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SZÁMOS MAGYAR JUDOKA részvételével
zajlott a sportág szentélyében, Tokióban
megrendezett nívós nemzetközi cselgáncs
viadal. A Kano Kupán Baczkó Bernadett (kép 1.), a
KSI ifjú csillagprogramosa is szõnyegre állt. A
pekingi kvótás hölgy most sem maradt érem
nélkül, többek közt az olimpiai aranyérmes
Fernandez-t megelõzve végzett a dobogó
harmadik fokán. Ez már sorrendben a harmadik

érem, hiszen Berni a riói vb-n bronzot, a 23 év alattiak kontinensbajnokságán pedig aranyat szerzett.

A SPANYOLORSZÁGI TORO-BAN megrendezett Mezeifutó Európa-bajnokságon több héraklészes is
helyet kapott a magyar csapatban. Sajnos a szám címvédõje, Bene Barnabás (PFK), sérülés miatt kihagyni
kényszerült a viadalt. A korosztályos Eb-érmes két pécsi középtávfutó, Ott Balázs és Tóth László valamint a
korábban szintén kontinensbajnoki medáliát szerzett Minczér Albert (VEDAC) számára a mezeifutás még idegen

volt, így nem tudták megszorítani a legjobbakat.

NOVEMBER 30. ÉS DECEMBER 2. KÖZÖTT Oroszlányban került megren-
dezésre a 2007. Évi Súlyemelõ Utánpótlás Országos Bajnokság. A rangos
viadalon 12 csapat, összesen 200 versenyzõje 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 emelt.

AZ ÖTTUSA SZÖVETSÉG a jövõ évi világbajnokság egyik színhelyén, a
SYMA Sport- és Rendezvénycsarnokban tartotta évzáró ünnepségét.
Császári Attila elnök megnyitója után az év legjobbjait (kép 3.) köszöntötték. A
világversenyeken duplázó Horváth Viktort és az olimpiai részvételi jogot
megszerzõ Vörös Zsuzsát, valamint az ifjúsági világversenyeken kiválóan

szerepelt héraklészeseket: Demeter Bencét és Tóth Adriennt jutalmazták meg. Az értékelés szerint az öttusázók a
felnõttek és fiatalok eredményeit együttesen számítva az egyik, talán legjobb évet zárták. 

A SPORTÁGI SZAKSZÖVETSÉGEK szavazatai alapján az idén ismét kiválasztásra kerültek 2007
legjobbjai. Több olimpiai sportágban is jelenlegi és korábbi héraklészes versenyzõre esett a választás. Így a birkózó
Sastin Marianna, a judós Baczkó Bernadett, a súlyemelõ Lerch Zsolt és Bazsó Bianka, a teniszezõ Szávay Ágnes, a lólengés

kontinensbajnoka Berki Krisztián (kép 4.), a tornász
Böczögõ Dorina, valamint két úszó: Szepesi Nikolett
és Cseh László (kép 5.) egyaránt a legjobbak közé
kerültek.

JANUÁR ELSÕ HÉTVÉGÉJÉN került
megrendezésre az immár hagyományosnak
mondható Héraklész Vívó Világkupa, melyen a
hazai válogatottból Iliász Nikolasz (Vasas SC)
arany-, míg a BVSC-s Várhelyi Anna a
bronzéremig jutott. A versenyrõl részletesen a
következõ számunkban olvashatnak.

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja;  
a Héraklész Program, a Sport XXI. Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa; 

2007. december, VI. évfolyam 12., sorrendben 62. száma.

HÉRAKLÉSZ PROGRAM támogatott sportolói 2007-ben a korosztályos világversenyeken összesen 298 darab I-VIII.
helyezést szereztek. A részletes táblázat a 3. oldalon megtekinthetõ. 

Héraklész Program: 298 darab I-VIII. helyezés 2007-ben!

