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Hírek

JUNIOR KARDVÍVÓINK KITETTEK MAGUKÉRT a Dourdan-ban lebonyolított világkupán. A hölgyek közül Benkó Réka (GEAC)
ezüstérmet szerzett, míg Luczáti Zsófia (Vasas SC) a nyolcadik, Petõ Réka (Vasas SC) a kilencedik, Várhelyi Anna (BVSC) a tizenkettedik
helyen zárt. A fiúk versenyében Iliász Nikolász (Vasas SC) bizonyított, aki a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Gáll Csaba a BEAC
Architekton sportolója a tizedik helyet szerezte meg.
AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMBAN az elmúlt év utolsó harmadának világversenyein
sikeresen szerepelt sportolóinkat köszöntötték. Számos más sportággal egyetemben a riói judo világbajnokság magyar hõsei, a
héraklészes Baczkó Bernadett (KSI SE) és Mészáros Anett (kép 1.) (Paksi Atomerõmû SE), Ungvári Miklós (Kecskeméti JC) és Hadfi Dániel
(BHSE), valamint edzõik, Pánczél Gábor, Hangyási László, Toncs Péter és Nagysolymosi Sándor részesültek jutalmazásban - az
edzõtáborban lévõ cselgáncsosokat Baczkó Berni és Pánczél Gábor képviselte.
A NEMZETI SPORTSZÖVETSÉG (NSSZ) a sportot, sportolókat közvetetten segítõ támogatói szerzõdést kötött a Szent
József Forrás Kft.-vel, amelynek haszonélvezõi a fiatal sportolók lesznek. A megállapodás értelmében az ásványvízgyártó cég minden
eladott palack bevételébõl egy forintot ad majd az NSSZ-nek, amely az így befolyt összeget az utánpótlás-nevelésre, illetve az ifjúságiés utánpótláskorú sportolók támogatására fordítja.
A KERÉKPÁROS SCHIPP OLIVÉR (kép 2.) osztrák csapatban folytatja. A klub székhelyén, Braunauban találkozott az új osztrák
proficsapat, az „ARBÖ-KTM-JUNKERS Continental Team” 2008-as kerete, melynek tagja a KSI SE korábbi utánpótlás válogatott
kerékpárosa, Schipp Olivér (edzõje: dr. Györe István és Schipp Attila) is. Somogyi Miklós egykori tanítványának bemutatkozására az osztrák
szezonnyitó alkalmával kerül sor. Schipp korábban számos bajnoki aranyat és helyezést hozott utánpótlás-nevelõ klubjának. Több,
egykori sportiskolás került már külföldi egyesületbe a KSI után, Szekeres, Bebtó, Víg például Olaszországban folytatta, de a tavalyi
világbajnoki ezüstérmes, francia színekben versenyzõ Bodrogi is képviselte egykor a KSI színeit.
A HÉRAKLÉSZES TRIATLONISTÁKNÁL február végén Tiszaújvárosban és Tatán került sor, az immár hagyományos úszó-futó
felmérõ versenysorozat második fordulójára, ahol 25 m-es uszoda és 400 méteres rekortánpálya állt rendelkezésre. Tiszaújvárosban
viszonylag alacsony volt a résztvevõk száma, hiszen a keleti régió számos válogatott versenyzõje már kerékpáros edzõtáborban gyûjti
a kilométereket; Tatára azonban 66 fõ nevezése érkezett be. Úszásban az idõszaknak megfelelõen számos jó eredmény és egyéni
rekord is született. Kiemelkedõ élmény volt az EB-kiküldetésre pályázó junior fiúk futása és futó eredménye. Folytatás március végén
Gyõrben és Debrecenben. Eredmények megtekinthetõk a www.triatlon hu honlapon.
A NEMZETI SPORTSZÖVETSÉG részérõl ünnepélyes díjkiosztó gálán - immár 5. alkalommal - jutalmazták a 2007-es év
legkiemelkedõbb sportolóit és a sportélet egyéb jeles képviselõit. Az év sportolója: a héraklészes Szávay Ágnes, teniszezõ, aki Horváth
Viktor öttusázót és Kovács Katalin kajakost elõzte meg. Az év utánpótláskorú sportolója: Gyurta Dániel, úszó, aki a szavazás alkalmával
Baczkó Bernadett judósnál és Szilágyi Áron (kép 3.) vívónál bizonyult jobbnak. Az év edzõje: Angyal Zoltán, a kajak-kenu válogatott
szövetségi kapitány. Az év sportvezetõje: Sinka László, a Magyar Kézilabda Szövetség fõtitkára - e címet egy évvel korábban Dr.
Szabó Tamás nyerte. Az év sportújságírója: Szántó Dávid. A sportolók egészségéért díj: Dr. Frenkl Róbert, orvos, egyetemi tanár.
Életmûdíj: Dr. Ormai László, a Statisztika Sportegyesület alapítója. Különdíj: Talmácsi Gábor, gyorsasági motorversenyzõ.
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A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja;
a Héraklész Program, a Sport XXI. Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2008. február, VII. évfolyam 2., sorrendben 64. száma.

