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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; 

2008. április, VII. évfolyam 4., sorrendben 66. száma.

A TARTALOMBÓL: Konferencia: napirenden a teljesítmény-növelés és a
formaidôzítés Sport XXI.: sakk Sportági beszámolók: jégkorong, öttusa, vívás, judo,
birkózás, asztalitenisz, súlyemelés, kerékpár, tenisz hírek.

– Hírek

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

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

www.nupi.hu www.nupi.hu

MOB KÖZGYÛLÉS: 

HAZSIK ENDRE MOB-DÍJAS

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG

Budapesti Kongresszusi Központban

megrendezett áprilisi közgyûlésén intéze-

tünk két vezetôje is szerepet kapott: 

Dr. Szabó Tamás (kép 1.), utánpótlás-nevelési

igazgató a MOB elnökségének tagjaként a

Szakmai bizottság tevékenységét ismertet-

te, Hazsik Endre (kép 2.), a KSI SE ügyvezetô

igazgatója pedig a KSI élén eltöltött több

mint 15 esztendôs vezetôi munkájának

elismeréséül MOB-díjat vehetett át.

NUPinfo

SPORTISKOLÁK: KÖZGYÛLÉS

MISKOLCON - MEGÚJULT A

SIOSZ

A SPORTISKOLÁK Országos Szövetségének

tisztújító, átalakuló közgyûlésére ezúttal

Miskolcon került sor. A szervezet 2002-tôl,

mint az egyesületi típusú sportiskolák 

szakmai szervezete kezdte meg mûködését.

Az elmúlt években a sportkormányzat és a

NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatósága

szakmai támogatásának köszönhetôen a

közoktatási típusú sportiskolák is integ-

rálódtak a SIOSZ egységes, átfogó rendsze-

rébe. A SIOSZ két, az egyesületi és a

közoktatási típusú sportiskolákat magába

foglaló szakmai szervezetté alakult át. 

Az április 16-ai közgyûlés szavazatai

alapján az elnöki és a társelnöki

feladatokat Fuhrmann Géza (kép 3.), a

Miskolci Városi Sportiskola igazgatója és

Szabó Lászlóné, a budapesti Csanádi

iskola igazgatóhelyettese látja el; a

felügyelô bizottság elnöki posztját

Trembeczki Beáta (kép 4.), a Velencei-tavi

Vízi Sportiskola és Szabadidôközpont

vezetôje tölti be – bizottsági tagok: Kovács

Géza (Egri Városi Sportiskola) és Dobszai

Jenô (Kazinczy Ferenc Általános Iskola és

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény –

Debrecen).

(folytatás a 2. oldalon)

EYOF: TIZEDSZER - KILENC

SPORTÁGBAN

AZ EURÓPAI Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra

(EYOF) 2009-ben már a jubileumi, tizedik

alkalommal kerül sor. A fiatalok sereg-

szemléjét Tamperében rendezik, a

programban kilenc sportág szerepel. 

(folytatás a 3. oldalon)

JÉGKORONG: HÉRAKLÉSZESEK

IS A VILÁGELITBEN!

SPORTTÖRTÉNELMI sikert ért el a magyar

felnôtt férfi jégkorong-válogatott azzal,

hogy Ukrajna csapatát is legyôzve

megnyerte a Szapporóban rendezett

divízió I-es világbajnokságot, és így jövôre

a világ legjobbjai között, az „A” csoport-

ban szerepelhet. A sikerhez héraklészesek

is hozzájárultak…

(folytatás a 4. oldalon)

A következô számának tartalmából:

TORNA FÉRFI EB TRIATLON RÖVID TÁVÚ EB JUDO VILÁGKUPA ÖTTUSA VB BIRKÓZÓ KVALIFIKÁCIÓS VERSENYEK.

A KORÁBBI HÉRAKLÉSZES
Bedák Pál pekingi kvótát harcolt ki. Az
Union Kispest 48 kilós ökölvívója
aranyérmet szerzett az athéni kvalifiká-
ciós tornán. A világbajnoki ezüstérmes
klasszis ezzel eddig az ötödik öklözõ,
aki szerepelhet majd az olimpián.   

A FRANCIAORSZÁGI nõi tornász
kontinensviadalon a felnõtt és junior
korosztályban a mieink is megmérettet-
ték magukat. A magyar tornászlányok
közül két héraklészes: Korcsmáros Enikõ
(kép 1.) (Hungarotel TC) és Tóth Renáta (kép 1.)

(FTC) egyaránt az ugrás fináléjába
jutottak. A békéscsabai hölgy végül egy
hetedik, míg a juniorok közt versenyzõ
fradis versenyzõ egy hatodik helyezést
szerzett. A csapatversenyben a tavalyi
évhez képest két pozíciót elõrelépve, a
13. helyen zártunk.