A

A TARTALOMBÓL:
Konferenciák, közgyûlések, MOB-ösztöndíjasok Sportági beszámolók: úszás, jégkorong,

vívás, tenisz, röplabda, asztalitenisz hírek.

Z IDEI ESZTENDÕBEN nyújtott sportteljesítményük alapján - a
hagyományoknak megfelelõen - a KSI SE-ben is megválasz-
tották az „Év sportolóját”. A megtisztelõ címet a hölgyeknél

Hegyi Zomilla kajakos, az uraknál megosztva Kasza Róbert öttusázó és
Sáfrán Mátyás kenus kapta. A díjak átadására az egyesület legeredmé-
nyesebbjeit felvonultató „Bajnokok vacsoráján” került sor. A különdíjakat
a két olimpiai kvótásnak: a judós Baczkó Bernadettnek és a tornász Gál
Róbertnek ítélték. A Hazsik Endre vezette klub sportolói 2007-ben világ-
és kontinentális versenyeken, 51 dobogós helyezést szereztek.

(folytatás a 2. oldalon!)

Hegyi, Kasza és Sáfrán az „Év sportolója” a KSI-ben

A

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (SIOSZ)
december 12-én Fhurmann Géza (Miskolci
Sportiskola) kezdeményezésére évzáró értekezletet

tartott a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságán. A
megbeszélésen Dr. Szabó Tamás igazgató nyitó szavai után a fõ
témát a SIOSZ újjászervezése adta. Az egybegyûlteket
Lehmann László sportiskolai programvezetõ a közoktatási
típusú sportiskolai módszertani központok 2007. szeptemberi
indulásáról tájékoztatta. 

(folytatás a 2. oldalon!)

Újjászervezôdik a SIOSZ

A

(1.)(2.)

(3.)

(4.)

(5.)

SPORTCSILLAGOK GÁLAESTJE:
HÉRAKLÉSZESEK AZ „ÉV SPORTOLÓI” KÖZT

MMÁR 50. ALKALOMMAL szavazhattak a Magyar Sportújságírók Szövetségének tagjai az általuk
legjobbnak vélt magyar sportolókra 2007-ben. A kategória-gyõztesek díjainak átadására a
Budapest Congress and World Trade Centerben, a Sportcsillagok Gálaestjén került sor. Az

elismerésben a nõi gyõztes Szávay Ágnes mellett több héraklészes sportoló is részesült.
Az 50. „Év sportolója” szavazás Héraklész-vonatkozású eredményei:
- férfiak: a gyõztes Talmácsi Gábor mögött a hatodik Cseh László (úszó);
- nõk: 1. Szávay Ágnes (kép 1.) (tenisz),
- csapat: 1. férfi kardválogatott (Szilágyi Áron és Lontay Balázs) 

2. nõi asztalitenisz-válogatott (Póta Georgina és Li Bin),
- edzõk: 1. Kuhárszky Zoltán (Szávay edzõje). NUPinfo
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Hegyi, Kasza és Sáfrán az „Év sportolója” a KSI-ben - folytatás Sportági beszámolók

Röplabda: Nemzetközi felkészülési tornákhelyezéseivel (5 érem), az öttusázó Kasza pedig egyéni
kontinensaranyával vívta ki az elismerést. Kétezerhatban a
„Legeredményesebb utánpótlás-nevelõ egyesület” címet a KSI kapta. A

fiatalok és mestereik 2007-ben is
kitettek magukért.

Az utóbbi öt évben a
VB- és Eb-ken a KSI SE szak-
osztályaiban sportolók összesen
101 arany-, 63 ezüst- és 84 bronz-
érmet szereztek. A vb-, Eb-ket
számolva 36 érem, az EYOF-,
EORV- és Univerziadékat is kal-
kulálva összesen 51 érem: köztük
28 arany, 11 ezüst és 12 bronz az
idei esztendõ termése, melyet 31
sportoló aratott le. A nemzetközi
porondra összesen 57-en kerültek
ki, közülük az érmes helyezések a
kvótásokkal együtt 27 sportoló

nevéhez kapcsolhatók.
S, hogy a fiatalok elõtt példa legyen: a kajakosok

asztalánál helyet foglalt - Schmidt Gábor fõtitkár mellett - az egy-
kori KSI-s, a többszörös világ- és Európa-bajnok Paksy Tímea is.

