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Hírek

Gál Róbert (kép 1.) sikeres visszatérése Jeruzsálemben.
A KSI SE olimpiai hatodik helyezett és világbajnoki bronzérmes
tornásza hosszú sérülés után lépett ismét a szerekhez, ezúttal
nemzetközi viadalon. A magyar versenyzõ végül az összetett
második helyen zárt, az élen egy izraeli sportoló végzett,
akit hazai környezetben nem lehetett megverni.

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja;
a Héraklész Program, a Sport XXI Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa; 2007. augusztus
VI. évfolyam 7., sorrendben 58. száma.
A tartalomból:
Sportági beszámolók: vízilabda, súlyemelés, öttusa, kajak-kenu, judo, asztalitenisz, triatlon,
kosárlabda, tenisz, kerékpár Hírek.

Junior nõi kézilabdásaink még itthon vívták ki az
Európa-bajnokságon való részvétel jogát. A törökországi
Izmirben - bár a csoportkörben és a középdöntõ mérkõzésein jól
teljesített a gárda -, a késõbbi sérüléshullám már rányomta a
bélyegét késõbbi szereplésünkre. Végül a héraklészes hölgyek
a korosztályos kontinensbajnokság nyolcadik helyezettjei lettek.
Az arany-, ezüst- és bronzérmeken Dánia, Spanyolország és
Románia nemzeti csapatai osztoztak.
Népes héraklészes csapat vett részt a párizsi francia
nyílt úszóbajnokságon. Verrasztó Evelyn és Kerékjártó Tamás (kép 2.)
200 m vegyesen, Szepesi Nikolett 200 m háton, valamint a nõi
(1.)
4x100-as vegyesváltó egyaránt bronzérmes lett. A magyar
küldöttség egy második, illetve hat bronzérmes hellyel térhetett haza a francia fõvárosból. Verrasztó az ukrán Jana Klocskova
(2:12.16) és a lengyel Katarzyna Baranowska (2:12.53) mögött 2:14.03 perces egyéni csúccsal csapott a célba. Eredménye egyben
(2.) olimpia A-szint. Ugyanebben a számban Hosszú Katinka nyolcadik helyen zárt, idõeredménye 2:17.57 mp. Verrasztó 100 méter
pillangón is rajthoz állt, ahol nyolcadik lett (1:00.47 mp).

SPORTISKOLA: MÛHELYMUNKÁVAL EGYBEKÖTÖTT
KONFERENCIA A CSANÁDIBAN

A

CSANÁDI ÁRPÁD ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
a NUSI UPI szakmai támogatása mellett konferenciát
rendezett a tanévet megelõzõ napokban. A plénumon
azon módszertani központok képviseltették magukat, melyek
a közoktatási típusú kerettanterv alapján kezdik, vagy a jövõben

Pigniczki László (kép 3.) a közelmúltban ünnepelte hetvenedik születésnapját. „Pinyó bácsi”, aki 1983-óta a mesteredzõi
cím birtokosa, aktív játékosként az 1959-ben vb ezüstérmes valamint az 1969/1970, 1970/1971-ben BEK gyõztes asztaliteniszcsapatnak is tagja volt. A neves szakember a KSI Asztalitenisz Szakosztályának korábbi vezetõjeként, már több mint húsz
esztendeje az egyesület munkáját segíti. Szakvezetõként volt férfi szövetségi kapitány, megjárta Ausztriát és a korábbi NSZK-t
(3.) is, ahol az osztrák és a német asztalitenisz-utánpótlás irányítója volt.
A németországi tornász világbajnokság szerenkénti döntõjében Berki Krisztián (kép 4.) ezüstérmet szerzett!
A csillagprogramos - egykori KSI-s - sportoló kínai vetélytársa mögött a lólengés fináléjában a parádés második helyen végzett.
Az örömünk mégse felhõtlen, mert a nemzetközi kvalifikációs szabályok fonáksága miatt az „egyszeres” versenyzõk közül csak a
világbajnoki cím birtokosa utazhat Pekingbe. A magyar színeket elõreláthatólag két összetettben versenyzõ tornász, Gál Róbert
(KSI SE) és Böczögõ Dorina (Hungarotel TC) fogja képviselni a jövõ évi nyári olimpiai játékokon. Az eseményrõl bõvebben
(4.) szeptemberi számunkból tájékozódhatnak.
A gyõri rendezésû kajak-kenu maraton világbajnokságon igen szép
magyar sikerek születtek. Az utánpótláskorúak versenyében három arany- és három
ezüstérmet gyûjtöttek össze héraklészeseink, természetesen az éremtáblázaton is az
élen zártunk. Bõvebben a NUPinfo következõ, szeptemberi kiadásában…

