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HUSZONKÉT NEMZET, összesen
147 öklözôje képviseltette magát a
serdülô korosztály (13-14 évesek)
Schoolboys Európa-bajnokságán. A
Balaton partján megrendezett eseményen
a küzdelmek végén két hazai versenyzônk
is bronzérmet akaszthatott a nyakába.
Bogdán Dávid (Ring SC, Kaposvár) a
38.5 kg-ban, míg Kovács László (Big
Boxing Ygomi SE) a 43 kilósok között
lett harmadik.
PLZENBEN, a sportlövészet
csehországi Mekkájában junior Európabajnokságra került sor. A futócélosok
versenyében a csillagprogramos Boros
László (Gyôri Lövész Club) az 50 méteres
vegyes és az 50 méteres versenyszámokban
negyedik illetve hetedik helyen végzett. A
hölgyeknél, a 25 méteres pisztolyosok
mezônyében Babicz Sára (kép 1.) (NYPLE)
épphogy lecsúszott a dobogóról,
negyedikként zárt.
PAKSON immár 23. alkalommal
rendezték az OTP Bank Atom Kupa
nemzetközi judoversenyt. A fiúknál
remekeltek a héraklészes cselgáncsosok;
összesen öt érem és számos pontszerzô
hely született. A hölgyek versenyében

KOCH RÓBERT HAZATÉRT.
A kiváló röplabdásnak elege lett a
vándoréletbôl, Budapestre költözött, és
ezen túl személyesen irányítja egy éve
mûködô, fiatalokkal foglalkozó iskoláját.
A strandröplabdában is lát fantáziát, a
fiatal párosok nevelését, versenyeztetését
és menedzselését teljesen üzleti alapokra
kívánja helyezni.

szintén öt érmet gyûjtöttek be a lányok.
Az éremszerzô egyesületek (ASE, BHSE,
MVSC, UTE) mellett a KSI SE judokái –
így Maros Barbara (52 kg), Joó Abigél
(70 kg), Krizsán Szabolcs (81 kg) és
Pocskai Szabolcs (100 kg) – három
arany- és egy ezüstérmet szereztek.
KÉT
ASZTALITENISZEZÔ
klasszisunk, Jakab János és Zwickl
Dániel (egyaránt BVSC) az amerikai
nyílt nemzetközi bajnokságon csillogtatták meg oroszlánkörmeiket. A még
csillagprogramos, olimpiai kvótával
büszkélkedô Jakab a korábbi héraklészes
Zwickl-lel egyetemben párosban a
dobogó harmadik fokára állhatott fel.

A KSI BRINGÁSAINAK ZÁNKAI,
tíz napos edzôtábor után került sor július
végén Tolna megyében az utánpótláskorú kerekesek hosszútávú bajnokságára.
Az ifiknek 112 km-t kellett megtenniük, a
serdülô fiúknak és ifi lányoknak 64 km-t
kellett letekerni, a legifjabbak a gyulaji
erdô útjain 21,6 km-es távon mérték össze
erejüket, a haladó fiúk és serdülô lányok
mezônyére 47,9 km várt. A KSI SE
kerekesei valamennyi korosztályban
érdekeltek voltak. Szabó-Biczók Márton
az ifik, míg Bedike Marcell a serdülôk
között szerzett ezüstérmet.

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja;
a Héraklész Program, a Sport XXI. Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2008. július, VII. évfolyam 7., sorrendben 69. száma.

A

TARTALOMBÓL:

Sportági beszámolók: öttusa, vízilabda, vívás,
atlétika, kajak-kenu, asztalitenisz, evezés, úszás, tenisz, judo, súlyemelés,
kézilabda, birkózás, kosárlabda, röplabda hírek.
KSI-SEK PEKINGBEN
A PEKINGI OLIMPIAI JÁTÉKOKRA a KSI SE egykori és jelenlegi
sportolói közül összesen 13-an utazhattak a kínai fôvárosba. A versenyzôk
eredményeirôl augusztusi számunkban beszámolunk. A szövetségektôl 6 edzô,
szakvezetô kapott felkérést a helyszíni szakmai munkára.
NUPinfo

(1.)

2008-ban közel 800 millió forinttal támogat a Sport XXI. Program

A

következô számának tartalmából:

olimpiai összefoglaló sporttudományos konferencia judo nemzetközi verseny
ifi Eb kerékpáros pálya ob kosárlabda U16 nôi Eb röplabda Eötvös Kupa.

vízilabda nôi

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 SPORT XXI. UTÁNPÓTLÁSNEVELÉSI PROGRAM – az
utánpótlás-nevelés állami támogatásának részeként
– a Héraklész
Bajnokprogram
alatti korosztályokat vagy a
Héraklész Bajnokprogramban nem
regisztrált
sportolókat (maximum
14-15 éves korig) érinti.
A Program a tehetségek felismerését,
kiválasztását, képzését és fokozott
gondozását teszi lehetôvé. Támogatott

A sportági programokat a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatósága bonyolítja, szervezi, és finanszírozza az
országos sportági szakszövetségek éves
szakmai programja alapján.

A programmal – a támogatásokkal –
kapcsolatosan bôvebb információk az
igazgatóság honlapján, a www.nupi.hu
Sport XXI. menüpontja alatt olvashatók.

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
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Lapkivitel:

részprogramok: egyesületi támogatások,
kiválasztó, tehetséggondozó és edzôtáborok, versenyek, továbbképzések,
eszköz és felszerelés beszerzések, stb.