Vasvári Ferenc

A Sportiskolák Országos Szövetségének tagja
többek közt a debreceni, a miskolci, a szolnoki, a
szombathelyi, a nyíregyházi, a gyöngyösi, a dunaújvárosi, a
velence-tavi, a gyulai, a pécsi, és a hajdúböszörményi
sportiskola. A rendszer számtalan sportágban, több mint 10
ezer gyermeket foglalkoztat.

V.F.

2.oldal
www.nupi.hu

DECEMBER ELEJÉN, 2006
után immár második alkalommal
került sor a KSI Jégszínházban az
egyetlen hazai asztalitenisz nemzet-
közi újonc versenyre. A kétfõs
csapatok versenyére öt ország -
Németország, Románia, Szlovákia,
Szlovénia és Magyarország - 21
gárdája nevezett.

„Ezzel a kezdeményezéssel
egyedülállóak vagyunk Magyarországon.
A 10-13 éves korosztálynak a KSI
második alkalommal rendez nemzetközi
viadalt, ilyenre nincs másik példa. Az ügy
mellé állt a négyszeres világbajnok Jónyer
István (kép 2.)  is, aki a szervezés mellett
védnöki szerepet is vállalt. Szakosztály-
vezetõnk, Sallai József is megtett mindent
a rendezvény sikeréért”- tájékoztatott a
szervezõk részérõl Lakatos Gyula.

A vendéglátók elsõ csapata végül
dobogós helyen, ezüstéremmel zárt.

Eredmények:
1. Bistrita I. (román),            
2. KSI SE I. (magyar),             
3. Murska Subota (szlovén).   

V. F.

Lakatos Tamás tovább menetel

Újjászervezôdik a SIOSZ - folytatás 

JUNIORKORÚ csapataink az elkövetkezendõ Európa-
bajnoki selejtezõkre készülve felkészülési tornán vettek részt a
szlovákiai Nyitrán. A lányok (kép 1.)  gyengébb kezdés után, a
házigazda és az izraeli csapat felett gyõzelmet aratva a második

helyen zártak. Így a Németh
Lajos irányította héraklészes
gárda egy ezüstéremnek örül-
hetett. A legjobb ütõjátékos
különdíját Sándor Renáta
vehette át. Ugyanitt Buzek
László tanítványai, a junior
fiúk végül egy harmadik
helyezést értek el. Kaszap
Tamást a torna legjobb
feladójának választották.

A serdülõ lányok elsõ nemzetközi megmérettetésük
alkalmával Szlovéniában, míg az azonos korosztályú fiúk
Bécsben vendégeskedtek. A Szabados István edzõ lányai valamint
a Kelemen István irányította fiúk, egyaránt bronzérmet szereztek. 

P. J. M.

Asztalitenisz: Egyedülálló verseny a KSI-ben

A KSI-S NÖVENDÉKEK legjobbjai a '63-as megalakulás
óta folyamatosan tagjai a világ sportelitjének. Legyen az kajak-
kenu, vízilabda, öttusa, judo, asztalitenisz, torna, ökölvívás,
atlétika, avagy sportlövészet -
immár hagyomány: a fiatalok
otthonosan mozognak a világ-
versenyek díjkiosztói alkalmával. 

