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Hírek

A CSILLAGPROGRAMOS Burján László (kép 1.) Örményországban csillogtatta meg tudását. Az újpesti judós egy meghívásos,
pénzdíjas tornán vett részt. „Bubu” egy gyõzelemmel és egy
vereséggel bronzérmet szerzett az örmény GP-n. Egy kategóriával
feljebb, az UTE-s klubtárs Taraba Sándor épp csak lecsúszott a
dobogóról és ötödik helyezett lett.
A LENGYELORSZÁGI Sosnowiecz-ben
vendégszerepelt az U20-as jégkorong
válogatott. A héraklészes gárda elsõ mérkõ(1.)
zésén büntetõkkel múlta felül a házigazda
csapatot. Következõ összecsapásunkkor már érvényesült a papírforma, az ukránok sima, 6:2 arányú
gyõzelmet arattak felettünk.
A SÚLYEMELÕKNÉL december elsõ napjaiban, Oroszlányban került megrendezésre a 2007. évi
Utánpótlás Országos Bajnokság. A rangos viadalon 12 csapat, összesen 200 emelõje vett részt. Lerch Zsolt
(kép 2.) a DSC kiválósága (edzõje: Juhász István mesteredzõ) 110 kg-os szakítással
valamint 240 kg-os összetett eredményével új országos csúcsot ért el.
A BUDAPESTEN megrendezett Steyr Pele kupán mind a nõi, mind a férfi
pisztolyosoknál több KSI-s érem is született. A nõi légpisztoly 10 méteres számában
Erdõs Dorottya a második, a junioroknál Bartyik Brigitta (kép 3.) a harmadik, míg az
ifjúsági korúaknál Nemes Adrienn az elsõ helyen zárt. A fiúknál felnõtt korcsoportban
Németh János hozta el az ezüstérmet, a junioroknál pedig teljes KSI-s háziverseny
döntött az érmek sorsáról. Végül Pál Balázs, Varga András és Vass Zsolt sorrend
alakult ki.
(3.)
NOVEMBER 20-ÁN a Magyar Sport Háza konferencia termében a
sportdiplomácia jelenlegi helyzetérõl, problémáiról és jövõbeni lehetõségeirõl esett szó. A szimpóziumon
többi között Elbert Gábor és Györfi János az ÖTM, Szûcs Balázs a Nemzeti Turizmus Rt., Móra Anikó a Nemzetközi Súlyemelõ
Szövetség és Faragó Judit a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség képviseletében tartott elõadást.
ITTHON SERDÜLÕK, kadettek, ifik, juniorok és felnõttek
számára kiírt országos tornász bajnokság zajlott. A KSI-s
versenyzõk (kép 4.) közül, a serdülõ lányoknál Lenner Dorottya és
Kertész Olívia több szeren is kiválóan teljesített. Kadett
korosztályban Kapitány Olívia és Jáger Nikolett brillíroztak. Az
ifiknél Horváth Nóra két szeren is érmet szerzett. A fiúknál a
kadettek közt Makra László mind a hat szeren érmes tudott lenni,
az ifiknél Lengyel Zsolt bizonyított. A juniorok versengésében
Szentpáli Gergely tette le névjegyét, végül a felnõtteknél az olimpiai
résztvevõ Gál Róbert három szeren is bajnoki címet gyûjtött be.
A Z ÖKÖLVÍVÓ országos bajnokság alkalmával
Nagykanizsán a junior korú sportolók küzdöttek meg az
érmekért, helyezésekért. A KSI-s öklözõk, 34 egyesület
versenyében, végül a pontverseny második helyén zártak.
(4.)
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következô számának tartalmából:

KSI: Bajnokok vacsorája

Sporttudományi beszámolók

Vívás

Rövidpályás úszó Eb

Mezei futó Eb.