A TARTALOMBÓL:

Sport XXI-es MLSZ - NUSI-UPI regionális tájékoztatók
Sportági beszámolók: birkózás, tenisz, sportlövészet, vívás, asztalitenisz, judo, atlétika,
evezés, röplabda hírek.

K

ÖZEL 150 NAP - ennyi van még hátra a pekingi ötkarikás játékokig. Az alábbiakban azokat a sportolókat soroljuk föl,
akik a Héraklész Program egykori és jelenlegi támogatottjai közül kvótát szereztek, vagy teljesítették az olimpiai „A” és
„B” szintet, azaz minden valószínûség szerint, ott lesznek augusztusban, a kínai fõvárosban. Most 38-an vannak…

Atlétika: („A” és „B” szintet teljesítõk)
Kürthy Lajos (súlylökés), Olteán Csongor (gerelyhajítás) és Orbán Éva (kalapácsvetés).

Birkózás:
Bácsi Péter (kf, 74 kg), Hatos Gábor (szf, 74 kg), Fodor Zoltán (kf, 84 kg) és Lörincz Tamás (kf, 66 kg).

Judo:
Csernoviczki Éva (48 kg), Baczkó Bernadett (57 kg), Mészáros Anett (70 kg) és Bor Barna (+100 kg).
(3.)

Ökölvívás:
Kalucza Norbert (51 kg) és Varga Miklós (60 kg).

Öttusa:
Tibolya Péter (egyéni)

Sportlövészet:
Csonka Zsófia (sportpisztoly).

Torna:
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Héraklészes
kvótakörkép

Böczögõ Dorina (nõi egyéni összetett).
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Úszás: (“A” és “B” szintet teljesítõk)
II-ES

VILÁGBAJNOKSÁG.

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.

Cseh László (100 és 200 m hát, 200 m pillangó, 200 és 400 m vegyes), Gyurta Dániel (200 m mell), Verrasztó Evelyn (50, 100, 400
és 800 m gyors valamint 200 m hát és 200 m vegyes), Mutina Ágnes (200 m gyors), Szepesi Nikolett (100 és 200 m hát), Hosszú
Katinka (200 és 400 m vegyes), Jakabos Zsuzsanna (400 m vegyes), Kis Gergõ (1500 m gyors, 400 m vegyes), Kovács Emese (200
m pillangó), Tompa Orsolya (100 m pillangó), Boulsevicz Beatrix (200 m pillangó), Verrasztó Dávid (400 m vegyes), Gercsák
Balázs (400 m gyors), Kozma Dominik (200 m gyors), Rudolf Roland (200 m hát), Makány Balázs (50 és 100 m gyors), Nagy
Réka (400 m gyors) és Dara Eszter (100 m pillangó).

Vívás:
Szilágyi Áron és Lontay Balázs (felnôtt kardcsapat tagjai), Nagy Orsolya (kard egyéni).

NUPinfo
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

Vízilabda:
Varga Dénes (a felnõtt válogatott héraklészes tagja).
Nem a Héraklész Program támogatottja, de a KSI SE tornászaként kvótát szerzett Gál Róbert egyéni összetettben.
P.J.M.

A NUPinfo internetes változata megtalálható: a www.nupi.hu, és a www.utanpotlas-neveles.hu honlapokon!
www.nupi.hu

www.nupi.hu
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Labdarúgás: Sport XXI-es MLSZ - NUSI-UPI program, regionális tájékoztatók

Evezés: Héraklészes evezõsök sítáborozása a Csorba-tónál

FEBRUÁR HÓNAPBAN a támogatott szervezetek és
egyesületek részére az U7-U9-U11-es körzeti tornákkal, az
online jegyzõkönyv vezetésének bemutatásával, szakmai
feladatok ismertetésével, szervezési, lebonyolítási, pénzügyi és
adminisztratív útmutatókkal kapcsolatos tájékoztatók zajlottak.
A sorrendben elsõ megyei utánpótlás koordinátorok
részére szervezett értekezlet 2008. február 6-án, a Magyar
Labdarúgó Szövetség székházában zajlott, melyen 22
koordinátor vett részt. A program az ország több pontján
regionális tájékoztatók formájában folytatódott. A „körút”
február 13-án Budapestrõl, a

Magyar Sport Házából indult, majd 14-én Kecskeméten, 22-én
Gyõrött, 27-én Dombóváron, végül 29-én Miskolcon került
megrendezésre.
A szövetséget Oczella László informatikai munkatárs,
Kovács Szilveszter utánpótlás programvezetõ és Õze Tibor
grassroots programvezetõ; a NUSI-UPI - Sport XXI.
Programot pedig Békefi Leóné munkatárs és Pignitzky Dorottya
osztályvezetõ képviselte. Az eseménysorozatról bõvebb
információkat a www.nupi.hu honlap SportXXI./Labdarúgás
menüpontjában találnak.
Nupinfo

