskoláztuk a házigazdákat. Csütörtöki pihenõnapra nagy
szüksége volt a héraklészes gárdának, mert a spanyolok ellen
kellett a medencébe szállni. Csapatunk ismét tanúbizonyságát
adta küzdeni tudásának, a végén egyetlen gól döntött a mieink
javára. A késõbbi elsõ helyezett Ausztrália kicsit megtörte a
magyar lendületet, de sopánkodásra nem maradt idõ, mert így is
éremért játszhattunk. A harmadik helyért az amerikai válogatottal meccselhettünk. Merész András és Dolnay Ottó vezényelte
pólós hölgyek sikerrel vették az akadályt, így a címvédõ
tengerentúli gárdának meg kellett elégednie a negyedik hellyel.

Szávay Blankával kiegészülve vágtak neki a finálénak. A
tengerparti üdülõvárosban a címvédõ orosz, majd az angol
lányoktól ugyan vereséget szenvedtünk, az itáliai gárdát viszont
magabiztosan, 3:0 arányban gyõztük le. Ezzel a teljesítménnyel a
héraklészes válogatott végül a hetedik helyezést szerezte meg.

(1.)

P. J. M

Sportlövészet: Felnõtt és junior Európa-bajnokság
A spanyolországi Eb felnõtt és junior versenyében a
mieink is rajtállásokba álltak. A héraklészes küldöttség
legeredményesebb juniorkorú versenyzõjének Pál Balázs (kép 2.)
(KSI SE) bizonyult. Pisztolyosunk egy ezüst- és egy bronzérmet
valamint egy negyedik helyezést is szerzett. A KSI lövõje
második helyét az 50 méteres pisztoly számban érte el, ahol 543
kört teljesítve lett ezüstérmes. A standardpisztoly 25 méteres
fináléjában is sikerült az éremszerzés, itt az 562 körös eredmény
bronzérmet jelentett a fiatal sportoló számára. A sportpisztoly 25
(3.) méteres versenyében is csaknem összejött az érem, a harmadik
helyezett svájcitól mindössze két körrel lemaradva lett negyedik
a magyar fiú.
Trap versenyszámban Szollár András (kép 3.) (BFLE)
bizonyította tehetségét. A csillagprogramos lövõ a házigazdák
versenyzõje mögött a második legjobb eredményt érte el (137
kör), így egy kontinensbajnoki ezüstéremmel térhetett haza.

Verrasztó Gabriella, P. J. M.

Öttusa: Junior Eb (Budapest) és Ifi „B” Eb (Spanyolország)

(2.)

A magyar lövõk (felnõttek és juniorok együtt) az összes
versenyszám tekintetében huszonhét nemzet versenyében az
élbolyban, az éremtáblázat tizedik helyén végeztek.
P. J. M.

Kosárlabda: Még mindig az élvonalban, beszámoló az U21-es világbajnokságról
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. Elsõ meccsünkön a
japánok felett arattunk sima gyõzelmet. A késõbbiekben már csupa nagy
múltú, komoly játékerõt képviselõ
csapatok
következtek a sorban.
Ausztrália és az
USA nemzeti válogatottja játékának
ellenszerét még nem találták a lányok, igaz az „aussiek-kel”

szemben csak szoros mérkõzésen maradtunk alul. A csapat nem
tört meg és erejét bizonyítva további két trófeát is begyûjtött.
Brazília és különösen Spanyolország legyõzése már igazi bravúrszámba ment. Az ibériai gárda elleni siker azért is igen értékes,
hiszen a hispánokat nagy izgalmak közepette a hosszabbításban
tudtuk egyetlen kosárral megelõzni.
A legjobb nyolc közé jutott együttesünk következõ
ellenfele a házigazdák válogatottja volt. Bár az orosz lányok
jobbnak bizonyultak, majd a belgák is felül tudtak kerekedni, a
lányok az utolsó versenynapon javítottak és Brazíliával szemben
ismét gyõzelmet arattak.
Héraklészes válogatottunk összesen nyolc mérkõzésen
négy gyõzelmet és négy vereséget könyvelhetett el. Ezzel a
tavalyi Európa-bajnoki ezüstérem után, a több mint reménykeltõ
hetedik helyen zártuk a világbajnokságot.
P. J. M.

Hagyományainkhoz híven, most sem maradt
érem nélkül a héraklészes junior öttusa-válogatott.
Az egyéni küzdelmekben a hölgyeknél teljes
volt a hazai siker, hiszen az aranyérmet Tóth
Adrienn, az ezüstöt Cseh Krisztina (mindketten
BHSE) szerezte meg. A Cseh, Bartalis
(KSI), Gyenesei (Alba Volán) trió a
csapatküzdelmek során, ezüstérmes
helyen végzett. A váltóban már sikerült
az aranyérem, így a Tóth-Cseh-Gyenesei
hármas a dobogó legtetejére állhatott fel.
A fiúknál a KSI-s Kasza Róbert
(kép 4.) nagy csatában kerekedett felül olasz és
orosz
vetélytársain,
ezzel
egyéni
kontinensbajnoki címet gyûjtött be.
A hazai versennyel csaknem egyidõben
az ifi versenyzõk a gyönyörû Kanári-szigeteken

vetélkedtek az érmekért, helyezésekért. E korosztály (ifi
B) európai seregszemléjén 21 ország több mint 100
sportolója képviseltette magát. Az egyéni
versenyszámban elsõsorban a hölgyek
vitézkedtek. Az Alba Volán fiatal
héraklészese, Kovács Sarolta, a KSI-s
Földházi Zsófiával osztozott az arany-és
ezüstérmeken. Csapatban és váltóban a
Kovács-Földházi-Schlauszky (Alba Volán)
trió egyaránt nem talált legyõzõre, ezzel
két aranyérmet gyûjtöttek be.
A fiúk csapatküzdelmei során a (4.)
Málits - Telek - Demeter (mindhárom Alba
Volán) összeállítású hármas az oroszok
mögött a második helyen végzett. Váltóban
épphogy lecsúsztunk a dobogóról.
Pucsok József Márton

(5.)

Judo: Címvédés Málta szigetén, beszámoló az Ifi Európa-bajnokságról
A kicsiny Földközi-tengeri államban az ifjúsági korú
judósok kontinensbajnokságára került sor. Maros Barbara (kép 5.)
ezúttal a 48 kg-os súlycsoportban címvédõként állhatott
tatamira. A fiatal héraklészes tavaly még egy kategóriával lejjebb
épp Miskolcon 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 6.)
(ASE) bronzérmet szerzett.
P. J. M. (6.)
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