A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó
gyermekeket. Információk és jelentkezési lap a www.nupi.hu
honlap KSI SE menüpontja alatt találhatók.
A
Héraklész
Programmal
kapcsolatosan
a
www.heraklesz.hu honlapon tájékozódhatnak.

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja;
a Héraklész Program, a Sport XXI. Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2007. november, VI. évfolyam 11., sorrendben 61. száma.

A TARTALOMBÓL:
Iskolatükör Szolnokról Sportági beszámolók: judo, vívás, asztalitenisz, kajak-kenu, torna,
triatlon, sportlövészet, súlyemelés hírek.

Sportiskolák:

E

„Ha a gyerek nem keresi a sportot,
a sport keresi meg a gyereket”

„A tanácskozás alapötlete, az a szándék volt, hogy
a jegyében telt
lehetõséget teremtsünk a tapasztalatcserére, pontoa „Sportiskolák a közoktatásban” címû
sítsuk helyünket és helyzetünket a közoktatás mai
országos szimpózium, melynek a
palettáján. Mindannyian közoktatási típusú sportpestlõrinci 1. sz. Etalonsport Általános és
iskolák vagyunk, együttmûködõ sportegyesüleSportiskola adott otthont. A konferencián
tekkel és szövetségekkel; elindultunk egy olyan közös
több mint 50 iskola összesen 154 szakembere
úton, amely az utánpótlás-nevelésnek egy - az eddivett részt. A szakmai fórumon felszólalt
giektõl eltérõ - más formája. Pedagógiai programtöbbek közt Elbert Gábor sport szakállamtitkár,
jainkba beemeltük a megfelelõ sportágak helyi tanDr. Frenkl Róbert (kép 1.) egyetemi tanár,
terveit, és megszerveztük ezzel összefüggésben a napi (2.)
Szaniszló Sándor alpolgármester és Lehmann
(1.)
iskolai mûködést” - fogalmazott bevezetõjében Rábai Zsuzsanna (kép 2.),
László, a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának sportisaz 1. sz. Etalonsport Általános és Sportiskola igazgatója.
kolai programvezetõje.
NNEK A GONDOLATNAK

(folytatás a 2. oldalon)

Nemzeti Sporttanács: középpontban az utánpótlás-kiválasztás

A

NEMZETI SPORTTANÁCS november 14-ei ülésén
három napirendi pontot tárgyalt. Ezek egyikeként
dr. Szabó Tamás, a NUSI Utánpótlás-nevelési
Igazgatóságának vezetõje a magyar sport utánpótlásának
kiválasztási rendszerét ismertette. Az igazgató kiemelte, hogy

míg például a hatvanas években lényegében tömegekbõl
lehetett válogatni, kétezer után már ugyanezt, relatív kevés
gyermekbõl kell megtenni. Mindez azonban nem lehet
közvetlen negatív hatással a minõségre - tette hozzá a
sportvezetõ.
NUPinfo

Tíz sportoló Prima Junior díjas, köztük többen héraklészesek

Á

a Prima Primissima Alapítvány keretében
idén alapított Junior Prima Sport díjakat. Az elismerésre 25 éven aluli, eredményes versenyzõket lehetett
jelölni. Az MKB Bank által támogatott díj minden kitüntetettnek
7000 eurós pénzjutalommal jár. A szakmai zsûri döntése alapján
idén Benedek Dalma (kajak), Berki Krisztián (kép 3.) (torna),
Cseh László (úszás), Hadfi Dániel (cselgáncs), Kucsera Gábor
(kajak), Lõrincz Tamás (birkózás), Paksy Tímea (kajak),
Póta Georgina (kép 4.) (asztalitenisz), Szávay Ágnes (tenisz) és Vajda
Attila (kenu) kapta meg az elismerést.
TADTÁK
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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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Sportiskolák: „Ha a gyerek nem keresi a sportot, a sport keresi meg a gyereket”

- folytatás

Elbert Gábor sport szakállamtitkár szerint a közoktatási típusú sportiskolák jogi helyzete rendezetté vált, a
sportiskolai kerettanterv elfogadásával és kihirdetésével. Ezek
alapján sportiskolává válhat minden olyan közoktatási intézmény, amely a kerettantervi rendelet sportiskolákra vonatkozó elõírásait teljesíti. A sportiskolai rendszernek ez csak egy
eleme, problémát jelent egyelõre az ún. egyesületi típusú
sportiskolák jogállása.