Idén sem történt ez
másképp. Kasza Robi (kép 1.), Hegyi
Zomilla, Kozák Danusa és a többi
kajakos, Maros Barbara (kép 2.),
Sáfrán Mátyás, Marnitz Gergõ és a
többi vízilabdás - csak, hogy
néhányat kiemeljünk. Nem egé-
szen 250 nappal a pekingi játékok
elõtt Gál Róbert (kép 3.) és Baczkó
Bernadett révén két, kvótás
sportolót üdvözölhet az olimpiai
család. Sáfrán Mátyásnak és
Kozák Danusának pedig meg van
minden esélye, hogy indulási jogot szerezzen “Pekingre”. A
kajakos Hegyi az ifi vb-ken aratott gyõzelmeivel (összesen 5
arany!), a kenus Sáfrán a vb-ken, Eb-ken aratott dobogós 

„A SPORTISKOLÁK Országos Szövetségének vezetõsége
feladatául tûzte ki a 2008-as közgyûlés elõkészítését, új elnök és
vezetõség megválasztását, továbbá az alapszabály módosítását,
valamint a közoktatási típusú sportiskolák szövetségbe (SIOSZ)
történõ meghívását. Többen megfogalmazták, hogy az egyesületi és a
közoktatási típusú sportiskolák csak szoros szakmai együtt-
mûködésben képesek a sportoló gyerekek és fiatalok érdekeit képviselni,
az iskolai és sportszakmai fejlõdésüket biztosítani” - összegzett a
vendéglátók nevében Lehmann László.

LAKATOS TAMÁS (kép 3.), a KSI fiatal asztaliteniszezõje most
Nyírbátorban bizonyította tehetségét. A Gyõrfi Tibornak emléket állító
ranglistaviadalon a serdülõkorú játékos egyesben a BVSC két versenyzõje
mögött a harmadik, míg párosban a ceglédi Kiss Dániellel az oldalán szintén
bronzérmes helyen végzett. Az újoncoknál sem maradt érem nélkül a KSI SE:
Kovács Richárd (kép 3.)  az összevont korcsoport egyéni versenyszámában lett
harmadik helyezett.

P.J.M.

(1.)

(2.)

(3.)

(1.)

(2.)

7.oldal
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KREISS FANNY (kép 1.)

diadalával zárult a lengyel-
országi Leszno-ban megren-
dezett junior világkupa. Az
UTE-Selectrade vívója a finá-
léban a házigazdák verseny-
zõjét felülmúlva gyõzött. Az
aranyérem egyben a világ-
ranglista élére repítette a kor-
osztályos világbajnoki címmel
büszkélkedõ sportolót.

A NEMZETKÖZI VERSENYEK pangásában üdítõ színfolt
volt, amikor több hazai junior játékosnak is szoríthattunk
különbözõ külföldi versenyeken. 

Legelõször ejtsünk szót Bátyi Tamás és Szendrõi Laci
dél-afrikai vendégszereplésérõl, hiszen a múlt héten õk már
második hete tartózkodtak Afrikai legdélibb államában. A
Budaörsi SC két 16 éves növendéke két 5-ös kategóriás ITF
versenyen vett részt, hogy év végén még pár pontot gyûjtsenek.
Az elsõ versenyen a 64-es
fõtábla elsõ fordulójában
mindketten gyõzni tudtak, a 9.
kiemelt Tomi 6:2, 6:3-ra a dél-
afrikai Kuhn ellen, Laci pedig
6:3, 7:6(2)-ra a szintén hazai
Van Vuuren ellen. A 16 közé
Laci nem tudott bejutni,
miután 6:2, 6:4-re kikapott a
hazai Scholtztól, Tomi azonban
6:3, 6:2 arányú gyõzelmet
aratott az ausztrál Waters ellen
és készülhetett a legjobb nyolc
közé kerülésre, amihez a 8.
kiemelt brit Evans-t kellett volna legyõznie, ez azonban nem
sikerült, 6:2, 6:1-re elvesztette a nyolcaddöntõt. 