VILÁGKUPÁN A TORNÁSZOK.
Az április közepén rendezett cottbusi
vk-n Berki Krisztián (kép 2.) – aki zsinór-
ban harmadszor hozta el onnan az
aranyat – gyõzelmet jelentõ hibátlan
lógyakorlattal, míg Korcsmáros Enikõ
ugrásban elért ötödik hellyel zárt.

Picivel késõbb – immár Mariborban –
ugrásban Gombás Laura a hetedik,
Böczögõ Dorina (kép 3.) – pekingi résztvevõ
– a nyolcadik, míg Hetrovics Marcell
gyûrûn szintén a nyolcadik helyet
szerezte meg a tornász Világkupa-
verseny fináléjában.

AZ EGYKORI
BAJNOKPROGRAMOS Orbán Éva
ismét messzire hajította a kalapácsot.
Az Egyesült Államokban tanuló
kalapácsvetõ egy Kaliforniában
rendezett rangos atlétikai viadalon, a
harmadik helyen zárt. Eredménye
megközelítette a korábbi olimpiai „A”
szintet érõ, 70.18 méteres dobását.

A SPORTLÖVÕK (kép 4.) Haendler
& Natermann Pele kupáján több KSI-s
siker született. Az ifi korú lövõk 10
méteres pisztoly versenyszámának
döntõjében Csák Petra és Nemes Adrienn
(mindkettõ KSI SE) mögött Varga Tünde
(APL) szerzett bronzérmet. A fiúk
ugyanezen számának legjobb eredmé-
nye (556 kör) és ezzel együtt az elsõség
Varga András (KSI SE) nevéhez fûzõdik.

ÉLETÉNEK 64.
ESZTENDEJÉBEN, betegségben
elhunyt Brehel László. A korábban a
Népstadion biztonságáért is felelõs
beosztásban dolgozó szakember az
utóbbi években a KSI raktárának
vezetõje volt.

HATVAN ESZTENDÕS Dr. Szívós
István (kép 5.) olimpiai arany- ezüst- és
bronzérmes, világ- és Európa-bajnok,
többszörös magyar bajnok, BEK-
gyõztes, MNK-gyõztes, 308-szoros
válogatott vízilabdázó. A – ma – sport-
vezetõ 2001-óta irányítja a KSI
Vízilabda Szakosztályát, „kezei alatt” 
8 edzõ mûködik és közel 170 fiatal
sportol. A klub az elmúlt években közel
30 kiöre-gedett ifi játékost adott a
felsõbb korosztálynak, mind OB I-es
szinten játszik. A pólósok több utánpót-
lás országos- és OB I/B osztályú
bajnoki cím tulajdonosai. Az egyesület
színeit képviselte többek közt a 2007-es
junior világbajnokságon a gyõztes csapat
(kép 6.) tagjaként Marnitz Gergõ is.

(2.) (3.) (4.)

(1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.)
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EGY OLIMPIAI KVÓTÁT
szerzett a magyar férfi súlyemelõ
válogatott a lignano-i Európa-
bajnokságon, miután a harmadik helyen
végzett a kvalifikációval még nem
rendelkezõ nemzetek pontversenyében.
Az egyéni összetett eredmények alapján
összeállított listán az albánok végeztek az
élen 184 ponttal, õket a szlovákok 179, a 

magyarok pedig 174 ponttal követték. A 
sikerért sokat tett a korábbi csillagprog-
ramos és junior kontinensbajnok
Baranyai János, aki a 77 kg-ban az
összetett nyolcadik helyen zárt, valamint
a plusz 105 kg-ban versenyzõ, jelenleg is
héraklészes Nagy Péter (kép, 1.) (Lelkesedés
SE) is. A szegedi emelõ a „B” csoportban
második lett, majd a legjobbak vasárnap 

délutáni versengése után kiderült, hogy
összetettben a 10., szakításban és 
lökésben pedig egyaránt a 9. helyen
fejezte be a versenyt. 
A válogatott legjobb teljesítménye Molnár
Alexandra (kép, szöveg mögött) (Haladás VSE)
nevéhez fûzõdik. A csillagprogramos
hölgy kategóriája, a 75 kg-osok hetedik
helyén végzett. 

MSSZ - P. J. M.

TÖBB MINT HÁROM évtizede
adják át a KSI Kupát az országúti kerékpáro-
sok, ami ezúttal azonban az – egyben szervezõ
– címvédõknél maradt. A Központi Sport-és
Ifjúsági Egyesület Kerékpáros Szakosztálya
az április 12-ei hétvégén rendezte meg a 31.
Decathlon-KSI Kupát, melynek elõzetes
rajtlistáján négy kategóriában összesen 84
bringás szerepelt. A kerékpárversenyt a
szlovákok tették nemzetközivé. 