Sportági beszámolók

A szakmai fórumon Kropkó Péter (kép 2.) programfelelõs
elemezte a sportág helyzetét, továbbiakban Széles Sándor saját
sportága, az úszás, Dr. Molnár Sándor az atlétikus képzés,
Dr. Dosek Ágoston a sífutás és az állóképességi fejlesztés, Balassa
Levente a sportpszihológia, végül
Dr. Zakariás Géza a biomechanika
idõszerû kérdéseirõl tartott beszámolót.
A rendezvény díszvendége Awi
Bracha a Wingate Institute munkatársa
volt, aki az izraeli élsport jelenlegi
tendenciáit ismertette.

Triatlon: Konferencia Tatán
Hazai György (kép 1.) a KSI SE
kerékpáros szakosztályának szakembere
a tatai edzõtábor-komplexumban „A
triatlon utánpótlás-nevelés fejlesztésének
irányai kerékpározás szempontjából” címmel
a kerékpáros felkészítésrõl tájékoztatta a
hallgatóságot.
Beszámolójában kiemelte: a
kerékpáros képzés nem eléggé
hangsúlyos a triatlon sportágon belül. A
kerékpáros teljesítmény meghatározó
lehet a végsõ helyezésben, ez azonban az
edzés felépítésében és módszereiben nem
tükrözõdik eléggé, ezen változtatni kell.

Lehmann László (kép 1.)
sportiskolai programvezetõ elõ(1.) adásában kiemelte: „A közoktatási típusú sportiskolai program
legfõbb célja a sportoló gyerek és
fiatal közoktatási kötelezettségeinek
és sportkarrier lehetõségeinek szakszerû, pedagógiai és sportszakmai
eszközökkel történõ összehangolása.”
Vasvári Ferenc

(2.)

Iskolatükör

(1.)

Idén indult rovatunkban, melyben a közoktatási típusú
sportiskolai módszertani központoknak adunk teret, ez
alkalommal a Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményt mutatjuk be. Várjuk a
további intézmények fényképes anyagait!
V.F.

Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Szolnok
Iskolánk Szolnok város legnagyobb lakótelepének, a
Széchenyi városrésznek az elsõ iskolája, 1980-ban nyitotta meg
kapuit. Az iskola 18 tantermes, benne több szaktanteremmel, egy 18x30 mes, elektromos függönnyel
3 részre osztható tornateremmel, konditeremmel,
tükrös teremmel. Az iskola
udvarán sportudvart alakítottunk ki bitumenes kézilabdapályával, 80 m-es salak
futópályával, súlylökõ körrel, távolugróhellyel, de az iskola elõtt
is van egy 20x40 m-es bitumenes
pálya, melyet használhatunk. Az
iskolába 473 tanuló jár, 43 tanárt
és 12 technikai dolgozót foglalkoztatunk.
A 2007-2008-as tanévtõl indult el hivatalosan a közoktatási típusú sportiskolai oktatás az iskolánkban, karöltve a
szomszédos Széchenyi István Gimnáziummal. Jász-NagykunSzolnok megyében ebben a két intézményben fut ez a program.
Tanulóink 70 %-a eddig is sportolt, így ez az új szervezeti forma nem okozott nagy változást az iskola alapmûködésében. Az iskolavezetés és a tantestület mindig törekedett a
testi, lelki és a szellemi nevelés összekapcsolására, egységére,
melyet az iskolai Pedagógiai Program önmeghatározásában
kiemelten említenek meg.