A második héten már jobban teljesítettek, hiszen
mindketten egészen a legjobb nyolcig eljutottak, ahol aztán Laci
az elsõ kiemelt, késõbbi gyõztes hazai Ive-tõl kapott ki 6:4, 6:3-ra.
Tominak sikerült a visszavágás az elõzõ heti vereségért,
mindössze két gémet engedélyezett Evansnek. Az elõdöntõben
aztán a 2. kiemelt dél-afrikai O' Briennel küzdhetett meg, 

Nemcsak a tõr, hanem a kard szakág is
igazán kitett magáért. A bajor fõvárosban tíz
nemzet részvételével lezajlott nemzetközi kardvívó

viadalon héraklészes sportolóink
is képviseltették magukat. A
lányok közül Petõ Réka jutott a
legmesszebb: a Vasas tehetsége
egészen a bronzéremig me-
netelt. A fiúk versenyében a
szentpétervári „aranycsapat”
tagjai közül Szilágyi Áron (kép 2.)

(Vasas SC) a második, míg
Lontay Balázs (kép 3.)  (BHSE) a
harmadik helyen zárt.

P. J. M.

aki 6:2, 6:4 arányban gyõzni tudott a magyar fiú ellen, akinek bár
még nem sok ITF-tapasztalata van, nem ez a legjobb eredménye,
hiszen augusztusban Romániában egy 4-es tornán egyszer már
játszhatott elõdöntõt, csapattársának, Lacinak azonban ez a
negyeddöntõ volt eddigi legjobbja ITF versenyen.

Egy elsõ kategóriás mexikói tornán három magyar volt
érdekelt. Bíró Zsófi hatalmas bravúrt hajtott végre, hiszen
„felkvalizta” magát, ahol így csatlakozhatott az alanyi jogon

fõtáblás Lukács Vandához (kép 4.) ,
de sem neki, sem Vandának nem
sikerült a gyõzelem, hiszen Zsófi
6:2, 6:2-re kikapott a guatemalai
Schipperstõl, Vanda pedig egy
gémet tudott nyerni a 14.
kiemelt, U14-es Európa bajnok
francia Mladenovic ellen. Borsos
Olivér (kép 5.)  szintén kilátogatott
Meridába és nem is járt rosszul,
hiszen élete elsõ 1-es kategóriás
versenyén túl jutott a selejtezõn,
azonban a 14. kiemelt horvát

Dadic a fõtábla elsõ fordulójában
megállította. Olivér már ezzel is elbüszkélkedhetne itthon,
párosban azonban még egy bravúrt bemutatott, hiszen a német
Stebe oldalán a 16 között 7:6(4), 6:1-re gyõzött az 1. kiemelt
Cunha/Ignatik brazil/fehérorosz kettõs ellen, akik közül utóbbi a
világ legjobb junior játékosa, megnyerte a Roland Garros-t,
döntõs volt Wimbledonban és párosban sem ügyetlen, legutóbb
épp az 1-es kategóriás Eddie Herr versenyt húzta be párjával. 

MTSZ-NUPinfo

Sportági beszámolók

Vívás: Sikerek szerte Európában

Héraklész Program: 298 db I-VIII. helyezés, köztük 149 érem 2007-ben!

Közgyûlések: MET és MSTT
A MAGYAR EDZÕK TÁRSASÁGA (MET) és a Magyar Sporttudományi

Társaság (MSTT) egyaránt december közepén tartotta beszámoló közgyûlését.
Mindkét szervezetben tevékenyen részt vállal az Igazgatóság több vezetõje és

munkatársa (kép 4.) egyaránt. A
konferenciákon értékes, infor-
matív elõadásokkal, prezentá-
ciókkal és poszterekkel járu-
lunk hozzá az utánpótlás-
nevelés hazai rendszerének
népszerûsítéséhez, a tapasztalatok átadásához. A MET közgyûlés egyik
sarkalatos napirendi pontja a III. Országos Edzõi Kongresszus elõkészítése, míg
az MSTT fórumának a 2007-es sporttudományi kongresszus értékelése és a
2009. évire való felhívás volt.

V.F.