A mezõny két nap alatt három
szakaszt teljesített. Az elsõ alkalmával – mely 
egyben hegyi utánpótlás-bajnokságként
szerepelt a szövetség versenynaptárában – a

Pilis emelkedõit mászta meg a peloton Pomáz
és Dobogókõ között. A második szakasz
alkalmával a dunakeszi repülõtér melletti
egyenkénti idõfutam-versenyre került sor,
míg a harmadik etapra, galgamácsai rajt- és
céllal mezõnyversenyt írtak ki a szervezõk. 

Az egyéni összetettet az ifik közt
Szabó-Biczók Márton (KSI SE) nyerte. A
csapatok összetett pontversenyében 13 klub
közül - megvédve tavalyi címüket -, a három
szakasz alapján a szervezõ KSI SE (304 pont)
bizonyult a legeredményesebbnek. 

Somogyi Miklós fõszervezõ: „a
vártnál is többen indultak, a korábbi évekhez

hasonlóan újra népszerûsödik a verseny. Az
utánpótlás korosztályok az ország több régiójából,
szép számmal álltak rajthoz. Örvendetes, hogy a
KSI SE, az összetett gyõzelem mellett több
szakaszsikert is elért. A térségben közel félszázan
segítettek a szervezésben, a pálya biztosításában; a
bevált Dunakeszi és Dobogókõ mellett Galgamácsa,
Váchartyán, Erdõkertes, Püspökszilágy térségében
újabb településeket sikerült bevonnunk az
útvonalba”. 

V. F.

Sportiskolák: Közgyûlés Miskolcon - megújult a SIOSZ (folytatás) Sportági beszámolók

Súlyemelés: Megvan a kvóta…

Tíz éves a „MISI”

Kerékpár: 31. Decathlon-KSI Kupa Kerékpárverseny - KSI-s csapatgyõzelemmel

2.oldal
www.nupi.hu
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NAGYSZABÁSÚ, mintegy
2500 fõs rendezvény keretében ünnepelte
meg a Miskolci Városi Sportiskola –
népszerû nevén: MISI – a fennállásának
10. évfordulóját. A miskolci, teltházas
sportcsarnokban ünnepeltek a gálán
egykori és jelenlegi sportiskolások,
sportvezetõk; a miskolci és diósgyõri
olimpikonok: Repka Attila, Deák-Bárdos
Mihály, Veréb Krisztián.

Kilencvennyolc óta a Miskolci
Sportiskola versenyzõi 230 magyar 
bajnokságot nyertek, a MISI közel 120
fiatalt adott a válogatottaknak. A Héraklész
Programban atléták, birkózók, jégkorongo-
zók, judósok, kajak-kenusok, kézi-, kosár-
és röplabdások vesznek részt. Az alapítás-

tól kezdõdõen 4500 gyermek tanult sportolni
a MISI-ben, jelenleg a 15 sportágban
1700-an tréningeznek – versenyeznek. 
Évtizedes fennállásuk alatt 22 országba
vitték hírnevüket, s – a számoknál
maradva – közel 40 helyszínen évente 11
ezer edzést számlálnak. Világversenyeken, 
így VB-ken, Eb-ken 22-en szerepeltek.

Ahogyan a MISI a kiadványá-
ban is fogalmaz: „az országos sportvezetés és a
NUSI – Utánpótlás-nevelési Igazgatóság a
Sportiskolai rendszer fejlesztésében látja az
utánpótlás-nevelés erõsítését”. Miskolc régiójá-
ban az elmúlt 5 esztendõben 4 egyesületi
típusú sportiskola alakult: Gyöngyösön,
Egerben, Kazincbarcikán és Sárospatakon. 

V.F.

AZ EGYESÜLETI TÍPUSÚ
Sportiskolák vezetõje Fuhrmann Géza –
elnökségi tagok: Danyi Gábor (Pécs Városi
Sportiskola) és Takács Sándor (Nyírsuli Kht.)
–, míg a Közoktatási típusú Sportiskoláké
Szabó Lászlóné – elnökségi tagok: Kiss
Lászlóné (Arany János Gimnázium és
Általános Iskola – Nyíregyháza) és Szitás
Gyula (Péch Antal Mûszaki Szakképzõ Iskola
és Gimnázium – Tatabánya).

A közgyûlésen a sportkormány-
zatot a Sport Szakállamtitkárság részérõl
Farkas Tibor vezetõ fõtanácsos, Igazgatósá-
gunktól pedig Lehmann László, sportiskolai
programvezetõ képviselte. 

