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A CSILLAGPROGRAMOS Berki
Krisztián (kép 2.) (UTE) immár harmadszor Európa legjobbja! Svájcban, a
Genfi tó partján a felnõtt és junior korú
férfiak
tornász
kontinensviadala
zajlott. A világbajnoki ezüstérmes
klasszis a lólengés fináléjában, ezúttal
Lausanne-ban állt a dobogó legtetejére.
A juniorok versenyében a szintén
héraklészes Vecsernyés Dávid korláton került a döntõbe. A legjobbak
csatájában az ifjú fradis tornász, végül a
nyolcadik helyen zárt.
SPORTOLÓINK bronzérmet hozhattak haza a madridi vívó világkupáról. A Nemcsik Zsolt (Vasas SC),
Decsi Tamás (BSE), Lontay Balázs
(BVSC) és Szilágyi Áron (Vasas SC)
összetételû kardválogatott elsõ ellenfele a román csapat volt. Az elsõ akadályt
sikerrel vették a fiúk, majd az elõdöntõben az olasz válogatott „pillanatnyi
megállj”-t parancsolt. A bronzcsatában
aztán ismét magára talált a világbajnok
kvartett és a francia együttes ellenében
sikerült az éremszerzés.
AZ IDEI ESZTENDÕBEN immár
39. alkalommal, hagyományosan
Csehország adott otthont a sportlövõk

Felszabadulás Grand Prix-jének. A
Plzen-i viadalon mindhárom szakág
(pisztoly, puska, futócél) versenyzõi a
lõállásokba álltak. A pisztolyos hölgyek
(kép 1.) 10 méteres versenyszámában
egyéni és csapatversenyeket is rendeztek. Az Eiselt Judit, Erdõs
Dorottya, Nemes Adrienn alkotta KSIs trió végül a csapatviadal hatodik
helyét szerezte meg.
A YOKOHAMÁBAN zajló Japán
Nemzetközi Pro Tour asztaliteniszbajnokságon nõi egyesben egyedüli
európaiként Póta Georgina (kép 3.)
(Statisztika) jutott a nyolcaddöntõ
legjobbjai közé. A továbblépés
azonban már neki sem sikerült, hiszen
a sportág jelenlegi kiemelkedõ alakja,
az olimpiai és világbajnok Zhang
Yining állta útját. A héraklészes hölgy
bravúros játékával így is értékes
világranglista-pontokat gyûjtött be.
MÁJUS 23. ÉS 25. KÖZÖTT,
immár második alkalommal került
megrendezésre Kõbányán a Merkapt
Sportközpontban a Nagy Sportágválasztó Nap. A pénteki és szombati
napon összesen kétezer érdeklõdõ
próbálhatta ki a jelenlévõ, több mint
(2.)

negyven sportágat. A helyszínen híres
sportolóktól - többek között a világbajnoki érmes, héraklészes cselgáncsostól, Baczkó
Bernadett-tõl - leshették el az érdeklõdõk az
egyes sportágak fortélyait.
ÚJABB BIRKÓZÓINK kvalifikáltak az olimpiára. Módos Péter a
kötöttfogású birkózók újvidéki kvalifikációs viadalán szerzett bronzérmével
biztosította be pekingi részvételét az 55
kilós súlycsoportban. Az ifjú csillagprogramos, egyben a Mr. Tus Birkózóiskola növendéke. Sastin Mariann (kép 4.)
Svédországba utazott, ahol 63 kilogrammban sorozatos gyõzelmei után az
aranyéremért birkózhatott. A döntõben alul maradt, de így is utazhat a
kínai fõvárosba.
MEGALAKULT a Magyar Gyermeklabdarúgó Szövetség. A Magyar
Labdarúgó Szövetség május 14-ei évi
rendes közgyûlésén több napirendi
pont megtárgyalása után sor került az
alapszabály módosítására is. Ennek
nagyon fontos eleme a Magyar Gyermeklabdarúgó Szövetség tagozat létrehozása, miáltal a teljes utánpótlásnevelés az MLSZ égisze alá kerül. A
küldöttek megszavazták a módosítást.

(3.)

(1.)

(4.)

A

következô számának tartalmából:

Sport XXI. Program Ülésesett a SIOSZ elnöksége
Beszámoló a Héraklész értekezletrôl
sportági táborok, indul az Internetes Sakksuli Ökölvívó junior Eb Evezés ORV Súlyemelô VB
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.
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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. május, VII. évfolyam 5., sorrendben 67. száma.

A TARTALOMBÓL:

Sportági beszámolók: kézilabda, triatlon, vívás, öttusa,
atlétika, judo, kajak-kenu, ökölvívás, asztalitenisz Sport XXI. Program: sakk és röplabda
Konferencia: média és olimpia hírek.
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SPORTISKOLAI KONFERENCIA GYÔRBEN
GYÔRBEN a sportiskolai módszertani
központként is mûködô Móra Ferenc
Általános és Középiskola szervezésében
„A sportiskolák és programjaik kapcsolódása
a Nemzeti Sportstratégiához” címmel
tartottak konferenciát május 28-án. A
délelôtti ülésen az iskola könyvtárában
Elbert Gábor (kép 1.) szakállamtitkár a fenti
címen, Dr. Szabó Tamás a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató
Intézet igazgatója a „Fejlesztési lehetôségek
az utánpótlás-nevelésben, különösen a
sportiskolai módszertani központokban”,
Lehmann László a NUSI-UPI
sportiskolai programvezetô „Célok,
tervek, tapasztalatok”, Farkas Márta (kép 2.) a
NUSI-UPI
munkatársa
„Idôszerû
szervezeti kérdések” címmel tartottak
elôadást. Az elméleti részt, gyakorlati
bemutatók
követték,
az
iskola
pedagógusai 1. osztályos tanítványaik
közremûködésével Raska Veronika
általános testnevelés és Farkas János
úszás óráját láthattuk. A konferencián
58 fôvel 24 iskola és 11 sportági
szakszövetség képviseltette magát.
Dr. Szabó Tamás (kép 3.) elôadásában az
utánpótlás-nevelési programok rendszerét, színtereit ismertette, illetve az
egyesületi és közoktatási típusú sportiskolai modelleket, azok gyakorlati
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tapasztalatait
hasonlította
össze.
Lehmann László (kép 4.) a közoktatási típusú
sportiskolák minôségirányítási elképzeléseit vázolta föl, külön hangsúlyt
helyezve a módszertani központok
partnerkapcsolataira, és úgy nevezett
programterjesztésre. Farkas Márta
sportiskolai munkatárs a módszertani
központok támogatási rendszerének
problémás pontjaira hívta föl a
figyelmet, különösképpen az elszámolási határidôk pontos betartására.
(folytatás a 2. oldalon)

HÉRAKLÉSZ EREJE DOBOGÓT ÉRT A
BUDAPESTI FELNÔTT ÖTTUSA VB-N…
…A NÔI VÁLTÓBAN ARANYAT, a
férfi váltóban pedig bronzot. A hat fiatal
egytôl - egyig a Héraklész Program
egykori vagy jelenlegi támogatottja. A
sportág történetében 2000 és 2003 után
2008-ban is aranyérmes magyar nõi
váltót üdvözölhetünk, a budapesti
MVM Öttusa Világbajnokságon a
Gyenesei Leila, Kovács Sarolta, Tóth
Adrienn összeállítású magyar trió
állhatott a dobogó tetejére. Az uraknál
ugyanezen
számban
harmadikok
lettünk, Marosi Ádám, Kasza Róbert és
Tibolya Péter bronzéremmel zárt.
Dr. Szabó Tamás, utánpótlás-nevelési
igazgató: „a világ élvonalában, a legjobbak

A NUPinfo internetes változata megtalálható: a www.nupi.hu, és a www.utanpotlas-neveles.hu honlapokon!
www.nupi.hu
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közt bemutatkozott egy vadonatúj, fiatalokból
álló garnitúra. Néhányan még csak 17 évesek,
jelenlegi vagy egykori tagjai a Héraklész
Bajnokprogramnak. Az öttusa világbajnokság eredményei is mutatják az
igazgatóságunk - korábban NUPI - által
koordinált állami tehetséggondozó program
fontosságát, eredményeit.”
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(folytatás a 3. oldalon)

ÚJABB OLIMPIAI KVÓTASZERZÔINK
AZ ELMÚLT IDÔSZAKBAN újabb
olyan sportolók kvalifikáltak a pekingi
olimpiára, akik jelenleg vagy egykoron a
Héraklész Program támogatottjai
voltak.
Asztalitenisz (egyéni): Póta Georgina
(Statisztika Petôfi SC) és Jakab János (kép 5.)
(BVSC).
Birkózás: Sastin Marianna (Csepeli
Birkózó Club; 63 kg) és Módos Péter (kép 6.)
(Szigetvári Birkózó SE; kötöttfogás, 55 kg).
Kajak-kenu (K2, 500 méter): Szabó
Gabriella (Dunaferr SE) és Kozák Danuta
(KSI SE) (kép 7.).
Kajak-kenu (C2, 1000 méter): Sáfrán
Mátyás (KSI SE) és Sáfrán Mihály
(Dominó Honvéd).
Öttusa: Gyenesei Leila (Alba Volán).
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Sportiskolai Konferencia Gyôrben
ELBERT GÁBOR sport
szakállamtitkár nyitóelõadásában az
iskolai testnevelés nevelõ erejérõl és
egészségmegõrzõ
funkciójáról,
az
utánpótlás-képzés fontosságáról, a sport
és sporttudomány új típusú, gyakorlatorientált kapcsolatáról beszélt. Farkas
Tibor vezetõ fõtanácsos azt elemezte,
hogy rövidesen differenciálni lehet és kell
a támogatási rendszert, hiszen a megrendelõ kapni akar valamit a pénzéért,
eredményes munkát, kézzel fogható sport
eredményeket. Horváth Miklós igazgató a
vendéglátó iskola múltját, sportági
eredményességét mutatta be. Ezt követõen Dr. Németh Viktor Gyõr Város
Oktatási Bizottságának elnöke nyitotta
meg a konferenciát.
Dr. Szabó Tamás elõadásában a
fejlesztési lehetõségekrõl beszélt. A cél a
modern utánpótlás-nevelés, van a hivatalnak kiforrott jövõképe. A munka már 8-10