A

következô számának tartalmából:

Kajak-kenu maraton VB

Vízilabda ifi EB

Öttusa junior VB

Judo VB

tervezik az oktatást. A szakmai munka három szekció
(Iskolavezetés, Általános iskolai és Középiskolai) keretében zajlott,
melyet egy kerekasztal-beszélgetés zárt. A konferencián
Dr. Szabó Tamás és Lehmann László mellett az Utánpótlásnevelési Igazgatóság több munkatársa is részt vett.
(Folytatás a 2. oldalon!)

Patrónus Program - évente 80 millió forint állami támogatás

Ú

J KEZDEMÉNYEZÉST INDÍTOTT ÚTJÁRA az Önkormányzati

és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) Sport
Szakállamtitkársága. A Patrónus Program által az
állam anyagi támogatást nyújt az egyesületek részére, egyrészt a

már szaktekintélynek számító tapasztalt, eredményes edzõk
anyagi megbecsüléséhez, másrészt pedig az utánpótlás-nevelés
területén dolgozó ifjú szakemberek fõállásban történõ
alkalmazásához.
(Folytatás a 2. oldalon!)

I. Ifjúsági Olimpia 2010. - Debrecen pályázik!

A

MOB TÁMOGATJA Debrecen pályázatát! Kétórás,
rendkívüli elnökségi ülésen tárgyalt a Magyar
Olimpiai Bizottság (MOB) elnöksége Debrecen
szándéknyilatkozatáról, amelyet a város a 2010-es I. Ifjúsági
Olimpiai Játékok megrendezésére kíván benyújtani. A MOB
elnöksége, miután meghallgatta Debrecen városának

prezentációját, augusztus 28-ai elnökségi ülésén úgy döntött,
támogatja a város jelentkezését. A Magyar Olimpiai Bizottság
elnöksége arra kéri a kormányt, adja meg a rendezés feltételét
jelentõ garanciát, hogy ennek birtokában Debrecen városa
idõben megalapozottan küldhesse meg szándéknyilatkozatát a
Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak.

Baczkó Bernadett és Pélyi Dávid interjú.
(Folytatás a 2. oldalon!)

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

A

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE a NUSI Utánpótlásnevelési Igazgatósága tudományos fõmunkatársának, a biológiai tudományok kandidátusának,
Dr. Pápai Júliának (kép 1.) a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt

kitüntetést adományozta. Az ünnepségre augusztus 20-án az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban került
sor, az elismerést Bajnai Gordon miniszter nyújtotta át.
NUPinfo (1.)
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Patrónus Program - évente 80 millió forint állami támogatás
Elbert Gábor (kép 1.) sport szakállamtitkár szerint a
program elsõdleges célja az edzõi státuszok megteremtése
mellett az edzõi életpálya vonzóvá tétele. Az utánpótlásnevelésben részt vevõ szakemberek anyagi megbecsülésének
növelése és a korszerû elméleti-gyakorlati ismeretekkel
rendelkezõ, nemzetközi szinten is eredményes versenyzõk
felnevelésére képes fiatal edzõi kör kialakítása összhangban
(1.) van a Nemzeti Sportstratégia útmutatásaival.

Sportági beszámolók

(folytatás)

A program révén a tapasztalt mester (Patrónus) havi
bruttó 90 ezer forint, az ifjú Patronált pedig havi bruttó 200 ezer
forint támogatáshoz jut. A fedezetet a szakállamtitkárság biztosítja. Az állami támogatás teljes összege évi 80 millió forint,
összesen 21 sportág 23 edzõpárosa élhet a lehetõséggel.
A sportági szakszövetségek elõzetes javaslatai alapján 15 sportág
16 edzõpárosa, azaz 32 szakember már át is vehette a
Programban való részvételt igazoló „diplomát”, ezzel elindult
a versenysport jövõjét szolgáló Patrónus Program.