Birkózás: Lõrincz Tamás a világbajnokot is elverte a Tvel Golden Grand Prix-en
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A SZOMBATHELYI BIRKÓZÓ Magyar Nagydíjon
33 ország karfiolfülü sportolója lépett szõnyegre február
utolsó napjaiban. A kötöttfogású viadal legnagyobb hazai
sikere Lõrincz Tamáshoz (kép 1.) fûzõdik, aki a 66 kilósok
közt szerzett aranyérmet.
„Nagyszerûen teljesített Tomi. Súlycsoportjának
erõsségét mutatja - tájékoztatott Bacsa Ferenc, Héraklész
sportági vezetõ -, hogy a 35
induló között felvonult a világ
élvonala: a tavalyi világbajnokság elsõ 8 helyezettjébõl az
elsõ 7 jelen volt; 10 olyan
birkózó jött el, aki Európabajnok, vagy olimpiai netán
világbajnoki érmes. Nagyon
erõs mezõny volt, mindenki itt
volt, aki számított.”
Lõrincz Tamás az
5 forduló alkalmával megállíthatatlan volt, a spanyol,
gyõzelme után következett

két igazán nagyágyú: az ötszörös román, majd grúz ellenfelei
fölött aratott Európa-, kétszeres világbajnok, kétszeres
olimpiai ezüstérmes török Eroglu-nál is jobbnak bizonyult, a
döntõt pedig az azeri Mansurov ellen vívta: az athéni
aranyérmest, 2007 világbajnokát is nagyszerû
birkózással múlta fölül,
kivívva így az aranyérmet. Elsõ tehát Lõrincz,
második Mansurov, a két
harmadik: Eroglu és a
francia Guenot. A még 21
éves Korpási Bálint (60 kg)
3 gyõzelme az ötödik
helyre volt elég, csak úgy,
mint a 96 kilós Virág Lajos
teljesítménye.
„Korpási Bálint a
jövõ nagy ígérete, tõle és
Módos Petitõl olimpiai
kvótaszerzést várok!” mondta Bacsa Ferenc.
V.F.

A csapat vb-n ezüst jutott a magyar fiúknak
(2.)

A NAGYDÍJ UTÁNI HÉTVÉGÉN rendezték
Szombathelyen a kötöttfogásúak csapat világbajnokságot,
melyen hat ország válogatottja közül a magyarok a második
helyen zártak. Az Aréna Saváriában rendezett világversenyre a
tavalyi bakui kvalifikációs vb pontversenyének elsõ 5 helyen
végzett országa kapott meghívást, illetve a rendezõ ország címén
megmérkõzhetett Magyarország válogatottja is. A tavalyi
tabellán a grúzok voltak a nyerõ pozícióban, akiknél ezúttal a
héraklészesekkel felálló magyar csapat is jobbnak bizonyult. A
fiúkat az oroszok tudták megszorítani, harmadik Irán, negyedik
Grúzia lett. A hazai ezüstérmes csapat Módos Péter, Jager
Krisztián, Korpási Bálint, Szabó Martin (kép 2.) és Lõrincz Tamás révén
a Mr. Tus Birkózóiskola növendékeivel egészült ki.
Fordulók…
1. Magyarország - USA, 4:3; gyõztesek: Módos (55 kg),
Korpási (60 kg), Lõrincz (66 kg) és Bácsi Péter (74 kg).
2. Magyarország - Irán, 4:3; gyõztesek: Lõrincz, Bácsi,
Németh Iván (kép 3.) (96 kg) és Deák Bárdos Mihály (120 kg).

LEGJOBB HÉRAKLÉSZES EVEZÕSEINK, a már
hagyományosnak tekinthetõ sífutó edzõtáborozáson vehettek
részt január 26. és február 2. közötti idõszakban, ezúttal a
szlovákiai Csorba-tónál. Ezzel az evezõsök számára kiváló
kiegészítõ sporttal, a Héraklész Programba kerülésünk óta
színesíthetjük téli szárazföldi felkészülésünket. Megérkezésünket követõen tapasztalhattuk, hogy a hazai szlovák
sportolókon kívül magyar atléták, triatlonosok, és lengyel
kerékpárosok, sífutók is ezen helyszínt választották téli
felkészülésük állomásául. A szállástól ~ 500 m-re levõ sífutó
pályától indulva, csodálatos környezetben, változatos terepen
végeztük a kiírt edzéseket. A megérkezésünkkor tapasztalható
friss hóban szegény viszonyokon szerencsére még az aznap este
erõs széllel érkezõ havazás segített, így a táborozás alatt végig
kitûnõ hóviszonyok mellett sífuthattunk. A programba tavaly
bekerült evezõseink nagy részének újdonságot jelentett a sífutás
technikájának elsajátítása, ezen a nehézségen azonban - egy volt
evezõs síoktatónak köszönhetõen - egy gyorstalpaló tanfolyam
keretében sikerült segíteni. Az edzések a már évek óta bevált,
megszokott ritmus szerint zajlottak, ami az evezõs
válogatottaktól edzõtáborok idején elvárható napi háromszori