- A SIOSZ újjáalakulásával komoly
lehetõség elõtt áll a sportiskolai rendszer, amely
így fontos bázisa lehet az utánpótlás-nevelésnek.
A NUSI – Utánpótlás-nevelési Igazgatóságával
való szoros szakmai együttmûködés elõsegítheti
egy egységes oktatási-nevelési rendszer kialaku-
lását – mondta a megválasztását követõ
sajtótájékoztatón Fuhrmann Géza elnök.

KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ
SPORTISKOLÁK: Alsóvárosi Ált.
Mûvelõdési Központ (Baja), Arany János
Gimn. és Ált. Isk. (Nyíregyháza), ASTKSZK
Nagyváthy János Tagintézmény (Keszthely),

Báthory István Ált. Isk. (Veszprém),
Batsányi János Gimn., Szakközépisk. és
Kollégium (Tapolca), Bercsényi Miklós
Közlekedési Középiskola és Sportiskolai
Módszerani Központ (Gyõr), Bereczki
Máté Szakképzõ Isk. (Baja), Bródy Imre
Gimn. (Budapest), Budai Sport Ált. Isk.
(Budapest), Csanádi Árpád Ált. Isk. és
Gimn. (Budapest), Csik Ferenc Ált. Isk. és
Gimn. (Budapest), Garay János Ált.,
Mûvészeti és Sportiskola (Szekszárd),
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Ált.
Isk. és Diákotthon (Békéscsaba), József
Attila Szakközépisk., Szakisk. és Kollégium
(Gyöngyös), Kálváriaparti Ált. Isk. és
Sportiskola (Gyöngyös) Kazinczy Ferenc
Ált. Isk. és Alapfokú Mûvészetokt.
Intézmény (Debrecen), Kõrösi Csoma
Sándor Ált. Isk. (Dunakeszi), Madách
Imre Gimn. (Vác), Orosháza Város Ált.
Iskolája, Eötvös József Tagintézmény,
Péch Antal Mûszaki Szakképzõ Isk. és
Gimn. (Tatabánya), Pollack Mihály Ált.
Isk. Kazinczy Ferenc Tagiskola
(Kazincbarcika), Surányi Endre Szakképzõ
Isk. és Kollégium (Kazincbarcika),
Széchenyi Körúti Ált. Isk., Sportiskola és
Alapfokú Mûvészetokt. Intézmény
(Szolnok), Telepy Károly Testnevelés

Szakosított Ált. Isk., Gimn. és
Szakközépisk. (Budapest), Vajda Péter
Ének-zenei Ált. és Sportiskola (Budapest),
Vörösmarty Mihály Gimn. (Budapest),
Széchenyi István Gimn. és Ált. Isk.
(Szolnok), Zrínyi Ilona Ált. Isk.
(Szombathely), Dr. Kemény Ferenc Ált.
Isk. (Eger), Gyulai Alapfokú Közoktatási
Intézmény 5. Sz. Általános és Sportiskola
Tagintézménye.

EGYESÜLETI TÍPUSÚ
SPORTISKOLÁK: Bocskai István Ált.
Isk. és Városi Sportiskola (Hajdúböször-
mény), Debreceni Sportcentrum Szolgálta-
tó Kht – Sportiskola, Dunaújvárosi Városi
Sportiskola, Egri Városi Sportiskola,
Gyöngyösi Sportiskola, Kazincbarcikai
Sportközpont - Városi Sportiskola,
Kaposvári Városi Sportiskola, Miskolc
Városi Sportiskola, Nyírsuli (Nyíregyháza),
Pécs Mj. Város Sportlétesítmények
Igazgatósága - Pécs Városi Sportiskola,
Szolnok Városi Sportiskola, Szombathelyi
Rajczy Imre Sportiskola, Városi
Sportiskola (Mezõtúr), Velencei-tavi Vízi
Sportiskola és Szabadidõközpont (Agárd).

NUPinfo
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EURÓPA MÁSODIK számú
U16-os játékosa, Zsiga Máté (kép 2.) nyerte a
hétvégi újvidéki korosztályos versenyt. Maga
a tény egyáltalán nem meglepõ, hiszen Máté a
kontinens egyik legjobbja, így igazából szinte 
kötelezõ volt számára a fináléba jutás. A
szegedi versenyzõ azonban nem roppant meg
a teher alatt és szettveszteség nélkül nyerte a
2-es kategóriájú salakpályás tornát.

Máté folyamatos jó teljesítmé-
nyének köszönhetõen meghívást kapott a
Spanyolországban megrendezendõ, a
korosztályos legjobbakat felvonultató 
Future Slam Tour elnevezésû rangos,
pénzdíjas viadalra is.

P. J. M.

Tenisz: Zsiga Máté menetelése

(2.)