Sport XXI. Program

- folytatás az elsô oldalról

éve kezdõdött. Az igazgató szerint
optimális az lett volna, ha az iskolák és az
egyesületek partneri kapcsolatban megoldották volna az utánpótlás-nevelést,
azonban a gazdasági és az egyesületi
helyzet ezt nem tette lehetõvé. A
kialakított rendszer országos lefedettsége
jó, most minden azon múlik, hogy a
módszertani központok tudnak-e élni
vállalt feladatukkal, vagyis a térség utánpótlásának oktatási, képzési, fejlesztési
feladataiban vállalnak-e szerepet. Amenynyiben a munka jó, az egyesületek
terhelhetõbb, szakmailag képzettebb
tanulókat kapnak.
Lehmann László, mint mondta,
az elsõ visszajelzések alapján a rendszer
mûködik. Az iskolák a mûködésük
megkezdése után már a módszertani
feladatokkal foglakoznak, ennek egyik
bizonyítéka a mai konferencia. A mûködõ
rendszerek ellátják a nyomon követés

feladatát, ami az egyik legfontosabb
teendô. Az iskolák elkészítették
Pedagógia Programjukat, ami a jó mûködés egyik feltétele. Az egyesületekkel való
együttmûködés szükséges és elégséges
feltétele az eredményességnek. Kiemelte a
partneri kapcsolatokat, a módszertani
köröket, és azok feladatai közül is az
elégedettségi mutatók mérését; a partnerkapcsolatoknál az igény és elégedettség
mérését.
Röck Samu, Gyõr Város sport
referense, a vendéglátó iskola volt tanára
felelevenítette a múlt eredményeit.
Említést tett Borkai Zsolt tornászról,
Gyõr jelenlegi polgármesterérõl, beszélt
Kovács Erzsébet kézilabdázóról, és utalt
még sok más itt nevelkedett sportolóra.
Úgy fogalmazott, vissza kell hozni a
múltat, mai formában, a kor szellemének
megfelelõen. A konferencia megrendezése
egy lépés ezen az úton.

Röplabda: Kiválasztó verseny
A SPORT XXI. PROGRAM
céljainak megfelelõen, a nyilvántartásba
került mini és gyermekkorú röplabdások
közül ki kell emelni azokat az ügyes és
fizikailag alkalmas játékosokat, akik majd
átkerülhetnek a Héraklész Bajnokprogram „elitképzésébe”, a korosztályos nemzeti
válogatottba. Ezt a kiválasztást úgy
szerveztük meg, hogy a Dunától keletre,
illetve nyugatra esõ területek válogatottjai
külön versenyen mérik össze erejüket,
Békéscsabán, illetve Veszprémben. A
Sport XXI. Program keretében foglalkoztatott, 1993-94-es születésû fiúk, illetve az
1994-95-ös születésû lányok számára ez a
verseny azért volt nagy jelentõségû, mert
számukra ez jelenti az átmenetet a
Héraklész Bajnokprogramba. Azok a

fiatal röplabdázók, akik erre a kiválasztó
versenyre eljöhettek, saját régiójukban
többszöri felmérésen vettek részt,
képességükkel
és
játéktudásukkal
bizonyították, hogy méltóak az országrész
képviseletére.
A Héraklész Bajnokprogram
edzõi a helyszínen figyelték a régiós
válogatottak mérkõzéseit, és jegyezték fel
azon tehetséges játékosok nevét, akiket a
nyári edzõtáborozásra meg fognak hívni.
Ezen a nyáron ugyanis ki kell alakítani az
új serdülõ fiú és leány válogatottat.
Korosztályváltás következik, amelyhez a
„nyersanyagot”, a játékosállományt alapvetõen ez a két kiválasztó verseny biztosítja.
Régiónként 14-14 játékos
kapott lehetõséget a szereplésre,

így összesen 112 fiatal röplabdást
láthattunk a pályán.
Köszönetet mondunk a Sport
XXI. Program vezetõinek, akik
mindenben támogatták a verseny
megrendezését. Köszönjük a békéscsabai
rendezõk munkáját, akik biztosították a
verseny zökkenõmentes lebonyolítását.
Végeredmény (elöl a fiúk, majd
a lányok): 1. Dél-Alföld és KözépMagyarország, 2. Észak-Alföld - ÉszakAlföld, 3. Észak-Magyarország - ÉszakMagyarország, 4. Közép-Magyarország
és Dél-Alföld.

Sándor Péter
Sport XXI. Program, szakági felelõs
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A 2008. évi Sport XXI Program Országos Mini Kupa

MOB-MET Konferencia: Média és Olimpia
A XXIX. Nyári Olimpiai
Játékok visszaszámlálását illetõen egyre
erõsödik az olimpia iránti érdeklõdés és
várakozás mind a résztvevõkben, mind
pedig sportközvéleményünkben, s ezzel
párhuzamosan a média is teljes kapacitással készül a világeseményre. Már ez az
általános készülõdés is kifejezõen jelzi a
média és a sport, az ötkarikás mozgalom

sajátos, kölcsönös viszonyát, egymásra
utaltságát. A két terület viszonya sokrétû,
összetett, melyrõl a május 28-ai budapesti
konferencián sportújságírók cserélték ki
véleményüket, osztották meg a média és a
sport szakemberei számára általánosítható, illetve a játékok helyszínén is hasznosítható tapasztalataikat. Az elõadók
között szerepelt többek közt Dr. Kamuti