Az intézmény mûködésének speciális területei:
Elsõk között vezettük be az iskolában a Comenius 2000
Minõségbiztosítás rendszert, melyet folyamatosan fejlesztünk,
benne a pedagógus értékelési rendszer kidolgozásával és
elindításával.
A HEFOP-3.1.3. „Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra”
címû sikeres pályázat kapcsán, a mai kornak megfelelõ új
oktatási formát vezettünk be.
Újonnan megvásárolt korszerû
eszközparkkal, újszerû oktatási,
módszertani formában készítjük
fel a tanulókat a továbbtanulásra
(az új tananyag csoportokban való
feldolgozása, a képességek egyéni
fejlesztése, internet használat, stb.)
Iskolánk Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményként is
mûködik a képzõmûvészet mûvészeti ágban. Mûvésztanárok
irányításával
ismerkedhetnek
meg az érdeklõdõ tanulók több
csoportban a festészet, a szobrászat és a makett készítés
technikáival.
Dráma oktatás is évek óta folyik szakképzett pedagógusok
irányításával.
A 2007/2008-as tanévtõl átalakítottuk a közismeret
tantárgyaink tanterveit a Közoktatási Sportiskolák részére
elkészített speciális, sportos elemeket is tartalmazó tantervekre,
mely alapján elkészültek a kiegészített tanmenetek.

2.oldal
www.nupi.hu

Élettani és alkati felmérés
A triatlon sportág héraklészes kerete november végén
a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának teljesítménydiagnosztikai laborjában valamint humánbiológiai részlegében

élettani és alkati vizsgálaton vett részt. A több sportágat is érintõ
felmérésekrõl és az egész éves munkáról a NUPinfo hasábjain, a
késõbbiekben még beszámolunk.
P. J. M.

Olimpiai Reménységek Versenye: Sportlövészet, súlyemelés

A nyitrai sportlövõ ORV
versenyen a hagyományos visegrádi
országok - Magyarország, Szlovákia,
Csehország - versenyzõi mellett
szlovén, szerb, bosnyák, bolgár és
ukrán fiatalok is rajthoz álltak.
A népes pisztolyos és puskás mezõnyben két érmet is szereztünk.
A csillagprogramos Pál Balázs (kép 3.)
(KSI SE) a 60 lövéses pisztoly
versenyszámban az elsõ, míg csapattársa Bartyik Brigitta a 40 lövéses
számban a harmadik helyen zárt.
A technikai jellegû erõpróba után, most egy másik, immár
erõsportág, a súlyemelés következzék.

Az emelõk ifjú reménységeinek
versenye szintén Szlovákiában,
Kassán zajlott. Mind a fiúk, mind a
lányok a tárcsák közé álltak.
A héraklészes hölgyek Horváth
Zsuzsanna, Magát Krisztina, Imrõ
Fruzsina, Kerekes Tímea, Metykó Szilvia
és Sürüs Tünde Emese összeállításban a
második helyen zártak. Az elsõséget a
lengyel lányok, a harmadik helyet a
cseh válogatott szerezte meg. Nyolcfõs
fiú csapatunknak, négy nemzet
versenyében a negyedik hely jutott.
P. J. M.
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Sportági beszámolók
Kajak-kenu: Rekord részvétel a Nagyhideg-hegy futáson

Több mint ezer résztvevõ teljesítette az évek óta nagy
hagyományoknak örvendõ Nagyhideg-hegy futást. A sportolókat 60 centiméteres hó várta, azonban senki sem riadt vissza a
zord idõjárástól. A rendezvény elsõsorban kajak-kenus
megmozdulás, de évrõl-évre egyre többen vesznek részt más
sportágbeliek és „amatõrök” is.
A kajak-kenu sportág erejét jelzi, hogy 42 klub
versenyzõje érkezett szombat reggel a közös futás helyszínére az
ország minden pontjáról, és a 8 éves fiataloktól kezdve a masters