EYOF: Tizedszer - kilenc sportágban (folytatás) Sportági beszámolók

Asztalitenisz: Ecuador is meghódítva - Ambrus duplázott 
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VENEZUELA UTÁN
Ecuadort is meghódította Ambrus
Krisztina és Madarász Dóra (kép, szöveg mögött), a
két lány ezúttal is minden létezõ
elsõséget besöpört az ITTF Ifjúsági
Körverseny sorozatának újabb dél-
amerikai - egyben 8. - állomásán. 

Cuencában a forgatókönyv
szinte egy az egyben megegyezett az
elõzõ hetivel: az ifjúsági csapatban
aratott gyõzelem után az egyéni
számokban is nyertek a magyar fiatalok

(az ifiben Ambrus ismét megnyerte a
számot, a serdülõben pedig ugyanígy tett
Madarász, aki egyébként az ifi számban
bronzérmes lett), az egyetlen különbség
az volt, hogy Ecuadorban nem
rendeztek páros versenyszámot. 

A sikerek értékelésénél nem
gyõzzük hangsúlyozni, hogy (Madarász
serdülõ versenyét leszámítva) minden
számban a dél-amerikai ellenfeleken túl
francia vetélytársakat múltak felül a
mieink, márpedig a gallokat az a két ifi

lány képviselte, akik a kantoni felnõtt
világbajnokságon Xian és Grundisch
mellett a francia nõi csapatot alkották! 

Madarász és Ambrus nem csak
sok-sok sikerélménnyel és
versenytapasztalattal, de rengeteg
ponttal is gyarapodott az ifjúsági
körversenyben, amelynek döntõjét
október végén Svédországban rendezik. 

MOATSZ

AZ EURÓPAI Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál (EYOF) jól bevált
versenyeit az Ifjúsági Olimpia
bevezetése ellenére, azzal
párhuzamosan folytatják. A minden
páratlan évben sorra kerülõ sorozat
2009-ben már a jubileumi, tizedik
versenyéhez érkezik. A nyári színhely a
korábbi döntésnek megfelelõen
Tampere, ahol július 18. és 25. között
majd kilenc sportágban rendezik a
versenyeket. A mûsorban atlétika,
kosárlabda, kerékpár, torna, kézilabda,
cselgáncs, úszás, tenisz és röplabda
szerepel. A legutóbb Belgrádban 

magyar
sikerekkel
(kép 2.)

végzõdõ
asztalitenisz
(kép 1.) és
vízilabda
ezúttal
kimarad a
programból.
A házigazdák mind a 49 európai
nemzeti olimpiai bizottság fiataljaira
számítanak, így a magyar utánpótlásra is.

www.mob.hu - NUPinfo

RÉSZBEN ITTF-segítséggel,
részben önköltségen Ambrus Krisztina és
Madarász Dóra (kép 1.) az Ifjúsági
Körverseny sorozat két dél-amerikai
állomásán vehet részt, amelyet rögtön a
csapat aranyérem megszerzésével
háláltak meg Venezuelában. 

A döntõben a két lány (kép 2.) az
elsõ kiemelt francia duót verte 3-1-re
úgy, hogy minden egyéni mérkõzés
ötjátszmás volt, míg elõtte mérkõzést
sem vesztettek dél-amerikai
vetélytársaikkal szemben. Ezzel ismét
az ITTF honlapjának kezdõoldalára
kerültek a magyar fiatalok, csakúgy, 

mint nemrégiben, amikor Egyiptomban
lettek aranyérmesek a csapatban. 

A torna kitûnõ alkalmat kínál
az európaitól eltérõ körülmények 

közötti versenyzésre (hosszú utazás, 
idõeltolódás, erõs légkondicionáló a
csarnokban, ITTF ütõellenõrzés, stb.). A
viadal a körversenybe tartozó ifjúsági
egyénivel folytatódik, amelynek
pontversenyében jelenleg az elsõéves ifi
Ambrus a 13., a még serdülõkorú
Madarász a 15. helyen áll (az október végi
döntõbe 12 játékos kvalifikálja magát).
Venezuela után a jövõ héten
Ecuadorban folytatódik a
versenysorozat, szintén a két magyar
lánnyal. 

MOATSZ

Csapatarany Latin-Amerikában

(1.)

Jól „szerválnak” a KSI-s  fiatalok

A KORSZERÛ teljesítmény-
növelés alapja az egyéni terhelhetõség és
teljesítõképesség szakszerû, tudományos
megállapítása. A Magyar Olimpiai
Bizottság és a Magyar Edzõk Társasága
közös, szakmai módszertani konferenci-
áján ez az idõszerû kérdés került
napirendre április közepén. 