Kosárlabda: Utánpótlás kontinensviadalok
Mecedóniában, a volt jugoszláv tagköztársaság
fõvárosában a tizenhat éven aluli fiúk „B” divíziós kontinensviadala zajlott. 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. Ez a
második hely egyben azt jelenti, hogy feljutottunk
a Divízió „A”-ba.
Míg a fiúk Macedóniában, addig az azonos
korosztályú hölgyek a Baltikumban léptek pályára.
Balogh Judit csapata a selejtezõben a belorusz és a
szlovák lányokat is legyõzte, a következõ körben Svédország
és Lengyelország is kénytelen volt fejet hajtani a mieink elõtt.
A legjobb nyolcban az orosz válogatott jobbnak bizonyult a mi
lányainknál. A hetedik-nyolcadik helyért folyó küzdelemben
pedig a házigazda lettektõl szenvedtünk vereséget. Így végül
válogatottunk a nyolcadik helyen végzett.
Az U18-as fiú gárda Szófiában Divízió „B” Európabajnokságon vett részt. Csapatunk csak a nyolcadik helyre
„fért be”, így a Divízió „A”-ban való részvétel még várat magára.

ÖTM - NUPinfo

Sportiskola - mûhelymunkával egybekötött konferencia
a Csanádiban

(folytatás)

A konferencián elhangzott plenáris ülések elõadásai
és az azokat követõ tájékoztatók:
A közoktatási típusú kerettanterv helyi tantervként
való alkalmazása (elõadó: Vargáné Hajdú Mária (kép 2.) igazgató),
A Testnevelés és sport mûveltségterület bemutatása
(Szabó Lászlóné igazgató-helyettes), Testnevelés tanterv

(Szabó Lászlóné), Tanulásmódszertan (Rabi Ferencné igazgatóhelyettes), Küzdelem és játék (Váradi István, a tanterv szerzõje,
a Garabonciás Alapítvány elnöke), Önismeret (Nagy Sándor
sportpszichológus), Tanulásmódszertan (Baló András (kép 3.)
igazgató-helyettes), Sportpszichológia (Nagy Sándor (kép 4.)),
A Testnevelés és sport mûveltségterület elméleti moduljai
(Szabó Lászlóné).
NUPinfo

Tenisz: Héraklészes sikerek az öreg kontinensen
Mint ahogy azt júliusi számunkban olvashatták, az
U16-os korosztályban versenyzõ Batta Lucia egy, az orosz
fõvárosban megrendezett nemzetközi tornán brillírozott. Az Idom
Team 2000 teniszezõje Moszkvában a legjobb nyolc közé jutott.
A tizennégy éven aluliak között Babos Tímea (kép 1.)
Csehországban bizonyított. A Soproni VSC ifjú tehetsége az
ostravai tornán egészen az elõdöntõig jutott. Nem csoda, hogy a
soproni lány - aki az igen elõkelõ harmadik helyen áll az európai
ranglistán - indulási jogot nyert a Junior Masters elnevezésû
viadalra. Ez a torna európai korosztályos tenisz-elit egyik
legrangosabb erõpróbája, melyet szeptember 14. és 16. között
Orbetello városában rendeznek meg. Babos Timea már tavaly is
részt vett a tornán, a szegedi srác azonban most került elõször
ilyen közel a tûzhöz, hiszen tavaly nem fogadták el a nevezését
a 14-es versenyszámra. Tímea mellett a fiúk közül,

(2.)

P. J. M.

a szintén U16-os Zsiga Máté (kép 2.) (Szegedi Városi Tenisz Club) lesz
az itáliai megmérettetés másik résztvevõje. Tavaly Timi négy éves
csendet tört meg Reggio Calabriában, hiszen elõtte utoljára
Tóth Antónia indult a Masters-en. Amennyiben Timea vagy (1.)
Máté bejut a döntõbe és ott nyerni is tud, akkor olyan nagyságok
nyomdokaiba léphet, mint Kim Clijsters, Antonella Serra Zanetti
vagy Sophie Arvidsson, de egyébként a versenysorozat történetében olyan gyõztesek is voltak, mint Rafael Nadal, Tommy Robredo
vagy Filippo Volandri.
Augusztus hónap végén a Pécs Junior Tennis Cup
elnevezésû, 14 éven aluli játékosoknak kiírt nemzetközi verseny (2.)
zajlott. A lányok versenyszámát Szávay Ági húga, Szávay Blanka
(kép 3.) (99.) nyerte ugyanazon a napon, amikor nõvére Petrovát
gyõzte le a US Open-en. A idõsebb Szávay azóta mind egyesben,
mind párosban történelmet írt az amerikai Grand Slam viadalon…

(4.)
(3.)