Sporttal kapcsolatos profil:

versenyzõkig mindenki teljesítette a távot. Az
abszolút kategória gyõztese a csillagprogramos Paumann Dániel, az MTK versenyzõje lett, aki magabiztosan vette a
sokszor nem könnyû akadályokat. A
hangulat sok szülõt is magával sodort, és
beálltak a futók közé. Csernák Károly, az
esemény fõrendezõje szerint ekkora részvétel, és ilyen nehéz körülmények még soha
nem voltak ezen a rendezvényen, és külön
öröm számára, hogy sok vidéki kis egyesület
is felutazott az eseményre, amelynek
különdíja 3 db Nelo Vintage típusú hajó
volt, amelyet a forgalmazó Nelo
Magyarország cég ajánlott fel. A hajók
sorsolás útján egy évig nagymarosi,
tiszaújvárosi és dunafüredi egyesületekhez
kerültek.
Külön köszönet a Katlan Kft-nek,
akik segítségével minden futót meleg teával,
csokoládéval vártak a befutó után, és a
Nagyhideg-hegy turistaházban melegedési
lehetõséget biztosítottak a megfáradt sportolók részére. A verseny megrendezésében is hatalmas szerepet
vállaltak, hiszen ha nem rattrakolják le a havat a futók elõtt,
bizonyára még nehezebb körülményekkel szembesültünk volna.
Köszönjük mindenkinek a részvételt, és bízunk benne,
hogy 2008-ban, talán hasonlóan szép téli környezetben
teljesíthetjük újra a távot.
Weisz Róbert
héraklész sportági vezetõ

Torna: Daniel D' Amato nemzetközi viadal
Du Blanc-Mesnil városában - immár tizenhetedik
alkalommal - nemzetközi tornaversenyre került sor. A férfiak
és hölgyek számára megrendezett viadalon, Franciaországból,
Romániából, Spanyolországból és Lengyelországból érkezett
sportolók képviseltették magukat. A lányok egyéni
versengésében Tóth Renáta (FTC) és Kékegyi Szandra
(Hungarotel TC) végeztek a legelõkelõbb helyen.

A ferencvárosi versenyzõ negyedik, míg a békéscsabai
tehetség hatodik helyezést ért el. Fiú egyéniben Wágner Levente
a nyolcadik helyen zárta a küzdelmeket. A zömmel
héraklészesekbõl álló férfi-nõi válogatott az összesített
pontversenyben az ukrán, a francia és a lengyel csapat mögött
a negyedik helyen végzett.

Iskolánkban 1980-tól testnevelés tagozatos osztályok
mûködtek, évfolyamonként kettõ, majd ezt követõen
megmaradt a kiemelt testnevelés oktatás és bevezettük a
mindennapi testnevelést.
Hat testnevelõ-edzõ tanár tanítja jelenleg 1-8. osztályig a
testnevelést iskolánkban és mindannyian edzõi munkát is
végeznek sportágaikban.
Kiemelt sportágként ebben a tanévben három sportágat
választottunk: kosárlabdát, labdarúgást és az atlétikát, mert
ebben a sportágban sportol a legtöbb tanulónk.
Megkötöttük a megállapodási szerzõdéseket a fenti
sportágakban a helyi egyesületekkel és az Országos
Szakszövetségekkel.
További kiemelt sportágaink még, melyek évek óta
sikeresek, a torna, versenyaerobik, kajak-kenu, karate (kép 1.) és
a floorball.

(1.)

Sporteredmények, sporthagyományaink:
Szolnok városban több mint 10 éve vezetnek egy
tömegsport és diákolimpiai pontverseny eredménylistát,
melyben iskolánk évek óta az élen áll.
Minden évben 10-12 sportágban veszünk részt az Országos
Diákolimpiákon, ahol nagyon sok bajnoki címet értünk már el
és sok-sok dobogós helyezést.
Magyar bajnokaink, nemzetközi gyõzteseink, világ- és
Európa-bajnoki dobogósaink eredményeire is büszkék
vagyunk.