edzésekbõl állt. A foglalkozások döntõ többsége 90-100 perces
sífutás volt, amit 30 perces futások (reggeli torna), és heti 2 x 3
órás túrák (erõltetett menet 130-150-es pulzusszámmal)
tarkítottak, így a hétre (8 napra) kiírt - a felnõtteknek is
becsületére váló - 28 órás edzésterhelést, megfelelõ
intenzitással a versenyzõknek sikerült elvégezniük. Az
edzõtáborozást a hagyományoknak megfelelõen egy ~13 kmes sífutó felmérõvel zártuk, ahol korcsolyázó stílusban a
fiúknál a szolnoki Juhász Adrián, míg a lányoknál a Szegedi VE
versenyzõje, Tancsik Judit diadalmaskodott. Klasszikus
stílusban a lányoknál - a tavalyi U23 VB-n bronzérmes - Szabó
Katalin, fiúknál pedig a szintén U23-as korú Horváth Tamás
nyert. A viszonylag rövid, de annál tartalmasabb
edzõtáborozás befejeztével evezõseink kellõen elfáradva a
buszon hazafelé többek között már a soron következõ
megméretkezésrõl beszélgettek, ahol remélhetõleg teljesítményjavulásban fog kamatozni az itt elvégzett munka.

Ficsor László
Evezés sportági vezetõ

Röplabda: E-mailben locsolkodhatnak húsvétkor a junior-válogatott lányok
MÁRCIUS 26. ÉS 30. KÖZÖTT Európa-bajnoki
selejtezõn vesz részt a magyar férfi és nõi junior-válogatott. A
hatcsapatos csoportokból az elsõ helyezettek bejutnak a
kontinenstorna 12-12 együttest számláló mezõnyébe, a
másodikok és harmadikok pedig pótselejtezõn folytathatják a
szereplést. A lányok az észt fõvárosban, Tallinnban, a fiúk pedig
a romániai Buzauban próbálnak szerencsét.
A Héraklész Program jóvoltából az iskolai tanév
szorgalmi idõszakában minden hónapban együtt töltött egy
hétvégét a magyar férfi (kép 1.) és nõi junior-válogatott (kép 2.).
Szeptember óta tehát ötször edzõtáboroztak Tatán, illetve
Dömsödön a fiatalok, decemberben pedig részt vettek egy
szlovákiai nemzetközi tornán. Sajnos Buzek László a fiúk, és
Németh Lajos a lányok edzõje sem tudott teljes kerettel dolgozni,
mert, bár a Magyar Röplabda Szövetség elnöksége úgy
határozott, hogy a Héraklész-hétvégéken sem bajnoki, sem
Magyar Kupa, sem egyéb mérkõzéseket nem lehet rendezni, ezt
a csapatok nem tartják be.
Németh Lajos nem elégedett maradéktalanul az elmúlt
hónapok felkészülésével, hiszen az nem volt zökkenõmentes. A
kulcsjátékosok hiánya azért is volt jelentõs, mert a válogatott
Dömsödön többször is megmérkõzött komoly játékerõt
képviselõ csapatokkal, a Vasassal és a BSE-vel, de a nemzeti
csapat egyszer sem tudott a tervezett kezdõcsapatával pályára
lépni. - Egyre nagyobb a harci kedv a csapatban - mondta a tréner. -

Ezek a lányok már nem kislányok, átérzik az elõttünk álló feladat
jelentõségét. Március 17-tõl 25-ig Miskolcon edzõtáborozunk, húsvétkor is
együtt lesz a csapat, legfeljebb majd e-mailben locsolkodnak a lányok!
Közben játsszunk a Miskolc élvonalbeli csapatával, és lesz 2-3 meccsünk
a szlovák junior-válogatottal is, Bardejovban.”
Buzek László elmondta: havi négy edzés csapatépítésre,
egy fiatal, rutintalan társaság összeszoktatására nagyon kevés,
semmilyen verseny elõtt nem elegendõ, egy Európa-bajnoki
selejtezõ elõtt pláne nem. „Jó lehetõség a Héraklész-program, de
önmagában kevés” - folytatta a szövetségi edzõ. - Sokkal több közös
edzésre lenne szükség, az eddigi tréningek arra voltak jók, hogy megismerjék egymást a játékosok, de elõrelépés, a játékunk csiszolása nem
történhetett meg. A romániai tornát megelõzõ tiszaújvárosi edzõtáborozástól sokat várok, még soha nem tölthettem a csapattal hét napot,
remélem, most végre érdemi munkát is végezhetünk, hiszen napi két
edzésünk lesz, és kétszer a szlovák junior-válogatottal is megmérkõzünk.”
A négy selejtezõcsoport gyõztese közvetlenül kijut a
tornára, a második és harmadik helyezettek két csoportra osztva
pótselejtezõt játszanak. Mindkét csoportból az elsõ és a második
helyen végzõ válogatott szintén kvalifikál az Európa-bajnokságra.
A lányok Portugáliával, Csehországgal, Észtországgal,
Montenegróval és Szerbiával, a fiúk Belgiummal, Szerbiával,
Portugáliával, Fehéroroszországgal és Romániával harcolnak a
továbbjutásért.
MRSZ
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3. Magyarország - Oroszország, 2:7; gyõztesek:
Deák Bárdos és a Lõrincz vállsérülése miatt tartalékként beálló 19
esztendõs Szabó Martin (66 kg), aki ragyogó birkózással verte a
tavalyi vb-t is megjárt ellenfelét.
V.F.
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Evezés: Összecsaptak a rendõrök a tûzoltókkal a XVIII. Nyílt Magyar Evezõs
Ergométeres Országos Bajnokságon!