P. J. M., MTSZ
(3.)

Kerékpár: a pálya OB-n a KSI-nek is termett babér

I. Ifjúsági Olimpia 2010. - Debrecen pályázik!
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság értesítése szerint
tizenegy város jelezte érdeklõdését a 2010-es I. Ifjúsági
Olimpiai Játékok megrendezése iránt:
Algír (Algéria), Athén (Görögország), Bangkok
(Thaiföld), Belgrád (Szerbia), Debrecen (Magyarország),
Guatemalaváros (Guatemala), Kuala Lumpur (Malajzia),
Moszkva (Oroszország), Poznan (Lengyelország), Szingapúr
(Szingapúr) és Torino (Olaszország).

(folytatás)

A városoknak október 26.-ig kell megküldeniük
pályázatukat, amelyek alapján a NOB november 12.-ig egy
szakértõi bizottság értékelése alapján szelektál. A kiválasztottak
decemberben fogadják majd a szemlebizottságot, amelynek
jelentését januárban elküldik az összes a NOB-tagnak, akik
aztán levélben szavaznak a leendõ rendezõrõl. A házigazda
várost 2008 februárjában jelentik be a NOB központjában.
NUPinfo

A Millenáris kerékpárstadionban augusztus 31. és
szeptember 2. között rendezték a 111. férfi, 28. nõi és Utánpótlás
Pályabajnokságot, melyen közel 30 számban avattak bajnokot.
Az utánpótlás-korúakat az U17-es serdülõ és az U19-es ifjúsági
korosztály képviselte, a háromnapos pályaderbyn a különbözõ
korcsoportokban az amatõrökkel együtt összesen több mint
70-en pattantak nyeregbe. A szeles, borús idõ ezúttal nem állt a
csúcsdöntõk mellé, esõ ugyan nem veszélyeztette a lebonyolítást,
az idõeredmények azonban alulmaradtak a korábbi rekordoktól.
Az OB kétségkívül legnagyobb sztárja az egykor KSI-s
színekben is versenyzõ - BVSC-sként 2006-ban junior
világbajnoki ötödik helyezett - Lovassy Krisztián volt, aki a nyolc
elit férfi versenyszámból hétszer állt rajthoz - nagyszerû
versenyzéssel mindannyiszor aranyérmesként zárt.

A KSI SE fiataljai sprinten, az idõfutam számokban és
a pontversenyekben is helyt álltak. A Somogyi - Hazai edzõpáros
tanítványai közül bajnoki helyezésével kiemelkedik Schipp Olivér,
Palotai Anna, Hazai Boglárka, Palotai Péter, Durucz Miklós, Kollár
Dávid, Bocskai Dániel és Szabó-Biczók Márton.

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

7.oldal
www.nupi.hu

Sportági beszámolók

Sportági beszámolók

Asztalitenisz: Lendületben a KSI, megalakult a Jónyer István Asztalitenisz Sportiskola
A hazai és nemzetközi asztaliteniszsport egyik
legnagyobb egyéniségei jártak a KSI SE Asztalitenisz
Szakosztályában, a Jégszínház épületében. Ez alkalommal a
Jónyer-Gergely-Klampár többszörös világbajnok trióból, Jónyer
István és Gergely Gábor - utóbbi, mint egykori KSI-s jelenlétével adott nyomatékot egy utánpótlás-sportot
érintõ új kezdeményezésnek. A „nagy öregek” mellett a
kamerák kereszttüzében természetesen az ifjú trónkövetelõk is asztalhoz álltak. A bemutatóval egybekötött sajtótájékoztatón jelen volt az egykori mester, Berczik Zoltán is.
A formálódó új sportági mûhely, a Jónyer István
Asztalitenisz Sportiskola, a magasabb szintû tehetséggondozást
és utánpótlás-nevelést tûzte ki zászlajára. Az iskola technikai
igazgatója maga a háromszoros (egyéni-, páros- és csapat-)
világbajnoki címet szerzett névadó klasszis. A megbízást a klub
ügyvezetõ elnöke, Hazsik Endre adta át.