Minden évben, hagyományosan meghívásos tömegsport
rendezvényeket hirdetünk meg a városban, melyre szívesen
jönnek más iskolák.
„Edzõk-nevelõk” találkozóján beszélik meg a felmerült
problémákat a tanárok, edzõk és a testnevelõk.
2008 januárjában Sportgálát rendezünk, mely legjobban
reprezentálja iskolánk sportéletét.

Egyéb:
Iskolánk elismertsége Szolnok városban kiemelkedõ.
Ezt jelzi az is, hogy a szülõk szívesen íratják be gyermekeiket
az elsõ osztályokba. Már most, több mint 100 óvodás vesz
részt az iskola elõkészítõ- elsõsorban sport- foglalkozásain.
Minden évben érkeznek hozzánk más iskolából is
tanulók elsõsorban azért, hogy eredményesebben tudjanak
sportolni, összeegyeztetve a tanulással.
Iskolánk és tanáraink több kitüntetéssel
rendelkeznek, melyet magas színvonalú munkájukért kaptak
az elmúlt évek során.

A legutóbbi ezek közül, melyre büszkék vagyunk:
A Magyar Köztársaság 2007/2008-as diákolimpiai
versenyrendszerében IV. helyezést értünk el az általános
iskolák között az elmúlt két tanév versenyeredményei alapján
és 2007. január 27-én elismerõ oklevelet vehettünk át egyéb
díjak kíséretében az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumban, Dr. Lamperth Mónika miniszter asszonytól.

Honlap: www.szechenyi-krt.fw.hu
Polgár Ágnes
igazgató-helyettes, testnevelés munkaközösség vezetõ

Matolay Elek Emlékverseny
FTC-Floriol, mind pedig a Hungarotel TC (kép 1.)
versenyzõinek zöme kvalifikálta magát az egyes
szerek döntõibe. A bajnokprogramos Nagy
Orsolya (kép 2.) (Postás SE) két szeren, ugrásban és
felemás korláton is gyõzni tudott. A csapatversenyt végül a békéscsabai gárda nyerte, a
KSI SE a harmadik, a Fradi és a postás az
ötödik illetve hatodik helyen zárt.

A Józsefvárosi Torna Egylet
szervezésében, a Központi Tornacsarnok adott
otthont a Matolay Elekrõl elnevezett nívós
nemzetközi versenynek. A lányok számára kiírt
viadalon európai, köztük cseh, holland és belga,
valamint izlandi, sõt amerikai tornászok is részt
vettek. Draskóczy Imre, nõi szövetségi kapitány
tájékoztatása szerint a lányok kiválóan
(1.) szerepeltek, hiszen mind a Postás SE, mind az

P. J. M.
(2.)
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Sportági beszámolók
Judo: Ha „B” betûs vagy, biztos nyersz! - beszámoló az U23-as Európa-bajnokságról

Salzburgban 10 nemzet, 111 tõrvívója részvételével kadett nemzetközi verseny zajlott. Talán csak álmainkban fordul elõ az, ha a dobogón
három magyar áll. Pedig ez történt
Ausztriában, így nemcsak Gátai Róbert
(MTK), hanem Hári Máté (ZVE) és
Németh Gábor (Törekvés SE) tiszteletére is szólt a himnusz.

Pucsok József Márton

P. J. M.
(2.)

Asztalitenisz: Ausztrál szakember Magyarországon
A felejthetetlen élményt hozó Bátorfi-gála után is
bõvelkedik nemzetközi sportdiplomáciai eseményekben a
magyar asztalitenisz élet. (A gáláról szóló személyes élményeit és
gratulációját épp a napokban jelentette meg Adham Sharara, az ITTF
elnöke a szövetség honlapján (www.ittf.com: “How to Honour our
Champions” címû cikkében.)
A verhetetlen világbajnok kínai nõi csapat fellépése, a
nemzetközi és az európai szövetség elnökeinek budapesti
látogatása után ismét elõkelõ vendég látogatott el hozzánk. A
magyar asztalitenisz tradícióival, jelenlegi körülményeivel
ismerkedhet meg közelebbrõl Glenn Tepper (kép 1.), a Nemzetközi
Asztalitenisz Szövetség (ITTF) Fejlesztési Programigazgatója.