A magyar sporttudomány jeles
képviselõi közül dr. Györe István fõorvos
és dr. Petrekanits Máté, egykori 146-szoros
válogatott röplabdázó, laboratóriumi
vezetõ, a cardiffi egyetem részérõl pedig
Mike Hughes professzor-igazgató tartott
elõadást. A Magyar Sport Háza
konferenciatermében rendezett

kongresszuson a Héraklész és a Sport
XXI. Programban dolgozó szakemberek
is részt vettek. 
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Konferencia: Napirenden a teljesítmény-növelés és a formaidôzítés

A SPORT XXI. PROGRAM
finanszírozza a Maróczy Géza Központi
Sakkiskola (kép 3.) (MGKSI) keretein belül
mûködtetett tehetséggondozó edzõtábo-
rokat és versenyeket. Az MGKSI 20
kiemelt (Király és Vezér csoport) és 10
továbbképzõ csoportos fiatal képzését és
fejlesztését vállalja fel Szabolcsi János
igazgató szakmai vezetésével.

Programok idõpontjai és helyszínei:
Király és Vezér csoport, kiemelt sakkozók,
Edzõtábor Csillebércen (szállás, létesítmény,
étkezés): tavasz: január 28 - február 1.,
március 17-21. és április 21-25., õsz:
október 13.-17., november 3-7., december
1-5. és december 15-19.    

Edzõtábor Szombathelyen
(Martineum), szállás, étkezés, létesítmény,
május 5-9. és Balatonlellén (Hotel Lelle), 

szállás, étkezés, terem, június 8-13.;
augusztus 28-szeptember 3.     

Versenyek: Cannes-i
Sakkfesztivál (busz) február 7-17. és Fadd
Régiós Kupa, szuperdöntõ (szállás, étkezés,
terem) március 23.                 

Továbbképzõs csoport tábora
Budapesten a Sakkszövetségben (étkezés):
március 24-28., május 14-16. és május 19-
20. 

Pignitzky Dorottya
osztályvezetõ, Sport XXI. Program

Edzõtábor majd bajnokság

ÁPRILIS 25-ÉN befejezõdtek
a Sport XXI. Program keretein belül
mûködõ Maróczy Géza Központi 

Sakkiskola (MGKSI) csillebérci edzõtáborai.
Valamennyi táborban maradéktalanul
teljesült az edzésprogram. A két tapasztalt
nagymester-edzõ közül Pintér József a
nagyobbakat, a Király csoportot, Horváth
József pedig a kisebbeket, a Vezér
csoportot tanította. Az edzõtáborok
lényege a csoportos elméleti edzés volt,
ezt egészítették ki a népszerû villámver-
senyek, amelyeken felnõtt sakkozókat is
vendégül láttunk, valamint a fejtõverse-
nyek és szimultánok. A szellemi képzést
fizikai edzés egészítette ki napi két
órában. A Központi Sakkiskola most
vidéken folytatja, Szombathelyen, majd
Balatonlellén zárja a tanévet, amelyet a
hazai és nemzetközi korosztályos
bajnokságok követnek.

Szabolcsi János
MGKSI

Sport XXI. Program - Sakk

A KSI SE fiatal asztaliteni-
szezõi mind egyéniben, mind csapatban
remekül teljesítettek. Lakatos Tamás (kép,

szöveg mögött) az Országos Újonc Bajnokság
budapesti állomásán gyõzedelmeskedett.
Sopronban, korosztályában kilenc
gyõzelemmel a háta mögött lett 

ranglistaelsõ, ugyanitt klubtársa Kovács
Richárd (kép 3.) hat gyõzelemmel a harmadik
lett. Az országos serdülõ csapatbajnoksá-
gon a KSI csapata (Lakatos-Kovács-Fodor)
a BVSC és a Ceglédi VSE mögött
bronzérmet gyûjtött be.
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Judo: Felnõtt Eb -  pontszerzõ csillagprogramosok 

(2.)

(1.)

4.oldal
www.nupi.hu

5.oldal
www.nupi.hu

A LENGYELORSZÁGI
Drzonkówban zajló korosztályos öttusa
Európa-bajnokság április végén – május
elején került megrendezésre. Kovács Sarolta
(kép, szöveg mögött) és a hölgyek csapata nyert,
Bartalis Zsófia (kép 2.) az 5., Cseh Krisztina (kép 2.)

a 7. helyen végzett a leányok egyéni verse-
nyében. A nõi váltó (Bartalis-Cseh-Kovács)

a harmadik helyen zárt. A fiúk viadalát a
fehérorosz Mytsik nyerte, Szendrei Dániel a
22., Bíró Szabolcs a 27. lett, a váltócsapat a
Bíró Szabolcs, Demeter Bence, Szendrei Dániel
összeállításban – a fehéroroszok gyõzelme
mellett – az ötödik helyen fejezte be a versenyt.
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Öttusa: Érmek a junior EB-rõl

A MAGYAR kadett és junior
korosztályú vívók az olaszországi
Acireale-ban megrendezett világbajnok-
ságon a sportági hagyományokhoz híven
remekeltek. Kereken egy hónap telt el
azóta, hogy Veneto tartomány a kadett
korosztályúak kontinensbajnokságának
adott otthont. A fiatalok teljesítményére
már akkor sem lehetett panasz, hiszen
elsõsorban kardozóink és a párbajtõrö-
zõk jóvoltából több érmet is elhozhat-
tunk Itáliából. 