Lakatos Tamás Európa legjobbjai közt
A KSI SE asztaliteniszezõinek ifjú tehetsége, Lakatos
Tamás (kép 1.) Franciaországban bizonyította tehetségét. Tamás,
egy, a serdülõkor elõtti korosztály európai, immár másodízben

megrendezett seregszemléjén tette le a névjegyét. A fiatal játékos
az öreg kontinens legjobbjait fölvonultató mezõnyben az
Európai Mini-kadett Bajnokság ezüstérmével térhetett haza.
NUPinfo

Nemzetközi utánpótlás sikerek Kínában
(1.)

A kínai Taiyuan városában magyar résztvevõi is voltak
a Nemzetközi Utánpótlás Bajnokságnak, amely egyben az ITTF
Ifjúsági Körversenyének egyik állomása is volt.
A Kínában edzõtáborozó fiatalok versennyel fejezték
be távol-keleti utazást. A legjobb eredményt az ifiknél Kosiba
Dániel (kép 2.) érte el, aki hongkongi ellenfelet legyõzve fõtáblára
jutott, ahol egy kínai fiatal ellen nyert hét játszmában (!), majd
kikapott egy másik hazai ellenféltõl. Mellette egyébként csak egy
svéd fiú került a nyolc közé az európaiak közül. Sebestyén Péter
szintén fõtáblás volt, ugyancsak hongkongi elleni selejtezõs
(2.) sikerrel. Ugyanez nem sikerült az egyetlen lánynak, Szvitacsnak
(kép 3.), aki nagyon nehéz csoportba került.
Az ifivel együtt zajló serdülõ versenyszámban ismét
remekeltek a pozsonyi EB és a belgrádi EYOF hõsei,

Ambrus Krisztina és Madarász
Dóra. Ambrus három gyõzelemmel zárta a selejtezõt, majd a
16-os fõtáblán az EYOFbajnok Ambrus (Variens-Akker
Plus Soltvadkert) két kínait
legyõzve jutott a négy közé
(ahol egy harmadik állta útját…).
(3.)
Hasonlóképpen bronzérmes lett
a kecskeméti Madarász, aki az elsõ kiemelt kínai és egy indiai
lányon túljutott, hogy aztán õ is kínaitól szenvedjen vereséget.
A fiúk hasonló számában Perei Gergely hármas
körbeverés után nem került fõtáblára, Palatinus Martin viszont a
legjobb 16-ig jutott, ahol indiai ellenféltõl kapott ki.

Vízilabda: Junior férfi világbajnokság
Augusztusban az ifjúsági hölgyekre és a junior fiúkra
egyaránt komoly erõpróba várt. A „gyengébbik nem” képviselõi
Görögországban Európa-bajnokságon, míg a fiúk a
tengerentúlon világbajnokságon vettek részt.
Idõrendben elõször a kontinensviadal zajlott, a várvavárt siker helyszínévé mégis az Egyesült Államok lépett elõ.
Szépen csillogott az aranyérem a fiúk nyakában, a napfényes
Kaliforniában, hiszen tizenkét esztendõ múltán ismét a magyar
válogatott (kép 1.) nyerte a férfi junior világbajnokságot. A Keszthelyi
Tibor vezette együttes a negyeddöntõig imponáló játékkal és nagy
gólkülönbségû - például Egyiptom ellenében 18 gólos gyõzelmekkel jutott el. A negyeddöntõben az ausztrál gárda várt
ránk, akik nem találták juniorkorú pólósaink játékának
ellenszerét, így a csapat következõ ellenfele régi riválisunk, a
szerb válogatott lett. A délszlávok ellenében minden körülmény
a szerbek malmára hajtotta a vizet. A magyar gárda 12
emberfórja ellenében aránytalanul nagy számban, 23 alkalommal
jutott ellenfelünk emberelõnyhöz. Hiába minden, a
hosszabbításban mi találtunk a hálóba és jutottunk a fináléba. Az
elõdöntõ izgalmaihoz képest relatíve könnyedén, 9:6-ra
gyõztünk a döntõben Olaszország ellen. Együttesünk
fokozatosan õrölte fel a taljánokat, a félidõben még csak egy
góllal vezetett, aztán az utolsó két negyedet egy-egy góllal nyerve
magabiztos, háromgólos gyõzelmet aratott. A Bisztritsányi, Borsos,
Szabó, Pecz, Lázár, Sziklai, Vörös, Kincses, Salamon, Varga, Hárai,
Marnitz, Decker felállású válogatott vezére ezen az estén is az
olimpiai kerettag, a felnõtt csapattal az idén vb-ezüstérmes,
három gólt szerzõ Varga Dénes volt.