Tenisz: Jól hajráztak juniorjaink

Korszerû mozgáselemzés a Héraklész sportágakban
Az új informatikai rendszer egy korszerû eszközt ad az
utánpótlás-neveléssel foglalkozó szakemberek kezébe, akik az
edzések alkalmával akár a sportpályán is objektív, grafikusan
is megjeleníthetõ adatok alapján kísérhetik figyelemmel
tanítványaik fejlõdését. A program alkalmazása iránt szinte
valamennyi héraklészes sportág érdeklõdést mutatott. 

NUPinfo

MOZGÁSELEMZÕ SZOFTVER kerül bevezetésre a
Héraklész Programban szereplõ sportágakban. Az új technika
alkalmazásával az egyes sportági elemek pontosabb végrehaj-
tására is lehetõség nyílik. A számítógépes program segítségével
az emberi test mellett az egyes testrészek mozgása külön-külön is
vizsgálható. A szoftver célja a sportmozgások fázisainak
elemzésén keresztül a még tökéletesebb mozgástanulás. 

(1.)

(2.)(3.)

(5.)

(4.)

(1.)

(2.)

(4.)

Forrás: origo.hu

2008-ban is biztosított. Tóth József (kép 1.), Héraklész program-
igazgató az ORV - Olimpiai Reménységek Versenye -
versenyrendszerérõl, az abban rejlõ lehetõségekrõl is beszélt.
Bemutatásra került továbbá a Héraklész Program
informatikai rendszere.

A megbeszélésen jelen volt többek közt a 
NUSI fõigazgatója, Török Ottó (kép 2.), az ÖTM Sport
Szakállamtitkárság képviseletében pedig Gyõrfi János (kép 3.),
Lukács Zsuzsanna és Farkas Tibor.

A Héraklész Programról bôvebben a
www.heraklesz.hu-n olvashatnak.

V.F.

A HÉRAKLÉSZ BAJNOK- ÉS CSILLAGPROGRAM

támogatott sportolói 2007-ben az utánpótlás világversenyeken
összesen 298 darab I-VIII. helyezést szereztek, köztük 56 arany-,
40 ezüst- és 53 bronzérmet. 

A program 21 sportága vezetõinek részvételével
évzáró értekezletre került sor december 5-én, melyen ezek a
nemzetközi, külföldi viszonylatban is figyelemmel kísért számok
is elhangzottak. Az évértékelés és a jövõbeni tervek vázolása
mellett, Dr. Szabó Tamás, utánpótlás-nevelési igazgató megerõ-
sítette, hogy a Program mûködése stabil, a pénzügyi háttér 

(3.)
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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN jelentette be Schmitt Pál, a
MOB elnöke, hogy tizenkét sportág összesen huszonnégy fiatal
versenyzõje nyerte el a MOB sikeres pályázata alapján a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság ösztöndíját. Január elsejétõl
kezdve fél éven át havi százezer forintot kapnak, sõt a MOB az
összeget százezer forinttal megtoldja. Az ösztöndíj a Wesselényi

Alapítvány közremûködésével
adómentesen jut a fiatalok
folyószámlájára. Fiatal ma-
gyar sportolók immár a
negyedik olimpia elõtt része-
sülnek NOB ösztöndíjban.
Szinte kivétel nélkül vala-
mennyien kiváló eredmé-
nyekkel bizonyították, hogy
rászolgáltak a támogatásra,
hiszen korábban többek
között Kovács Ágnes és Kovács

Katalin is olimpiai bajnok-
ságot nyert.  Az Athén elõtt támogatott harminc versenyzõ közül
tízen jutottak ki az olimpiára, Gyurta Dániel és Kozman György
ezüstéremmel tért haza, Varga Gabi, Cseh László és Lengyel Balázs
pontszerzõ volt. A támogatással szigorú elõírások alapján kell
elszámolni, az olimpiai felkészülés különbözõ költségeire,
továbbtanulásra lehet fordítani. 