A szicíliai világbajnokságra a
juniorok is meghívót kaptak. Várhelyi
Kata, a BVSC kardozója már az Európa-
bajnokságon is megcsillogtatta tudását,
no meg a pengéjét. A bajnokprogramos
hölgy akkor még a második helyen zárt,
egyre javuló formájának bizonyságául
Acireale-ban már világbajnokként
köszönthettük. Ugyanezen fegyvernem-
ben Puy Sebestyén (BSE) újabb és újabb
gyõzelmével egyre feljebb került, mígnem
a döntõben találta magát a kadettkorú
sportoló. A fináléban a házigazdák vívója
elleni akadályt is sikerrel vette, ezzel
megszületett második elsõ helyezésünk
is. Világbajnokunk klubtársa, az Eb
csapat-ezüstös Soproni Szabó Ágoston is
beverekedte magát a legjobb nyolcba, a
héraklészes versenyzõ a hetedik helyen
zárt. Apropó, hetedik hely, a már komoly
éremgyûjteménnyel rendelkezõ Szilágyi
Áron a juniorok mezõnyében szintén a
hetedik helyig jutott, míg az idei év

kadett kontinensbajnoki címének
birtokosa – Iliász Nikolasz (mindkettõ
Vasas) – a juniorok között szerzett
harmadik hellyel bizonyította tehetségét.
A kardozók szereplését a junior fiúk

(Gáll-Iliász-Gémesi (kép 3.)-Szilágyi (kép 3.))
aranyérme koronázta meg. A lányok
Benkó- Luczáti-Petõ-Várhelyi összeállítás-
ban a hatodik helyen végeztek. Gáll
Csaba és Benkó Réka révén az említett
éremszerzõ egyesületek mellé a BEAC
Architekton és a GEAC is feliratkozott.
A már világbajnoki címmel büszkélkedõ
tõrözõ Kreiss Fanny (kép 4.) (UTE) szintén a
fináléig menetelt és végül második
helyezett lett. A kadett tõrözõk és
párbajtõrözõk tovább gyarapították
éremkollekciónkat. Két MTK-s Gátai
Róbert és Binet Regina, valamint Pelka Szilvia,
egyaránt bronzérmet jegyezhettek a nevük
mellé. Nõi tõrben a bronzérem mellé
Lupkovics Dóra (Zalaegerszegi Vívó Egylet)

egy ötödik, a „csatás” Bíró Fanny egy
nyolcadik helyrõl gondoskodott. A junior
párbajtõrös mezõnyben honvédos és
Balaton SE-s vívókkal is megerõsített fiú
csapatunk (Böjte-Budai-File-Peterdi) az
orosz és a kínai válogatott mögött a
harmadik helyen végzett. A párbajtõrös,
Antal (kép, szöveg mögött), Budai, Jung és Tóth
alkotta hölgy kvartett a csapatverseny
hatodikja lett. Tóth Annamária, a
Karácsony Lajos SE tehetsége az egyéni
versenyben a nyolcadik helyig jutott.

A héraklészes válogatott végül
három arany-, egy ezüst- és öt
bronzérmet kasszírozott be. Ezzel a
nemzetek rangsorában, az éremtáblázat
alapján az USA és a házigazdák mögött a
harmadik helyet szereztük meg. 

Pucsok József Márton

Vívás: Út a sikerhez: Rovigo-tól Acireale-ig - 9 érem a vb-rõl A SZABAD-, kötöttfogású és
nõi Európa-bajnokság helyszíne ez évben
a finnországi Tampere volt. A városban
nem ismeretlen a birkózás, mi sem bizo-

nyítja ezt, hogy a helyiek
már Európa- illetve világ-
bajnokságon is szurkolhat-
tak kedvenceiknek. 

A kontinensbajnok-
ságon többen a pekingi
részvételért szálltak harcba.
A szabály adta lehetõségek
alapján, azon induló szerezhet
olimpiai indulási jogot

magának és hazájának, aki
még nem rendelkezik kvótával és
súlycsoportja legjobbjaként végez (ez nem
feltétlenül érmes helyezést jelent).

Bár a korábbi és jelenlegi
héraklészesekkel is felálló magyar váloga-
tott nem szerzett kvótát, az egyes szaká-
gak azért nem panaszkodhattak. A
szabadfogásúak közt Wöller Gergõ (kép 2.)

(Vasas-TFSE) 60 kg-ban bronzérmet, míg

a 96 kilós Ligeti Dániel (Haladás-Force) egy
ötödik helyet szerzett. 