Jenõ, Gyárfás Tamás, Schulek Csaba,
Buzgó József, Vad Dezsõ, Gallov Rezsõ
és Csurka Gergely.
A Magyar Olimpiai Bizottság és
a Magyar Edzõk Társaságának közös
szervezésû országos továbbképzõ konferenciáján a Magyar Sport Házában természetesen Igazgatóságunk is képviseltette magát.
NUPinfo
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AZ OMK a legfiatalabb
versenyzõ korosztályos verseny az
MRSZ utánpótlás versenyrendszerében.
2008-ban a NUSI támogatásával a Sport
XXI Program részeként a Park RP Kft
lebonyolításával zajlott a verseny.
A verseny nyolc éves történetében még ilyen magas részvétel nem
volt, játékosok és csapatok tekintetében.
Elsõsorban a lány mezõny volt nagyon
népes. Az osztályba sorolásnál figyelembe
vettük az idény során a legjelentõsebb
versenyeken elért eredményeket. Az I.
osztályt nyolc, a II. osztályt három, hét
csapatos csoportba soroltuk be. Így a
leány miniben egy I. osztályú, és három
II. osztályú bajnokot avattunk. A fiú
mezõny létszáma némi emelkedést
mutatott, de még így is erõsen elmaradt a
lányokétól. A versenyen tapasztaltak,
valamint az idény jelentõs versenyein
indulók száma és eredményei erõteljesen
jelzik, hogy a fiú utánpótlás-nevelést meg
kell erõsíteni. Erre az MRSZ illetékes
szakbizottsága, valamint a Sport XXI

Programban résztvevõ szakembereknek
és vezetõknek elõremutató stratégiai
elképzelést kellene kialakítani és azt
következetesen végigvinni. A versenyen
tapasztaltak alapján a legmagasabb
sportági technika, taktikai szintet a leány
mini I. osztályának csapatai mutatták.
Stabil, letisztult labdás technika, magas
fokú labdabiztonság jellemezte a
csapatokat. Összességében komoly
elõrelépés tapasztalható a lányoknál.
Sajnos a fiúkról már kevésbé lehet
elmondani az elõrelépést. Egy - egy
csapat, csapatonként néhány játékos
mutatott kiemelkedõ teljesítményt.
Technikai elemek tekintetében elmaradt a
színvonal a korábbi évekhez képest. Még
az is látható volt, hogy az eredményesség
érdekében még a nem helyes technikai
végrehajtást is engedik az edzõk. A
versenyen hangulatában, külsõségeiben,
szakmai igényességében igazi korosztályos országos döntõ volt. A több száz
gyerek mellett magas létszámban
7.oldal
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látták szülõk, érdeklõdõk a versenyt.
Az Országos Mini Kupa idén már „csúcsra
járt”, szükségesnek látjuk a verseny
átalakítását. Kvalifikációs szakasz bevezetése szükséges, fõleg a leány miniben. A
verseny szervezõi, lebonyolítói ezúton
köszönik meg a NUSI, a Sport XXI
Program, a Klébelsberg Kúnó Általános
Iskola, és a Schellsport támogatását.
Összesen 46 szervezet - 87
csapat 772 játékosa vett részt a mérkõzéseken.
2007. évi összehasonlító adatok: 38 szervezet 65 csapat és 579 játékos.
Az Országos Mini Kupa 2008.
évi gyõztesei: Vasas Opus-Via Óbuda
(leány szupermini), Békéscsabai RSE
(leány kismini), Vasas Opus-Via Óbuda
(leány mini), Szent-Györgyi Á. I. Eger
(fiú szupermini), Phoenix Mecano
Kecskeméti RC (fiú kismini), Phoenix
Mecano Kecskeméti RC (fiú mini).
Lestár László
MRSZ Ifj. és Up. Biz. Vezetõje és
Borbély Péter,
versenybíró

Sportági beszámolók

Sportági beszámolók

Kajak-kenu: EB-arany és kvóta

Öttusa: Héraklész ereje dobogót ért a budapesti felnõtt öttusa vb-n… (folytatás az 1. oldalról)

AZ IDEI síkvizi kajak-kenu
felnõtt Európa-bajnokságot Olaszországban rendezték. A magyar versenyzõk a
hagyományokhoz híven ezúttal is

remekül versenyeztek. Különösen a nõi
szakágban születtek fényes sikerek, ahol
a Kozák Danuta (KSI SE), Szabó
Gabriella (Dunaferr) páros az ötszáz

méteres fináléban az elsõ helyen haladt
át a célvonalon. Az aranyérem egyben
olimpiai kvótát is jelent.
NUPinfo

Ökölvívás: Olimpiai Reménységek Versenye, Szlovákia
JUNIOR ökölvívó válogatottunk (15-16-évesek) 16 fõvel képviseltette magát az Olimpiai Reménységek
május 10. és 11 között, Komárnoban
megrendezett versenyén. Az ORV-n
három ország: Szlovákia, Csehország és
hazánk öklözõi vettek részt, a csapattal
három edzõ: Farkas József szakágvezetõ, Botos András és Horváth Gyula
utaztak. A lengyel csapat a szervezõk
elmondása szerint a viadalt megelõzõ
napon mondta le a szereplést. A negyven
versenyzõt felvonultató seregszemlén, az
elsõ napon a 16 párból 13-ban voltunk
érdekeltek, míg a döntõ napján a 19
párból szintén 13 magyar mérkõzött, így

érthetõ, hogy minden segítség jól jött az
edzõi vonalon. Azokban a súlycsoportokban, ahol négyen voltak, ott a
korábbi két vesztes is megmérkõzött
egymással a döntõ napján. Az összesen
hat elsõség Horváth László (KKFH),
Lakatos Róbert (KSC), Tóth László
(NYVSC), Harcsa Zoltán (KSI),
Orbán Gergõ (DBK) és Varga Sándor
(KSI) nevéhez fûzõdik. Ezen kívül még
Hoppá Attila (TKSZ), Varga Gyula
(Vasas) és Kanalas Dávid (PVSK)
révén három ezüstérem is született.
Pintér Viktor (Vecsés), Vadász András
(BBK), Barcsa Gábor (Gyõr), Sinkó
Zoltán (Vasas), Török János (DVSC)