DEBRECEN VÁROSA számos sportág egyre több
sporteseményének rendezõje. 

Kétezerhétben a „civis” városban a 23 évnél ifjabb
atléták Európa-bajnokságára került sor. Míg nyáron az atlétika,
télen a kontinens legjobb úszói, a nemrég átadott hipermodern
Sportuszodában vetélkedtek
egymással. A sportolók az Eb
elsõ versenynapján, december
13.-án ismerkedhettek meg a
25 méteres medencével. A
rövidpályán korábban elért
sikereink, most is bizakodásra
adtak okot.   

Cseh László három-
szor is a dobogó legtetején
hallgathatta meg a magyar
himnuszt. A Kõbánya SC
világbajnoka 200 m pillangón
valamint a két vegyesúszó
számban óriási világrekorddal
gyõzedelmeskedett. A sikert bizony elõre borítékolta Laci, a volt
héraklészes klasszis még a verseny elõtt papírra vetette, melyik
számban milyen idõeredménnyel és hol fog végezni - hát
szerencsére nem tévedett. Gyurta Dániel kiváló teljesítményével,
szakmai berkekben annál nagyobb meglepetést okozott. A Jövõ
SC olimpiai ezüstérmese a kissé balul sikerült margitszigeti Eb
után, most fõ számában, kétszáz méteres mellúszásban, új
Európa-csúcsot tempózva, magabiztos gyõzelmet aratott.

Az uraknál Kis Gergõ (kép 1.) is kivette részét az éremtermelésbõl.
Az Ajkai Rája SC gyorsúszója 1500 méteren a második, míg
négyszázon, a harmadik helyen ért célba. Nemcsak gyorson, de
vegyesúszásban is jeleskedett, hiszen a hosszabbik távon
csaknem dobogóra állhatott a tehetséges sportoló. 

No, de térjünk át a
hölgyekre: a Jövõ SC két
versenyzõje, Kovács Emese (kép 2.)

és Verrasztó Evelyn (kép 3.) mellett
az egri Mutina Ágnes követ-
kezzék. A pillangóúszás-speci-
alista Kovács Emese már a
belgiumi ifi kontinensbajnok-
ságon megcsillogtatta tudását.
Akkor elsõ helyen ért célba,
Debrecenben kis különbséggel
ezüstérmet szerzett. A magyar
vegyesúszó hagyományok mél-
tó folytatójaként Verrasztó
Evelyn is dobogóra állhatott; a

négyszáz méteres távon Evelyn egy harmadik helynek örülhetett.
Mutina Ágnes pedig négyszáz méteres gyorsúszásban a harmadik
legjobb idõvel lett érmes. 

Az eredménylista még nem teljes, hiszen több értékes
pontszerzõ helyezés is született. A szám szerint tizenegy (IV.-
VIII.) hely Szepesi Nikolett (Kõbánya SC), Bordás Beatrix (kép 4.)

(Dunaferr SE), Hosszú Katinka (Bajai VSC), és Boulsevicz Beatrix
(Római SE) nevéhez fûzõdik. 

Pucsok József Márton

ÚJABB MAGABIZTOS gyõzelmet aratott az U20-as
válogatott - ezúttal a franciák ellen…

Továbbra is nagyon nehéz szavakat találni a junior
válogatott teljesítményére, ugyanis a Nagy-Britannia elleni 
magabiztos siker után ismét remek teljesítménnyel rukkoltak elõ
Pék György tanítványai. Az „áldozat” ezúttal Franciaország volt és
kis túlzással azt lehet mondani, hogy a válogatott elsõ sora
fektette két vállra a gallokat, hiszen Galanisz Nikandrosz, 
Sofron István, Kiss Ákos és Erdélyi Péter szétzilálta a franciák
védelmét és öt gólt szerzett. A második sor sem maradt sokkal el,
Nagy Gergõ és Kóger Dániel is összehozott két gólt, kialakítva 
a 7-4-es végeredményt. A vége kicsit izgalmasan alakult, 

hiszen az utolsó 10 percben két gólt is kaptunk, de a legvégén
miénk volt az utolsó szó Kiss Ákos révén! A hét gól igen
változatos körülmények között született, hiszen volt közte kettõs
és szimpla emberelõnyös, egyenlõ létszámos és emberhátrányos
találat is.