Kötöttfogásban a 74 kilós Bácsi

Péter (kép 3.) (FTC) már pekingi repülõjegy-
gyel a zsebében állhatott szemben riválisa-
ival.  Sike András tanítványa a döntõbe
jutott, sõt meggyõzõ produkcióval az
aranyérmet is elhódította. A legkisebb
kategóriában, az 55 kilósok közt
szõnyegre lépõ junior kontinensbajnok
Módos Péter (kép 4.) (BVSC-Szigetvár)

bronzérmet gyûjtött be. A hatvanhat
kilogrammos súlycsoportban az Európa-
bajnok és egyben pekingi induló Lõrincz
Tamás (Ceglédi VSE)
a nyolcadik
helyig jutott. A
hölgyeknél a vb
ezüstérmes
Sastin Marianna
(kép, szöveg mögött)

(Csepel-Delta SE -
63 kg) a harmadik,
Godó Kitti (FTC-
59 kg) az ötödik
helyen zárt. 

A kötöttfogású mezõny
rendkívül kiegyensúlyozott, a hét elsõ
helyen szám szerint hét nemzet, az
összesen 28 érmen pedig 18 nemzet fiai,
többek közt albán és dán versenyzõk is
osztoztak.  A tradicionálisan erõs orosz
birkózás csak az utolsó döntõben jutott
Európa-bajnoki címhez.

Birkózás: A jó teljesítmény néha nem elég…

A VOLT bajnokprogramos
Wöller Gergõ jól kezdett, majd az
olimpiai bajnok kubai fiú „megállj”-t
parancsolt. A vigaszágon még volt
remény, de sajnos a hatvan kilogramm-
ban induló versenyzõnk elsõ mérkõzé-
sén alulmaradt egy neves japán birkó-
zóval szemben. Wöllerhez hasonlóan a
még héraklészes Tõzsér Sándor is remek 

rajtot vett. A debreceni birkózó a 
második körben egy nálánál jóval
rutinosabb világbajnokkal kapaszkod-
hatott össze. Versenyzõnk a vigaszágon
folytathatta, ahol elsõ két meccsét
nagyszerû birkózással hozta, majd egy
örmény versenyzõvel nézett farkas-
szemet, tét az olimpiai szereplés volt.
Az utolsó lépés igaz nem sikerült, de 

így is szenzációsan teljesített a magyar
sportoló.

Bizony egy kis szerencsével
akár újabb kvótásokat ünnepelhettünk
volna, elkeseredésre azonban semmi ok,
hiszen májusban mindkét fogásnemben
folytatódnak a kvalifikációs viadalok.
Summa summarum van még esély…

P. J. M.

Szabadfogású kvalifikációs viadal, Martigny

A PORTUGÁL fõvárosban,
Lisszabonban szõnyegre állt az európai

judo elit, köztük termé-
szetesen a mieink is. A
magyar olimpiai kvótások
és sportági nagyágyúk
közül többen: Baczkó
Bernadett, Bor Barna (kép 1.),
Braun Ákos, Burján László,
Csernoviczki Éva, Mészáros
Anett, Szabó Brigitta és
Ungvári Miklós is ott voltak
az Eb-re utazó csapatban,
egyedül Hadfi Dániel
kényszerült kihagyni a
rangos viadalt.

A hölgyek versenyében két
csillagprogramos judokánk végzett
pontszerzõ helyen. A legkisebb, 48 kg-os
kategóriában a már kvótásnak tekinthetõ
Csernoviczki Éva (kép, szöveg mögött) (Ippon Judo
SE) tovább erõsítette helyét a kvalifiká-
ciós ranglistán, hiszen a sportolónõ a 14
fõt számláló mezõnyben a harmadik
helyen végzett. 

A 70 kilogrammos súlycsoport-
ban 15 versenyzõ szállt harcba a minél
jobb eredményért. A már biztos pekingi
résztvevõ, vb bronzos Mészáros Anett
(ASE) két gyõzelmet és két vereséget
begyûjtve ötödik helyezést ért el. 

P. J. M.
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Jégkorong: Héraklészesek is a világelitben! (folytatás) 

A VB-T NYERT csapatban –
többek mellett – játszott a tavaly még
héraklészes Benk András (Alba Volán SC)
és klubtársa, a jelenleg is a Programot 
erõsítõ, a korábban U20-as világbajnok-
ságon is védõ Hetényi Zoltán (kép 1.).

- A felnõttek csoport-feljutása az
utánpótlást is érinti. A Héraklész Bajnok- és 

Csillagprogram fiataljainak a felkészítését
már most a késõbbi „A” csoport sebességére
kell hangolnunk – mondta Géczi Gábor,
Héraklész sportági vezetõ.
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