HUSZONKILENC EGYESÜLET 399 versenyzõje serdülõtõl a veterán korcsoportig bezáróan - adta le nevezését,
az ezúttal a szolnoki Tiszaligeti Sportcsarnokban
megrendezett XVIII. Nyílt Magyar Evezõs Ergométeres
Országos Bajnokság 14 versenyszámában. A verseny
„nyíltságát” mutatta az a tény, hogy osztrák evezõs, hazai
sportújságíró, valamint a rendõrség és tûzoltóság állományába
tartozó - szolgálaton kívüli - személyek is próbára tették
tudásukat, az amúgy héraklészes kerettagoknak kötelezõen
elõírt „terem regattán”. A jelenlévõ meglehetõsen nagyszámú
szurkolótábor mellett, idén elõször az internetes közvetítésnek
köszönhetõen, a versenytõl távolabbi helyszínen is nyomon
kísérhették az érdeklõdõk a versenyek alakulását.
A férfi ifjúsági korosztályú versenyzõk rajtjával
kezdõdött az evezõs ergométeres országos bajnokság
versenynapja. Normálsúlyú kategóriában az egész téli
felkészülés során jó formát mutató párevezõs velencei Csankó
Péter, míg könnyûsúlyú kategóriában a Szegedi VE
versenyzõje, Dumitrás István diadalmaskodott. Az ifi fiúk
küzdelmeit a felnõtt versenyzõk futamai követték. A felnõtt
versenyzõk között találhattunk számos, az elmúlt években még
a Héraklész Bajnokprogram tagjaként menedzselt evezõst,
akikre már a 2012-es londoni olimpiára számba jöhetõ
keretfrissítés
miatt
fordítottak
a
szakemberek
megkülönböztetett figyelmet. A nõknél - különösebb izgalmak
nélkül - a tavalyi U23-as VB-n egypárevezõsben 3. helyezett
Szabó Kati (kép 1.) nyerte a felnõtt versenyszámot, ezúttal
elmaradva a tavaly általa felállított országos csúcstól, míg a
férfiak mezõnyében az ex-bajnokprogramos szegedi Márton
Gábor (kép 1.) diadalmaskodott.
A
tavalyi
U23-as
világbajnokságon kétpárevezõsben ezüstérmes Varga Tamás
Csaba a nagyon erõs mezõnyben, kiváló egyéni ergométeres
eredménnyel a felnõtt könnyûsúlyúak között abszolút
eredményben - világ-, és Európa-bajnok névrokona mögött az elõkelõ 2. helyen végzett, míg a nõi könnyûsúlyúaknál a

„csillag” keretbõl tavaly kiöregedõ Hajdú Zsuzsa (kép 2.), az
országos csúcstartó Alliquander Annát is maga mögé utasítva
nyerte meg versenyszámát. Ez után a nõi ifjúságiak
versenyszámai következtek, ahol normálsúlyban a
Ferencvárosi Evezõs Club közelmúltban felfedezett tehetséges
versenyzõje, Tóth Evelyn, könnyûsúlyú kategóriában pedig a
Bajai Spartacus VSC versenyzõje, az amúgy serdülõ korú
Uglik Szimóna nyert. Az egész napos rendezvényt az
utánpótlás korúaknál a serdülõ fiúk és lányok versenye zárta,
ahol a serdülõ I.-II. korcsoportban fiúknál a váci Osváth Péter
illetve a velencei Bíró Márk, lányoknál pedig a gyõri Gyimes
Krisztina valamint a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület
versenyzõje, Dohovics Virág nyerte. A verseny befejezéseként, a
Héraklész-, illetve evezõs utánpótlásprogramot kevésbé
érintõ, szolnoki, valamint mohácsi rendõrök vetélkedtek az
evezõsgépeken és bizonyosodhattak meg arról, hogy az
evezõsök felkészülésének is vannak némi nehézségei,
„veszélyei”.
Az ergométeres versenyt - több illusztris személy
mellett - megtisztelte jelenlétével Dr. Szabó Tamás a NUSI-UPI
igazgatója, aki az elmúlt évek során már bennfentes evezõs
ergométer szakértõvé vált, valamint örömmel tett eleget a
Magyar Evezõs Szövetség fõtitkárának, Ott Zsuzsa azon
felkérésének, hogy az utánpótláskorú versenyzõk részére
díjakat adjon át. Örömmel tapasztaltuk, hogy Tóth József
Héraklész igazgató, az UPI másik „nagyágyúja” is megjelent
rendezvényünkön, így közvetlenebbül ismerkedhetett a
Héraklész Programban részt vevõ evezõs versenyzõi, edzõi
gárdával, és nagyobb betekintést nyerhetett az evezõs sport
kulisszatitkai mögé is. A felmérõ tesztek egyik állomásaként
ezen a versenyen minden evezõs számot adhatott tudásáról, és
ki-ki levonva az ebbõl adódó tanulságot, további
edzésmunkára sarkallhatja evezõseinket a tavaszi vízi alapozó
idõszak és fõleg a késõbbi hazai-, és nemzetközi válogató
versenyek elõtt.