(3.)

Vívás: Junior Európa-bajnokság
A magyar héraklészes vívócsapat Prágában a juniorok
számára kiírt kontinensbajnokságon vett részt. Az
események krónikáját mindjárt kezdjük a
legnagyobb sikert elért sportolóval, Antal
Edinával. A bajnokprogramos párbajtõrözõ, Dina Ferenc tanítványa, a Honvéd
Humanrent saját nevelésû versenyzõje,
még a kadett korosztályban megmutatta
oroszlánkörmeit. Tehetségét mi sem bizonyítja jobban, hogy a törökországi világbajnokságon bravúrosan küzdve bronzérmet
szerzett. Prágában elsõ éves juniorként, az
egész európai mezõny egyik legifjabbikaként állt a pástra. Szinte minden sikerült: a
negyeddöntõ, majd a négy közé jutás is. A
fináléban az ukrán Pochkalova sem bírt
versenyzõnkkel, aki így végül Európa legjobbja lett. A lányok csapatban hatodik helyen zártak.
A párbajtõr szakág igazán nem panaszkodhatott,
hiszen a fiúknál az egyéniben világkupa-gyõztes Peterdi

Iliász Nikolasz a cseh fõvárosban,
csapatban elért Eb ezüstérme után,
egy németországi világkupán is bizonyított. A dormangeni viadalon férfi
és nõi kardozóink egyaránt rajthoz
álltak. A Vasas vívója ragyogóan
elkapta a fonalat és végül a 126 fõs
mezõnyben a harmadik helyen zárt.

A magyar válogatott teljesítményét a nehézsúlyú Bor Barna (kép 3.)
koronázta meg. A paksi cselgáncsos címvédõhöz méltóan jutott
el a fináléig, ahol esélyt sem adva riválisának harcolta ki a végsõ
gyõzelmet.
A végelszámolásban, a
megszerzett érmek és helyezések alapján felállított
ranglistán a mieink az elsõ
helyen végezve Oroszországot,
Németországot és Franciaországot is maguk mögött
tudhatták.
Ugye nem kell kommentár…
forrás: Záhonyi fotóügynökség

Ha „B betûvel írják a neved, aranyérmes leszel” - lehetett
volna akár ez is az ez évi korosztályos világverseny magyar
mottója is. A valóban világraszóló siker kovácsai három arany-,
egy ezüst- és két bronzérmet
gyûjtöttek be.
A hölgyeknél, Rio de
Janeiro hõse, a világbajnoki
harmadik helyezett Baczkó
Bernadett (kép 1.) állhatott a
dobogó tetejére. A KSI SE
versenyzõje az 57 kg-os kategóriában lett az öreg kontinens legjobbja. Mestere,
Pánczél Gábor idén sem panaszkodhat, hiszen Berni
(1.) eredményivel elkápráztatta a
hazai, sõt nemzetközi közönséget. A legkisebb, 48 kg-os
súlycsoportban Csernoviczki
Éva, a tavalyi év után ismét
döntõzhetett. Akkor a Hermann DSE judokája arany-, most
Ausztriában ezüstérmet kasszírozott be. Az ifi Európa-bajnok
Maros Barbara (kép 2.) számára új súlycsoportjában (52 kg) cél, a
rutin megszerzése volt. A KSI-s judoka egy gyõzelemmel a
tarsolyában kiválóan helytállt a gyakran hat-hét évvel idõsebbek
közt. Klubtársa Joó Abigél, aki a junior Eb-n harmadik helyezést
ért el, Salzburgban is bronzérmet zsebelt be.
A fiúknál a második számú "B-betûs" Burján László
(UTE, 60 kg) a számos világeseményen szerzett érem után, most
aranynak örülhetett. Egy kategóriával feljebb a hatvanhat
kilósok között a még juniorkorú, bajnokprogramos Ungvári Attila
(CVSE) nagyszerûen judózva, meglepetésre harmadik lett.
Végül még egy "B-betûs" siker.