és Zsákai Attila (KSI) bronzérmet
gyûjtöttek be. Nem csoda hogy a
csapatversenyt a cseh és a szlovák
válogatott elõtt szintén toronymagasan
nyertük.
Örömmel számolhatok be
arról, hogy a bíráskodás a torna teljes
ideje alatt hibátlan volt, egyetlen versenyzõt sem ért méltánytalanság! Egy
kiütés volt, de az sem magyar versenyzõt
érintett. Természetesen csapatunk
sikere tovább növeli sportágunk
elismertségét a határokon túl is.
Szakos József
MÖSZ technikai igazgató

Asztalitenisz: Ismételt az ifjúsági fiú csapat és Kosiba Dániel
ÚJABB érmekkel gazdagította
gyûjteményét a héraklészes versenyzõkbõl álló utánpótlás szakág a május
elején megrendezett Szlovák Nemzetközi
Bajnokságon. Malacky-ban esélyeshez
méltóan szerepeltek az ifjúsági fiúk. Az
elsõ helyen kiemelt csapat, valamint
egyesben Kosiba Dániel egyaránt
megismételte a három héttel ezelõtti
Szlovéniában aratott gyõzelmét, így
Vitsek Iván versenyzõi ismét két
aranyéremmel térhettek haza. Az egyes
versenyszám
eredményhirdetésekor

Kosiba Dániel nem árválkodott egyetlen
magyarként a dobogón Malacky-ban
sem, csapat és páros társa Sebestyén
Péter a harmadik helyen zárta a versenyt.
(A szlovén versenyen Ljubljanában Kosiba
Dániel mellett Schaffer Dániel volt éremszerzõ
egyesben.)
Párosban sajnos nem sikerült a
Kosiba, Sebestyén párosnak (kép 1.) a papírformát érvényesíteni, a negyeddöntõben a
szerb Lupulesku, Ardeljan egység
jobbnak bizonyult az elsõ helyen kiemelt
párosunknál.

(1.)

A leány szakág is kitett magáért
a szlovákiai városban. Elsõ csapatunk
Németország „A” csapata mögött végzett
a második helyen, a páros versenyszámban pedig szintén teljes németmagyar dominancia uralkodott - két duónk
is az elõdöntõbe jutott -, mely végül a német
versenyzõk gyõzelmével zárult.
Egyesben a tavasz folyamán
már két versenyen (cseh és szlovén) is
éremszerzõ Tóth Edina most az 5-8.
helyen fejezte be a tornát.
Faragó Judit
MOATSZ, fõtitkár

Sport XXI. Program - sakk: Szombathelyi edzõtábor a rapidbajnokság elõtt
MÁJUS 5. ÉS 9. KÖZÖTT
került sor a Sport XXI. Program által
támogatott Maróczy Géza Központi
Sakkiskola (MGKSI) szombathelyi
edzõtáborára.
A
Martineum
Felnõttképzõ Akadémia nagyszerû
keretet biztosított a foglalkozásoknak. A
szokásnak megfelelõen mindennap 6
órás elméleti foglalkozást vezetett
Horváth József (kép 2.) és Ruck Róbert
nagymester a sakkiskolások Vezér,
illetve Király csoportjának. Sor került
egy kétfordulós rapidmérkõzésre a
Nyugat-Magyarországi
Regionális
Sakkiskola és az MGKSI fiataljai

között, ezen a központi iskolások 25:5
arányban gyõztek. Ezúttal a fizikai
felkészülést úszás és asztalitenisz
(2.)

biztosította. Mivel Ruck nagymester
egyben a Szombathelyi Asztalitenisz
Kör igazolt versenyzõje is, nagy
örömünkre sakkozóink Extra Ligában
játszó
pingpongosok
bemutatóját
tekinthették meg, és játszhattak is
velük! Az edzõtábor után került sor az
országos rapidbajnokságra, amelyen
minden központi sakkiskolás indult, és
számos bajnoki címet szereztek.
Szabolcsi János
MGKSI
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NEM EGÉSZEN 19 év volt
az átlagéletkora a Kulcsár Antal nõi
szövetségi kapitány által nevezett,
Kovács Sarolta, Tóth Adrienn és
Gyenesei Leila alkotta nõi váltó
csapatnak. Kovács már a tavalyi felnõtt
Európa-bajnokságon tagja volt a
bronzérmes triónak, a világbajnokságon
pedig negyedik lett akkori társaival. A

után már a magyarok vezettek, és az
egyetlen verõhibával végrehajtott
lovaglás után ezt a pozíciót tovább
erõsítették. A záró 3x1500 méter
alkalmával a futást nyerõ britek valamit
faragtak a hátrányukból, de a magyar
aranyérem nem forgott veszélyben.
Harmadik helyen a lengyel váltó
végzett.

már elérhetõ közelbe került az aranyérem,
csak menni kellett érte. Most meg már
örömömben sírok”.
Tóth Adrienn (BHSE, 17
éves, jelenleg is tagja a Héraklész
Programnak): „köszönet a közönségnek! A
lovaglástól féltünk, mert azt hittük, nem jó ez
a lócsoport, aztán mégis szerencsénk volt. A
közönség hatalmas erõt adott, fantasztikus