(1.)

Férfivonalon egyébként ez az elsõ nemzetközi
aranyérem a felnõttek 2004-es athéni gyõzelme óta, ugyanis az
utóbbi években az utánpótlás-együttesek is rendre veszítettek a
szerbek vagy a horvátok ellen.
„Épp ideje volt már, nagyon untam az örökös ezüstérmeket.
A döntõ tényleg egy sima meccs volt, egy pillanatnyi esélyt sem hagytak a
srácok az olaszoknak. Amit pedig Varga Dumi (Dénes) nyújtott ezen a
vb-n... Én még nem láttam olyan játékost, aki ennyivel nõtt volna az egész
mezõny fölé. Az, hogy világklasszis, csak halovány minõsítés. Õ lett a
gólkirály, a torna legjobb játékosa, minden.” - nyilatkozta a MOB
honlapján Kemény Ferenc utánpótlás-igazgató.

MOATSZ

Triatlon: Junior Európa-kupa és Csapat Világbajnokság
A TVK Tiszaújvárosi Nagyhét keretében a mieink
szép sikereket értek el. A honi triatlonsport fõvárosában, a
lányok mezõnyében két héraklészes is dobogóra állhatott. A
versenyt Szalay Szandra (ORTRI) nyerte, Horváth Gréta
(Kaposvári Építõk) a harmadik helyen zárt. A fiúknál a MOGYI
SE sportolója Faldum Gábor (kép 4.) szerzett aranyérmet.

Ifjúsági leány Európa-bajnokság
A Nagyhét záróakkordjaként a legjobb csapatok is
összemérhették tudásukat. A hölgyek világbajnoki mezõnyében
nyolc trió állt rajthoz. A magyarok Vanek Margit, Tóth Zsófia, Koch
Renáta összeállításban a negyedik helyen végeztek.

A lányok számára a görögországi Chania-ban írták
ki az ifjúsági Európa-bajnokságot. Kosztolánczy György csapata
nem tudta megismételni a junior hölgyek sikerét emlékeztetõül juniorjaink világbajnoki bronzérmet szereztek -,

a hatodik helyen fejezték be a kontinensviadalt. Az Európabajnoki címet Oroszország hódította el. Az itáliaiak a második,
a spanyolok a dobogó harmadik fokára állhattak fel.
MOB, P. J. M.

P. J. M.
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Sportági beszámolók

Sportági beszámolók

Súlyemelés: Ifi Európa-bajnokság, Olaszország

Kajak-kenu: Messze Európa elõtt - beszámoló az Ifi és U23 Európa-bajnokságról

(1.)

Augusztus 27. és szeptember 1. között az észak-olasz
Pavia városában gyûltek össze a kontinens legjobb emelõi.
Az elsõ versenynapon két sportolónk lépett dobogóra.
Az „A” csoportosok között Miskolc város fiatal tehetséges
versenyzõje, a Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola
tanulója, Lerch Zsolt (kép 1.) került sorra. Lerch szakításban
109 kg-os új országos csúccsal testsúlykülönbséggel marad le a
dobogó legfelsõ fokáról, így szakításban a csillogó ezüstérmet
szerezte meg. Lökésben a 125 kg-os kezdés után sikerült
a 130 kg-os teljesítménnyel összetettben új, 239 kg-os országos
csúcsot elérnie. A héraklészes súlyemelõ lökésben ötödik,
összetettben negyedik helyezettként zárt, csak néhány kg
választotta el a dobogótól. A 62 kg-os súlycsoport versenyében
a „B” csoportban Beczõ Ádám kiváló versenyzéssel, öt jó
gyakorlattal az összetett 11. helyezést érte el, 213-kg-os
eredménnyel.
A négyfõs magyar csapat egyetlen lány
versenyzõjeként Horváth Zsuzsanna (Vállalkozók SE, edzõje