Tenisz: Európa-bajnok az U16-os fiú csapat!
SZENZÁCIÓS SIKERT ÉRT EL az U16-os korosztályos
tenisz válogatott (kép 1.): a fiúk a Prágában zajló fedettpályás csapat
kontinensviadalon aranyérmet szereztek. Papp Sándor tanítványai
ezen teljesítményükkel történelmet írtak a hazai teniszsportban,
a 16 éven aluli korosztályos válogatott még soha nem ért el ilyen
kimagasló eredményt. Utoljára '94-ben az U14-esek csapata
tudott hasonlóan helyt állni Európa- bajnokságon. A héraklészes
csapatot Zsiga Máté, Fucsovics Márton és Szendrõi László alkotta.
A hölgyek ugyan ezen korosztályának küzdelmeire
Ronchinben került sor, a Babos Timea, Susányi Zsófia, Mikó Zsófia
összeállítású leány csapatunk - edzõjük Hornok Miklós - a 6.
helyen zárt.
NUPinfo

Sportlövészet: Két héraklészes arany a légfegyveres Európa-bajnokságon!
A KESZTHELYIEK BÜSZKESÉGE, Keczeli Bianka (kép 2.) megvédte kontinensbajnoki címét - idén is Európa legjobbja lett.
A csillagprogramos, junior világbajnok futócéllövõ a Svájcban zajló légfegyveres Eb-n, a 40 vegyes versenyszámban szerzett
elsõséget. A junior futócéllövõk 30+30 lövéses számában Boros László (kép 3.) szerzett aranyérmet. A fiatal tehetség 576 körös
eredménnyel zárta a viadalt, melyet magabiztosan, több mint tíz körös elõnnyel nyert meg.
NUPinfo

(2.)

Vívás: Ismét formában az aranynégyes…
…Athénban…
A GÖRÖG FÕVÁROSBAN megrendezett vívó csapatvilágkupa versenyen ismét brillíroztak kardozóink. A NemcsikDecsi-Lontay-Szilágyi aranynégyes most mindössze négy találattal
lemaradva, a francia csapat mögött szerzett ezüstérmet. Ez a
medália az olimpiai szereplés bebiztosítása szempontjából is
nagyon értékesnek bizonyul.

… és Budapesten is!
NEM SOKKAL KÉSÕBB Budapesten a Renault kupáért
kiírt, Gerevich-Kovács-Kárpáti világkupán találkozott a férfi
kard szakág elitje. A szentpétervári világbajnok csapat ezúttal a
csapatviadal ötödik helyén végzett. A pekingi kvalifikáció
szempontjából bár jól állunk, de azért a további világversenyeken is szükség lesz a bravúrokra.

(3.)
(4.)

Ficsor László
Evezés sportági vezetõ
(1.)

(1.)

Dobogós hölgyek Zágrábban
A KADETT VILÁGBAJNOKI ARANYÉRMES Kreiss Fanny
(UTE) ismét a dobogó csúcsára állt. A zágrábi junior
világkupán fantasztikus héraklészes siker született, ugyanis a
fiatal tõrözõ hölgy aranyérmet nyert, miután a döntõben a
holland Geurts Djinn sérülés miatt visszalépni kényszerült. Teljes
volt a magyar csapat sikere, hiszen a bronzérmes helyen
honfitársa, Varga Zsófia (Törekvés SE) végzett.

(2.)

(kép 4.)

P. J. M.

Asztalitenisz: Európa legjobbja a magyar válogatott!
A NÕI ASZTALITENISZ VÁLOGATOTT ötödik helyen zárt
a Kínában megrendezésre került csapat világbajnokságon.
A négyesfogatot két csillagprogramos sportoló: Li Bin(kép 5.) és
Póta Georgina is erõsítette. A magyar lányok sikerének fényét

emeli az a tény, hogy válogatottunk elõtt csak ázsiai
gárdák végeztek. A Tóth-Lovas-Bin-Póta kvartett
ezzel Európa legjobb csapatává avanzsálódott.
(5.)
MOATSZ
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Asztalitenisz: Cseh Nemzetközi Bajnokság

Judo: Körkép - Bor Barna a 6. dzsúdós olimpiai résztvevõ!

A
MAGYAR
SERDÜLÕ
asztalitenisz-válogatott 2 ezüst és 1
bronzéremmel zárta a február 8-10-én
Hodoninban megrendezett Cseh
Nemzetközi Bajnokságot.
A januári Európa Top 12
bajnokságot követõen Madarász Dóra
(kép 1.),
a Kecskeméti Spartacus
versenyzõje a német Petrissa Solja
mögött ismét a második helyen végzett.
Leány csapatunk tagjai közül Madarász
mellett Horváth Lilla (Statisztika Petõfi
SC) is döntõ érdemeket szerzett a
bronzérem megszerzésében.