Világbajnok a magyar nõi váltó…
berlini vb-n Tóth Adrienn is szerepet
kapott a stafétában.
A lövészetet a britek nyerték, a
magyarok teljesítménye a 7. helyet
jelentette. A páston a lányok egyenlõ
mértékben járultak hozzá a csapat
eredményéhez. A legjobbak a lengyelek
voltak, összetettben feljött a dobogós
helyre a magyar lánycsapat. A vizes
tusában a várakozásnak megfelelõen
megnyerték a számot, méghozzá 3
percen belüli eredménnyel (2:59.51) - a
szakemberek szerint nõi váltó 3 percen
belül még sosem ért célba. Három szám

Gyenesei Leila (Alba Volán,
22 éves): „ha egy hete valaki ezt mondja
nekem, nem hiszem el. Az egyéni is tökéletesen
sikerült és a váltó is. Nem tudok mit mondani.
Én lennék a világ legboldogabb embere, de
tudom, hogy Adri és Saci is ugyanolyan
boldog, mint én.”
Kovács Sarolta (Alba Volán,
17 éves, jelenleg is tagja a Héraklész
Programnak): „reggel még a bánattól
könnyeztem, vagyis azok szomorú könnyek
voltak, mert a lövészet nem úgy sikerült, mint
szerettük volna. Aztán fokozatosan jöttünk
fölfelé. A remek úszás, majd lovaglás után

érzés volt ilyen arénába belovagolni. A nap
elején az volt a vágyam, hogy dobogóra
állhassunk, erre nem gondoltam!”

… és bronzérmesek a férfiak!
AKÁRCSAK
Kulcsár
kapitány, Pálvölgyi Miklós férfi
szövetségi kapitány is a fiataloknak
adott lehetõséget a váltóban. Kasza
Róbert, Marosi Ádám és Tibolya Péter
letették korábban a névjegyüket a
junioroknál, sõt, utóbbiak a felnõttek
közt is bizonyított már. Átlagéletkoruk
23 esztendõ. A lövészetben a trió
teljesítménye a 3. helyhez volt elég, a
legjobban a fehéroroszok céloztak. A
páston a közönség biztatása mellett
nagyon együtt volt a csapat, küzdöttek,
harcoltak egymásért a fiúk, és
megnyerték a számot - összetettben
csupán 12 pontnyira álltak a
fehéroroszok mögött. A medencében a
britek voltak a leggyorsabbak, a
magyarok a 4. helyet jelentõ
teljesítménnyel 3 szám után már
vezettek a fehéroroszok elõtt. A lovaglás
a vártnál gyengébben sikerült. Az
amerikaiak nyerték a számot, a nagy
ellenfél fehéroroszok jobban lovagoltak
nálunk, így a záró tusa elõtt visszavették
a vezetést, a magyarok mögött nem

sokkal pedig a remek futó litvánok. A
váltónk sokáig tartotta a második helyet,
azonban a két egyéni világbajnokkal
felálló litvánok, akik megnyerték a
futást, megelõzték a fiatal magyar
versenyzõket. A fehéroroszok elõnye
elég volt az elsõ hely megtartásához.
Kasza Róbert (kép 1.) (KSI SE, 22
éves): „erõs csapatunk volt, de még nem mi
vagyunk a világ legjobb csapata. Biztos
vagyok abban, hogy a következõ pesti
világbajnokságon mi állunk a dobogó tetejére.
Ezért fogunk dolgozni. 13 éves korom óta arról
álmodtam, hogy budapesti rendezésû
világbajnokságon indulok és ez az álmom
most teljesülhetett.”
Marosi Ádám (BHSE, 24
éves): „három ilyen jól sikerült szám után
200 ponttal szoktunk vezetni. Most nagyon
szoros volt a mezõny. Nem tudom, mi történt
a lovagláson… Igazságtalannak tartom a
sorstól, hogy ez történt velünk egy ilyen nap
után.”
Tibolya Péter (UTE, 23 éves):
„ezekkel a fiúkkal többet vagyok együtt, mint
a szüleimmel, jól ismerjük egymást, nagyon

3.oldal
www.nupi.hu

együtt van a csapatunk, ami ma elsõsorban a
víváson látszott, mennyire küzdöttünk
egymásért. A bronzérmet tegnap este aláírtam
volna, a lovaglás elõtt azonban már nem,
szebbre vágytam. Persze, összességében
elégedett vagyok. Van mit tanulnunk a nagy
elõdöktõl, és fogunk is.”
Pálvölgyi Miklós kapitány: „ha
kicsit rutinosabbak a fivúk, a lovaglást
jobban megoldják. Övék a jövõ, még fiatalok,
Kasza nem is indult még felnõtt
világversenyen, Marosi és Tibolya is csak egyegy
Európa-bajnokságon.
Tehetséges
gyerekek, biztos, hogy jó váltócsapat válik
belõlük”.
NUPinfo - SportRádió - ottusavb.hu
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Kézilabda: Héraklészes mesterhármas

Öttusa: Junior Európa-bajnokság

A MAGYAR férfi ifjúsági
(U18) válogatott május 9. és 11. között,
az olaszországi Latisana-ban Európabajnoki selejtezõtornán szerepelt. Az
érettségi vizsgák miatt késõ éjszaka a
helyszínre érkezõ együttes az elsõ
találkozóján végig izgalmas csatában,
nagy küzdelemben múlta felül a jó
erõkbõl álló, pihentebb szlovák csapatot.

A sportággal még csak most ismerkedõ
örmény, valamint a házigazda olasz
válogatott legyõzése nem jelentett
gondot. Az Avar György vezetõedzõ és
Szabó Lászlóné edzõ által felkészített
gárda tagjai azért is dicséretet érdemelnek, mert végig a lehetõ legnagyobb
különbségû gyõzelem elérésére törekedve a fölényes csoportgyõzelmet érték el.