Imrõ Dezsõ) a 63 kg-os súlycsoport „A” kategóriájában próbált
szerencsét. Horváth szakításban 68 kg-os gyakorlatával a
kilencedik, lökésben 88 kg-ot teljesítve a tizenegyedik helyen
zárt. A 156 kilogrammos összeredmény a kilencedik helyre volt
elegendõ. A tizenöt fõs mezõnyben a fiatal tehetséges versenyzõ
kiegyensúlyozott versenyzéssel szépen teljesítette a tõle elvárt
eredményt.
A +94 kg-os súlycsoport magyar versenyzõje
Gábor Róbert (Szegedi Lelkesedés, edzõi Ördög István, Oláh Imre)
8 kilót javítva az eddigi egyéni csúcsán, 290 kg-os összetett
eredménnyel a 9.-ként zárt.
A Magyar Súlyemelõ Szövetség Héraklész Bajnokprogramos versenyzõi a nyári szünetet is feláldozva teljes
odaadással készültek a Tatai Edzõtáborban a korosztályuk legnagyobb európai viadalára. A hosszú fegyelmezett felkészülésnek köszönhetõen sportolóink fizikai és mentális teljesítménye
sokat javult. Versenyzõinknek sikerült jelentõs mértékben
fejlõdniük. A tehetséggondozó programnak köszönhetõen
folyamatos kontrol alatt készülhettek, melynek során állapotfelmérésen is átesve, bevizsgált táplálék-kiegészítõk szedése mellett,
kiváló szellemi környezetben nem csak fizikai, de mentális
képességeik is sokat fejlõdött. Amennyiben a továbbiakban is
sikerül a Bajnokprogram tagjainak biztosítani a kiváló felkészülési lehetõségeket, akkor hamarosan az ifjúsági korú emelõk
képezhetik a Csillagprogram gerincét. Növekvõ teljesítményük
révén húzóerõt gyakorolhatnak a fiatalabb korosztályra, akikbõl
a 2010. évi Ifjúsági Olimpia résztvevõi is kiválaszthatók lesznek.

„Köszönöm a NUSI UPI vezetõinek és munkatársainak azt
a fáradozást, amely révén e sikereket elértük valamint a sportág
alapozását el tudtuk végezni. A súlyemelés mai hazai helyzete és
környezete jelenleg nem teszi lehetõvé a kiemelkedõ eredményeket, de mi,
szakemberek tudjuk azt, hogy az út, amin jelenleg járunk, nem annyira
látványos, inkább nehézségekkel teli, de hosszútávon eredményes lehet.”

Kilenc arany-, 1 ezüst és
2 bronzéremmel zárta a
belgrádi ifjúsági és U23-as
síkvizi EB-t a magyar válogatott, az U23-as csapat 6
arany-, 1 ezüst-, 2 bronzérmet; az ifjúsági együttes
pedig 3 aranyérmet nyert.
Az 500 méteres finálékban az U23-asoknál kajak
egyesben az elsõ helyen
végzett Boros Gergely (kép 1.) és
Kozák Danuta, valamint a
Boros, Sík Márton kajak páros,
míg a Kozák Danuta, Szabó
Gabriella nõi kajakos duó (kép 2.)
ezüst-, a Sáfrán Mátyás,
Sáfrán Mihály kenu páros
bronzérmet szerzett.
„A férfi kajakban Boros
Gergõ duplázása a csoda
kategóriájába
tartozik”
mondta Nagy László, az U23as válogatott vezetõedzõje. - „Boros ötven perc különbséggel nyert
egyesben, majd párosban egy olyan mezõnyben, amelyben számos
felnõtt vb-résztvevõ volt. Állítom, Boros Gergõ és Sík Márton a felnõtt
mezõnyben immár a közeljövõ embere, a pekingi olimpia talán csak
részben, de a londoni ötkarikás játékok mindenképp róluk szól majd.
Természetesen csak akkor, ha ilyen elszántan versenyeznek, és így
fejlõdnek. Kozák Danuta egyesben szintúgy remekelt, párosban pedig
Szabóval csak a felnõtt vb bronzérmese tudott eléjük kerülni. A
kenusoknál ezúttal is a páros döntõ sikerült igazán jól: az ezres gyõzelem
után ezúttal a harmadik helyen végeztek a Sáfrán testvérek, ami a kenu
négyes szombati bronzérmével is számolva, becsületre méltó teljesítmény.”