Vívás: Három magyar egy dobogón - nemzetközi sikerek

András is remekül teljesített. A PEAC versenyzõje egészen a
döntõig menetelt, majd másodikként zárta a küzdelmeket.
A kardozók közül Szilágyi Áron (Vasas SC) a
tavalyi év korosztályos kontinensbajnoka,
egyben címvédõje jutott a legtovább. Az
újdonsült csapatvilágbajnok 2006 után ismét az
aranyért vívhatott, végül az ezüstéremnek
örülhetett. A Gáll Csaba (BEAC Architekton),
Gémesi Bence (GEAC), Iliász Nikolász (Vasas
SC) és Szilágy Áron összetételû kardcsapat a
dobogó második fokára állhatott fel.
Nõi kardban a Vasas két reménysége,
Luczáti Zsófia és Petõ Réka is a legjobb nyolc
mezõnyébe jutott. Hölgyeink csapatban a
nyolcadik helyig jutottak. A tõrözõ Bíró Péter
(MTK) is éppen befért a legjobb nyolc vívó
közé.
Összességében a válogatott négy éremmel, az
eredménytáblázat negyedik helyén az európai élbolyban zárt.

Az ausztrál sportvezetõ, korábbi válogatott sportoló elsõsorban a
Testnevelési Egyetemen zajló asztalitenisz edzõképzésre volt
kíváncsi, amelynek a NOB Olimpiai Szolidaritási együttmûködése alapján külföldi diákok hosszú évek óta a részesei. A
Továbbképzõ Intézet igazgatója, dr. Petrovics László a Nemzetközi
Edzõi Tanfolyam jövõjérõl tárgyalt a vendéggel. Tepper úr
elõadást tartott a képzésben résztvevõ hazai asztalitenisz
edzõknek, a MOB Nõi Bizottsági ülésén ismertette az ITTF nõi
fejlesztési programját. Tepper úr a NUSI-UPI-ba is látogatást
tett, ahol dr. Szabó Tamás igazgató, valamint az egyes
szakterületek, munkacsoportok felelõsei az utánpótlás-nevelési
igazgatóságon zajló munkáról tartottak bõvebb tájékoztatást. (1.)

Szlovák Serdülõ Nemzetközi Bajnokság
Egy nagyszerû bronzéremmel
zárta a héraklészes küldöttség a
november 1. és 4. között, Pozsonyban
megrendezett
Szlovák
Serdülõ
Nemzetközi Bajnokságot. Az elmúlt
évek során az egyik legnépszerûbbé vált
versenyen - idén például 25 ország
képviseltette magát - a Madarász Dóra (kép
2.) (Kecskeméti Spartacus), Nagyváradi
Mercédesz (kép 3.) (Fastron AC Tolna)
serdülõ leány páros állhatott fel a
dobogó harmadik fokára.
Egyéniben sajnos Madarásznak nem sikerült a
papírformának megfelelõ eredményt elérnie. A harmadik helyen
kiemelt versenyzõnk a negyeddöntõben szenvedett vereséget a
szerbiai Dijana Holok-tól. A mérkõzés krónikájához tartozik,

MOATSZ

(3.)

(2.)
P. J. M.
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hogy a játékvezetõ szabálytalannak
találta Dóra ütõjét, aki tartalék ütõjével
játszva nem tudta magát függetleníteni
a körülményektõl.

5.oldal
www.nupi.hu