Triatlon: Rövidtávú Európa-bajnokság, Portugália
ARANYÉRMES LETT a
Szalay Szandra, Horváth Gréta, Tóth
Zsófia összeállítású junior nõi váltó a
lisszaboni triatlon Európa-bajnokságon.
A verseny során a staféta minden tagjára
300 méter úszás, 8 km kerékpározás és 2
km futás várt. A magyar váltó - amelytõl
dobogós helyet, de leginkább aranyérmet

várt a szakvezetés - szinte rajt-cél gyõzelmet
aratott, noha voltak pillanatok, amikor az
oroszok vezettek, de a váltózónába és - ami a
legfontosabb - a célba a magyarok értek
elsõként, ráadásul nagy fölénnyel.
„Kimondva vagy kimondatlanul, de
ezt vártuk. Mindegyik lány nagyszerûen és
éretten versenyzett, egyes számokban felül is

Az Európa-bajnokság 16-os
döntõjét augusztus 8. és 17. között
Csehországban rendezik.
Ezzel a sikerrel a tavaszi selejtezõkön érdekelt mindhárom magyar utánpótlásválogatott csoportelsõként, százszázalékos teljesítménnyel vívta ki a nyári világversenyeken
(nõi junior világbajnokság, férfi junior (kép 1.) és ifjúsági
Európa-bajnokság) való szereplés jogát.

A JUNIOROK számára kiírt
Európa-bajnokságon
héraklészes
öttusázóink is képviseltették magukat. A
hölgyek egyéni versenyében Kovács
Sarolta (kép 1.) (Alba Volán) lett a kontinens
legjobbja, Bartalis Zsófia (KSI SE) az

Firnicz József
MKSZ

AZ UTÁNPÓTLÁSKORÚAK
számára, Ausztriában megrendezett
nemzetközi viadalon eredményesen
szerepelt a magyar, zömmel héraklészesekbõl verbuválódott csapat. Az U18-as
fiúk között, távolugrásban Kovács László,
a GEAC ugrója szerzett elsõséget Az U20
és U23 korosztály rúdugróinak versengésében a gödöllõi Szekeres Zsolt a
második, míg a KSI-s Ungvári Tamás a
dobogó harmadik fokára állhatott fel.
Dobóatlétáink is remekeltek...
Váraljai Zoltán (GEAC) a 18 évnél
fiatalabbak diszkoszvetõ számában lett
aranyérmes. A magyar szempontból
hagyományosan „erõs” kalapácsvetésben a

Szandra, az Európa-bajnok triatlon váltó
oroszlányi tagja végzett a legelõkelõbb,
második helyen. Kostyál Ágnes (ORTRI)
épphogy lecsúszott a dobogóról, õt
klubtársa, Balogh Barbara követte az

fehérorosz
gyõzelem
született,
csapatunk Bíró Szabolcs (MAFC),
Demeter Bence (Alba Volán) és
Szendrei Dániel (KSI) összeállításban
az 5. helyezést szerezte meg.
P. J. M.

múlták az elvárásokat. Azt tudtuk, ha
mindegyikük hozza azt a teljesítményt,
amit tud és amit mutatott az egyéni
versenyen, akkor megnyerhetik. Szerencsére mindegyikük maximális erõbedobással küzdött, így nem lehetett kérdés
a gyõzelem” - mondta boldogan
Verrasztó Gabriella.

ötödik helyen. A Vitál Triatlon SC
versenyzõje - a lisszaboni gyõztes váltó másik
tagja - Horváth Gréta a hetedik, míg
Dudás Eszter (Villám SC) a tizedik
helyen ért célba.

legtöbb érem a mieink vitrinjébe került. Az
U20-as versenyzõknél Hudi Ákos
(VEDAC) arany-, a tavalyi ifi vb-n
ezüstérmes Szabó Dániel (kép 2.) (Dobó SE)
ezúttal bronzérmet gyûjtött be. A
hölgyeknél két Dobó SE-s, Németh
Noémi és Eszter osztoztak a második
illetve harmadik helyen. A 23 év alatti urak
számára megrendezett fináléban a junior
vb második helyezettje Németh Kristóf (kép 3.)
(Dobó SE) esélyeshez méltóan gyõzött.
Török Krisztián révén még gerelyhajításban is sikerült medáliát szereznünk. A
Kecskeméti Atlétikai Club sportolója egy
lengyel és egy cseh atléta mögött a
harmadik helyen zárt.
P. J. M.
(2.)

P. J. M.

Vívás: Négy érem elsõre
A VÍVÓSPORT történetének
elsõ U-23-as kontinensbajnokságának az
olaszországi Monza adott otthont. A
háromnapos versenyen fiatal vívóink
remekeltek, hiszen négy érmet: Petõ Réka
(Vasas) és Szényi Péter (MTK) ezüst-,
Izsó Katalin (OMS-Tata) és Nagy Pál
(Vasas) révén bronzérmet szereztek.
A nyitónap küzdelmei során, nõi
kardvívásban igen irigylésre méltó
helyzetbe kerültünk, hiszen két magyar
hölgy is a legjobb nyolcba verekedte
magát. Benkó Rékának (GEAC) egymás
után másodszor, ismét egy román lány
ellenében kellett bizonyítania. Míg az elõzõ
körben sikerrel búcsúztatta román
riválisát, a ráadásban már nem sikerült a
bravúr. Réka nagyszerû teljesítményt
nyújtva így nyolcadik lett. Petõ Réka
továbblépett, sõt egészen a fináléig meg
sem állt. Az aranyért folyó csatában az
olasz Vecchi bizonyult jobbnak ezzel a
Vasas héraklészese ezüstérmet vehetett át.
A második versenynapon is
akadt bõven izgulnivalónk. Szényi Péter