Hodoninban megszületett a
fiú szakág idei elsõ érme is. Kovács
Domonkos (BVSC) az egyes versenyszám harmadik helyezettjével, a
francia Nicolle Dorian-nal alkotott
eredményes duót, amely végül a
döntõig menetelt. A fiú szakágat
érintõen, figyelembe véve a nemzetközi erõviszonyokat örömteli,
hogy a szintén BVSC-s Do Phuong
Nam és a még újonc korosztályú
Lakatos Tamás (kép 2.) (KSI SE) is
bejutott az egyes versenyszám
legjobb nyolc versenyzõje közé.
(2.)

Három a magyar igazság
NEM SOK IDEJE MARADT a Magyar Ifjúsági
Nemzetközi Bajnokság páros gyõzteseinek, Kosiba Dánielnek és
Sebestyén Péternek (kép 3.) (mindkettõ Wink AC) a pihenésre. A
Kecskeméten zajlott nemzetközi eseményt követõen már a
svédországi
Örebro-ban
folytatódott
az
Ifjúsági
Körversenysorozat. Mindez azonban pozitívan befolyásolta
Kosiba Dániel teljesítményét, aki az idei elsõ két versenyen (német
és magyar) egyesben elért negyeddöntõs helyezései után
Svédországban már bejutott a legjobb négy versenyzõ közé és
végül bronzérmesként állhatott dobogóra. A magyar válogatott
reménysége a negyeddöntõben a házigazdák legjobbját, a
Németországban gyõztes Karlsson-t búcsúztatta.

Párosban sajnos nem sikerült megismételni az elmúlt idõszak
remek szerepléseit. A negyeddöntõben a 2006-os szarajevói
utánpótlás kontinensbajnokságon harmadik helyen végzõ, tehát
több éve együtt versenyzõ svéd Karlsson-Oversjo duó magabiztos
játékkal három szettben kerekedett felül a Kecskeméten gyõztes
párosunkon. Az északiak megõrizték egyébként jó formájukat a
verseny végéig, és így otthon tudták tartani a fiú páros
versenyszám aranyérmét.
A fiú egyes versenyszámban Sebestyén Péter is
továbbjutott selejtezõ csoportjából, a fõtáblán a legjobb 32 közé
jutásért lejátszott mérkõzésen azonban a szintén svéd Arvidsson
most túl nagy falatnak bizonyult.

(3.)

MOATSZ

Sakk: sikeres évkezdés a Maróczy Géza Központi Sakkiskolában
REMEKÜL KEZDÕDÖTT a 2008-as esztendõ a
Maróczy Géza Központi Sakkiskola (MGKSI) fiataljai
számára. A Sakkiskola a legtehetségesebb hazai sakkozó fiatalokat tartja
össze. A központi edzõtáborok, felkészülések és az oktatók harmadik
esztendeje a NUSI-UPI Sport XXI.
Program sakk keretébõl kapják a
legnagyobb pénzügyi támogatást.
Januárban Bérczes Dávid, az
Aquaprofit Nagykanizsa Tungsram
tehetséges versenyzõje Stockholmban, a
Rilton Kupán megszerezte harmadik,
egyben utolsó nagymesteri normáját. A
cím odaítéléséhez értékszámát még 2500
fölé kell tornáznia, amit remélhetõleg,
idén meg is fog tenni.
A februári „Elsõ Szombat”
nagymesterversenyen Prohászka Péter diadalmaskodott, ezzel
megszerezte második nagymesteri normáját. Még egy norma

megszerzése van hátra, értékszáma pedig az áprilisi
világranglistán már túl fogja lépni a szükséges küszöböt. Péter
jelenleg 2495 ponttal rendelkezik,
ezzel korosztályában a világon a 7., a
magyar felnõtt ranglistán pedig már a
28. helyen áll.
Az
MGKSI
franciaországi
meghívásnak tett eleget február 8. és
17. között, ahol az ifjú tehetségek
Cannes-ban a Szellemi Játékok
Világfesztiválja (FIJ) keretében
rendezett nagyszabású sakkversenyen vettek részt. A 300 fõs tornán
fiataljaink kiválóan szerepeltek. Az
„A” csoportban Szabó Bence és Rapport
Richárd (kép 4.), a „B” csoportban pedig
(4.)
Szentmihályi Dávid és Surinya Tibor
értékes díjuk mellett sok ponttal
gyarapították értékszámukat; a meghívók elleni négyfordulós
rapidmérkõzésen pedig 43:13 arányban gyõztek.