Az ifjúságiaknál is parádéztak a csapathajók.
Dira Zsófia egyesben aratott sikere után a Dira, Groholy Orsolya
páros és a Csernák Edina, Szabó Petra, Szakolczay Fédra,
Groholy Orsolya alkotta négyes is diadalmaskodott.
„Három aranyérmet elõre aláírtam volna” - mondta
Weisz Róbert, az ifjúsági válogatott vezetõedzõje. „A vb után ezen a
világversenyen is a nõi kajakosok nyújtottak igazán kiemelkedõ
teljesítményt. A nõi szakág minden tagja Európa-bajnok lett, Dira Zsófia
és Groholy Orsolya ráadásul két-két elsõ helyezést ért el. A férfi kajakosok
és a kenusok is becsülettel helyt álltak, de szeretném, ha jövõre a két férfi
szakágban is elõre lépnénk. A magyarok és a németek kivételével minden
európai ország a vb-csapatával vett részt a szerbiai kontinensbajnokságon, és jó jel, hogy egy papíron kevésbé erõs válogatottal is eredményesek tudtunk lenni, miközben fõ riválisaink, a németek egyetlen érmet (1.)
szereztek.”
MKKSZ

(2.)

Halász István fõtitkár, MSSZ

Öttusa: Ifi Vb Dél-Afrikában

Judo: Junior nemzetközi „A” kategóriás versenysorozat

A világ túloldalára, a Dél-Afrikai Köztársaságba
költözött az ifi öttusaelit. A hölgyek egyéni versenyében az
arany- és ezüstérmes helyeken két héraklészes osztozott.
Tóth Adrienn a legfelsõ, Cseh Krisztina a dobogó második fokára
állhatott fel, mindkét sportoló a BHSE színeit erõsíti.
A honvédos és alba volános „vegyesváltó” (Cseh Krisztina, Kovács
Sarolta, Vadász Dóra) a brit válogatott mögött a második helyen
zárt. A lengyel csapat a harmadik helyet szerezte meg.
Kovács még az egyéni küzdelmek során egy hatodik helyezést
is begyûjtött.
Fiú egyéniben Demeter Bence (Alba Volán) egy
harmadik helyet és ezzel egy bronzmedáliát nyert. A
csapatversenyek során, a Demeter, Bíró Szabolcs (MAFC) és
Dorozsmai Viktor (KSI) felállású váltó végül negyedik lett.
Pucsok József Márton
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Remekül szerepeltek a magyar juniorok a csehországi
Jicinben megrendezett A-kategóriás viadalon, amelyen a mieink
Ungvári Attila (66 kg, Ceglédi VSE) révén egy arany-, Juhász Ádám
(kép 3.) (100 kg, TFSE) révén egy ezüst- és Hoppál Dániel (100 kg,
Honvéd-Kipszer) révén egy bronzéremmel lettek gazdagabbak.
A mieink közül Herédi Ákos (73 kg, Margitszigeti AC) is eljutott a
bronzmérkõzésig, végül ötödik lett, akárcsak a nehézsúlyú
Dusa Ákos (Paksi Atomerõmû SE) és a viadal egyetlen magyar nõi
indulója, Habram Barbara (63 kg, Honvéd-Kipszer).
Hat magyar héraklészes is döntõzhetett az osztrák
fõvárosban megrendezett viadalon. A hölgyeknél négy
versenyzõ éremmel tért haza. Összesen három második és egy
elsõ hely került judokáink neve mellé. Az ezüstérmek Maros
Barbara (KSI-48 kg), Karakas Hedvig (MVSC-57 kg) és Kákonyi
Ninetta (UTE-70 kg) nevéhez fûzõdnek. A KSI-s Joó Abigél (kép 4.)
28 fõs igen erõs mezõnyben lett súlycsoportja, a 63 kg gyõztese.

A fiúknál a korábbi korosztályos kontinensbajnok
Juhász Ádám komoly esélyesnek számított. A TFSE héraklészesét
nem lehetett megállítani, aki bizonyítván tehetségét, nehézsúlyban szerzett elsõséget.
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