Judo: Világkupa versenyek és ifi nemzetközi verseny
párbajtõrben brillírozott, norvég és orosz
vetélytársát legyõzve máris a legfényesebb
medáliáért szállhatott harcba. A döntõ
csatában, ha csak mindössze egyetlen
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találattal is ugyan, de egy norvég
versenyzõ örülhetett az aranyéremnek.
Péter második helyezésével egyben
csapatunk második éremszerzõjévé
4.oldal
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avanzsált. Ne feledkezzünk meg a
többiekrõl sem! Losonczy Dávid
(Diósgyõri Vívó Egyesület) mellett még
két magyar sportoló: Csobó Dávid és
Peterdi András (mindketten PEAC) is a
legjobb 16 mezõnyében végzett. Nõi
tõrözõk közt a legmesszebb, a korábbi
korosztályos világbajnok Kreiss Fanny
jutott. Az újpesti versenyzõ tizedik
helyezést ért el.
Az Európa-bajnokság harmadik
napján a párbajtõr szakág Izsó Katalin
révén egy újabb érmet könyvelhetett el. A
junior Európa-bajnok Antal Edina (kép 2.)
(BHSE) közel állt a legjobb 16-ba
kerüléshez, végül a 17. helyen zárt. Utolsó,
egyben negyedik érmünk Nagy Pál
nevéhez kapcsolódik. A Vasas SC
kardozója egy ukrán vívóval egyetemben
állhatott a dobogó harmadik fokára. Gémesi
Csanádnak (kép szöveg alatt) is kijött a lépés, a
gödöllõi klasszis végül a nyolcadik helyig
jutott.
P. J. M.

(1.)

Atlétika: International Olympic Meeting

Duatlon Európa-bajnokság, Görögország
DUATLON kontinensviadalnak adott otthont a görögországi Serres.
A juniorok mezõnyében több héraklészes
sportoló is rajthoz állt. A hölgyek
versenyében a mieink közül Szalay

ötödik, Cseh Krisztina (BHSE) a
hetedik helyen végzett. Lány csapatunk
szintén aranyérmes lett, míg a váltó
(Bartalis Zsófia, Cseh Krisztina, Kovács
Sarolta) a franciák és a csehek mögött
bronzérmet vehetett át A fiúknál
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A HÉRAKLÉSZES judokák
három éremmel utazhattak haza
Oroszországból. A világkupát szinte
gigászi mezõny, elképesztõen magas, 375
fõs indulói létszám jellemezte. A
legkisebbek közt szõnyegre lépõ Erdélyi
Lilla (MVSC) arany-, míg a 63 kilós Joó
Abigél (kép szöveg alatt) és az 52 kg-ban szereplõ
Maros Barbara (kép 4.) (mindkettõ KSI)
bronzérmet nyertek. A miskolciak másik
tehetséges versenyzõje, Karakas Hedvig

(57 kg) csakúgy, mint a 81 kilós Krizsán
Szabolcs (KSI), négy gyõzelemmel és
mindössze két vereséggel egyaránt ötödik
lett. Kovács Gábor tanítványai közül
Gáspár Eszter egy hetedik helyezést
gyûjtött be.
A csehországi Teplice-ben ifi
Eb válogató versenyre került sor. A
szentpétervári viadalhoz hasonlóan 22
ország sok-sok judokájával zajlott az
erõpróba. A KSI-s Heim Péternek
kategóriájában, a 73 kg-ban 38
versenyzõvel kellett szembe néznie. Az
ifjú bajnokprogramos kiválóan teljesített,
hiszen a hat gyõzelem mellé csak egyetlen
vereséget gyûjtött be. Ezzel harmadik
helyezett lett a magyar fiú.
Május
derekán
nemcsak
juniorjaink de a felnõtt válogatott
oszlopos tagjai is megmérettették
magukat. Az egyidõben zajlott Lyon-i és
római tornán is ragyogó eredmények
születtek. Franciaföldön számos korábbi
korosztályos Eb érmesünk tatamira állt,
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összesen négy érmet gyûjtöttünk be. A két
elsõség a 44 kilós Erdélyi Lilla és Gáspár
Eszter (63 kg) nevéhez fûzõdik. Joó
Abigél (KSI) új súlycsoportjában (70 kgban) remekül mutatkozott be, hiszen a 17
fõs mezõnyben a harmadik, míg
klubtársa, Maros Barbara az 52 kilós
kategóriában 24 induló között a hetedik
helyen zárt. Az 57 kilóban induló Karakas
Hedvig az ötödik helyen végzett, míg
Szabó Franciska (UTE-Egerág Üstökös
SE) hetedik lett. A fiúknál a bronzéremrõl
a nehézsúlyú paksi cselgáncsos Dusa
Ákos gondoskodott.
Az olasz fõvárosban Baczkó
Bernadett (KSI SE) ismét bebizonyította,
hogy remek formában van. Olimpiai
kvótás cselgáncsozónk mind a négy
riválisát magabiztosan verve állhatott a
dobogó legtetejére. Ezzel egy újabb
világkupa érem, méghozzá egy arany
került az ifjú csillagprogramos hölgy
gyûjteményébe. Az ötkarikás játékok
közeledtével ez mindenképp biztató jel…
Pucsok József Márton
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