Két utolsó összecsapásunkon a házigazda lett csapat
még túl nagy falatnak bizonyult, majd végül a szlovénok gátolták
meg a fiúkat, hogy a dobogó harmadik fokára álljanak fel.

Bánatra azonban semmi ok, hiszen negyedik
helyezésünkkel biztossá vált, hogy a csapat elérte a kitûzött célt,
és bent maradt a Divízió I mezõnyében és jövõre is ebben a
csoportban vitézkedhet majd!

MJSZ
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A MAGYAR SPORT HÁZÁBAN sikerrel ért véget az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szak-
államtitkársága, valamint a Magyar Diáksport Szövetség által, a
testnevelõ tanárok, és az utánpótlás-nevelõ edzõk részére meg-
hirdetett és lebonyolított konferencia-sorozat. November 8-án
Kaposvár, majd sorrendben Miskolc, Székesfehérvár, Békés-
csaba, végül december 5-én Budapest adott otthont az esemény-
nek. A helyszíneken, a módszertani bemutatók mellett neves
szakemberek tartottak elõadást a sport társadalom-fejlesztõ 

szerepérõl, az úgynevezett szolgáltató sportigazgatásról, a
diáksport aktualitásaitól, a sportiskolákról, valamint a Magyar
Labdarúgó Szövetség által elindított OLLÉ Programról. Az
elõadások után lehetõség adódott a személyes konzultációkra,
a speciális, regionális problémákkal, elképzelésekkel
kapcsolatos eszmecserékre, tanácsadásokra is. 

A konferencia-sorozaton igazgatóságunk részérõl
Pignitzky Dorottya (kép 5.), a Sport XXI. Program vezetõje
tartott elõadást.

NUPinfo - www.sportolonemzet.hu

Sportági beszámolók

Úszás: Még több érem, még több rekord

Konferencia-sorozat: Diáksport, sportiskola, OLLÉ Program

Jégkorong: U20-as világbajnokság (Divízió I, B csoport), Lettország

A most bejelentett ösztöndíjas támogatásban
részesülõk közül tizenketten már teljesítették a kvalifikációs
elõírást, illetve atlétikában és úszásban a nevezési szintet. 

A már kvalifikációt szerzett versenyzõk: Baczkó
Bernadett (judo), Benkõ Zoltán (kajak-kenu) Böczögõ Dorina (kép 2.)

(torna), Cseh László (úszás), Csonka Zsófia (sportlövészet) Gyurta
Dániel (kép 1.) (úszás), Hirling
Zsolt (evezés), Lõrincz Tamás
(kép 3.) (birkózás), Németh
Róbert (öttusa), Paksy Tímea
(kajak-kenu), Szepesi Nikolett
(úszás), Tibolya Péter (öttusa).

A tovább tizenkét
versenyzõ közül jó né-
hányan nagyon közel állnak
a részvétel jogának meg-
szerzéséhez: így Barta Nóra
(mûugrás), Bedák Pál (ököl-
vívás), Bene Barnabás (atlé-
tika), Bor Barna (judo), Kiss Balázs (birkózás), Lontai Balázs (vívás),
Papp Krisztina (atlétika), Póta Georgina (kép 4.) (asztalitenisz), Sáfrán
Mátyás (kajak-kenu), Szász Emese (vívás), Tóth Balázs (taekwondo)
és Ujlaki Virginie (vívás). A sportolók közül többen a Héraklész
Program támogatottjai is egyben.

MOB-NUPinfo

Magyar Olimpiai Bizottság:

Héraklészesekkel bôvül az ösztöndíjasok köre 
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