CSAK BOR BARNÁNAK SIKERÜLT javítania pozícióján a
Tbilisziben, január végén megrendezett világkupán. A paksi
Atomerõmû SE héraklészese újabb lépést tett a pekingi olimpia
felé. Bor Barna (kép 1.) az U23-asok újdonsült Európa-bajnoka
ugyanis úgy zárt a kilencedik helyen, hogy üldözõi közül egyedül
a spanyol Parra tudott pontokat szerezni - õ sem sokat.
A lányok mindeközben Szófiában csatároztak,
Csernoviczki Éva (kép 2.) (Ippon Judo SE) aki már „féllábbal”
Pekingben érezhette magát, újabb bravúros világkupa
aranyérmével biztosította be az olimpiai indulást. A 48 kg-ban
vitézkedõ csillagprogramos judoka mellett két újoncnak
tekinthetõ, bajnokprogramos versenyzõnk: Dávid Zsuzsa
(MVSC) és a Hires Judo SE versenyzõje, Halász Tímea
(mindkettõ 78 kg) is tisztességgel helyt állt. Itthon sem maradtunk
jelentõs esemény nélkül. Immár hagyományosan a budapesti
Hungária Kupán állt tatamira a nemzetközi nõi élmezõny, ahol
két kvótás judokánk, Baczkó Bernadett (KSI) és Mészáros Anett
(ASE) egyaránt bronzérmet gyûjtött be. Hatvanhárom kilós
indulónk, a korosztályos Európa-bajnoki bronzos Joó Abigél (kép 3.)

kiválóan helyt állt. A még juniorkorú KSI-s cselgáncsos két
ippongyõzelmet könyvelhetett el, bár helyezetlenül zárt, nála
elsõsorban a tapasztalatszerzés volt az elsõrendû cél.
Február legrangosabb judoeseményének, vitathatatlanul Hamburg városa adott otthont. A szuper világkupán 71
nemzet, közel hatszáz versenyzõje állt rajthoz. A sportági
berkekben csak „mini-világbajnokságnak” hívott eseményen két
héraklészesünk, Bor Barna, a hölgyeknél pedig Csernoviczki Éva
tovább erõsítette helyét a pekingi indulásért folyó csatában.
Barna még pont megcsípett egy pontszerzõ helyet, a tatabányai
versenyzõnõ pedig egy újabb éremmel igazolta klasszisát. Az ifi
kontinensbajnok, junior Eb ezüstérmes Karakas Hedvig is komoly
fegyvertényt hajtott végre: az MVSC versenyzõje 31 induló
közül vívta ki súlycsoportja, az 57 kg hetedik helyét.
Az olimpiai kvalifikációs sorozat utolsó elõtti, prágai
versenyén pedig eldõlt: Bor Barna lesz a magyar dzsúdóválogatott hatodik pekingi résztvevõje. A paksi fiatalember
hetedik lett, a riválisok eredményei is kedveztek neki, így
számára is: „irány Peking!”.
Judoinfo - P. J. M.

(1.)

Atlétika: Fedettpályás Országos Bajnokság
Az IAAF nevezési feltételei adta lehetõségek alapján, a
hazai felnõtt idény befejeztével Takács Dávid és Listár Nikolett
fedett VB indulását támogatta az Elnökség által
felhatalmazott ad hoc bizottság. Az egyéni
számokban számos jelenlegi és volt héraklészes a
dobogó tetejére állhatott fel. Férfi távolugrásban
favoritnak számító ugrókat megelõzve egy mindössze 19 esztendõs, héraklészes versenyzõ vitte el a
prímet. Ecseki Dániel a Szolnoki MÁV atlétája 7
méter 65 centiméteres kísérletével bajnoki aranyérmet szerzett. A hármasugrás fináléjában Tölgyesi
Péter (Dunakeszi VSE) és Ungvári Péter (kép 4.) (KSI
SE) fej-fej mellett haladva küzdöttek az aranyéremért. Nagy csatában végül a dunakesziek
ugrója kerekedett felül, míg a korábbi héraklészes
KSI-s minimális különbséggel lett második.
A hölgyeknél a hosszútávfutó Czebei
Réka is letette a névjegyét. A kaposváriak fiatal
futótehetsége 1500 és 3000 méteren egyaránt új
fedettpályás ifjúsági csúcsot állított be. A nõi rúdugrás elsõségét
egy korábbi bajnokprogramos edzõ-sportoló Koppány Gabriella
(kép 5.)(KSI SE) hódította el.

IDÉN ELSÕ ALKALOMMAL pénzdíjakért valamint a
Béres Zrt. által felajánlott táplálék-kiegészítõket tartalmazó
ajándékcsomagokért versengtek az atléták. A fedettpályás viadal
érdekessége volt, hogy az egyes versenyszámok gyõztesei
mellett, nemenkénti összetett gyõztest illetve helyezetteket is
kihirdettek.
A fiúknál az ún. Spiriev-ponttáblázat alapján Palágyi
Gergely, a BHSE gátfutója vihette haza a legnagyobb nyereményt, második helyen a csillagprogramos, „nyolcszázas” Takács
Dávid (VEDAC) végzett, míg a harmadik helyre a szintén honvédos „kétszázas”, egyben korábbi héraklészes, Miklós Péter futott be.

MASZ - Pucsok József Márton
(5.)
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