Pignitzky Dorottya
Sport XXI. Program, osztályvezetô

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

Birkózás: Kadet Eb – bronzérmek Daugavpils-bôl

Junior Vb, Kairóban

Felnôtt Eb, Moszkva

Ifi B Eb, Dublin

AZ EGYIPTOMBAN megrendezett
esemény magyar mérlege két arany-, egy
ezüst- és egy bronzérem. Az éremgyûjtésben ez alkalommal a hölgyek jeleskedtek. Az egyéni versenyben Cseh Krisztina
(BHSE) második, Kovács Sarolta (kép 1.)
(Alba Volán) bronzérmes helyen végzett.
A hagyományos csapatversenyben a
Kovács Sarolta, Tóth Adrienn, Bartalis
Zsófia (KSI SE) alkotta trió, a váltók
küzdelmében a Cseh-Kovács-Tóth
hármas állhatott a dobogó legfelsô fokára.

AZ OROSZ FÔVÁROS Európa
legjobb öttusázóit fogadta. A fiúk egyéni
versenyében a korábbi csillagprogramos
Kasza Róbert (kép szöveg alatt.) (KSI) világklasszisokat megelôzve a dobogó harmadik fokára
állhatott fel. A Kasza - Tibolya (UTE) Marosi (BHSE) trió a hagyományos
csapatverseny második helyén zárt.
Váltóban – megismételve a budapesti vb-n
nyújtott kiváló teljesítményüket – a fiúk a
harmadik helyen végeztek.
A hölgyeknél a Gyenesei-Vörös-Máthé
felállású székesfehérvári hármas egy negyedik, váltóban egy második helyezést ért el.

AZ ÍRORSZÁGI DUBLINBAN, az
ifi B korosztály számára megrendezett
öttusa kontinensviadalon, amit lehet
megnyert a héraklészes csapat.
A fiúknál, mind a lányoknál az egyéni,
csapat és váltó versenyszámaiban
egyaránt magyar versenyzô állhatott a
dobogó legfelsô fokára. Sôt, a fiúk egyéni
versengésében a harmadik és negyedik
helyet is a mieink szerezték meg.

A magyar vízipóló válogatott a
tavalyi, máltai fináléban elszenvedett
vereség után igencsak készült a
revansra. Ifjúsági korú csapatunk most
végre visszavágott a szerbeknek. A

szintén bronzérmes, Szmik Attila (76
kg) valamint Molnár József (54 kg)
egyaránt az ötödik helyen zárt.
Sajnos a lányok szereplését kezdetben
kevésbé kísérte siker, de végül 48 kgban Köteles Alexandrának – megismételve 2006-os eredményét – sikerült
egy harmadik helyet szereznie.

Kötöttfogásban a legsikeresebb versenyzô a 85 kg-ban szônyegre lépô
Vasas Zoltán volt, aki harmadik
helyezéssel térhetett haza Lettországból.
Knipli Csongor (41 kg) és az 58 kg-os
kategóriában versenyzô Szabó László
jóvoltából két ötödik helyezést is
elkönyvelhettünk.
P. J. M.

Kosárlabda: Nôi U20-as divízió „B” Eb – bronzérmes a magyar csapat
Pucsok József Márton

Vízilabda: Férfi Ifi Eb – aranyérmes a csapat!
A SZERB FÔVÁROS a vizes sportok
(vízilabda, úszás) Európa-bajnokságának
adott otthont. Elôször a pólósok küzdelmeire került sor, majd párhuzamosan az
úszók is szerencsét próbáltak.

A LETTORSZÁGI Daugavpils
jégcsarnokában került sor az idei
esztendô birkózó kadet Európabajnokságára. Szabadfogású kadetjeink
jól meneteltek, hiszen két bronzérmet és
két ötödik helyet gyûjtöttek be.
Hatvankilenc kg-ban Mohácsi Martin
bronzérmes, 110 kg-ban Csercsics Richárd

AZ U20-AS Nõi Kosárlabda Európabajnokság küzdelmei a lengyelországi
Poznanban zajlottak. A harmadik helyért
játszott, úgynevezett bronzmérkõzésen a
magyar lányok a szlovákokkal csaptak
össze. A találkozó óriási küzdelmet hozott.

A mérkôzés hevességére jellemzõ, hogy
óriási csatában a magyar lányoknak végig
sikerült megõrizniük a mérkõzés elején
megszerzett 10 pontos elônybõl néhány
pontnyit, bár ez az elõny fokozatosan
csökkent. Örvendetes, hogy a kiváló svéd

és a szintén nagyon erõs házigazda lengyel
válogatott mellé a magyar lányok állhattak
fel az ünnepélyes eredményhirdetéskor a
dobogóra.
MKSZ

döntôben ismét a délszlávokkal
mérkôztünk, ahol a hazai pálya ellenére
a mieink nyakába került a legfényesebb
medália. A harmadik helyet a horvát
fiúk szerezték meg.
P. J. M.
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Vívás: Felnôtt Eb – Benkó Réka bronzérmes
AZ UKRÁN FÔVÁROSBAN a
felnôtt korosztályú vívók számára
Európa-bajnokság zajlott. A kontinens
legjobbjait felvonultató viadalon a

csillagprogramos Benkó Réka a felnôttek
mezônyében is bizonyított. A gödöllôi
kardvívó, egyéni küzdelmek során
bravúros bronzérmet szerzett. A GEAC

Röplabda: Kontinensbajnoki pótselejtezô

sportolója csapatban is remekelt, hiszen
Nagy Orsolyával (UTE), Petô Rékával
(Vasas) és Várhelyi Katával (BVSC)
együtt a negyedik helyen végzett.
P. J. M.

2.oldal
www.nupi.hu

A MAGYAR NÔI juniorválogatott a
szerb és a cseh csapattól kikapott a
márciusi, tallinni Európa-bajnoki selejtezôn; a házigazda Észtország, valamint
Portugália és Montenegró legyôzésével
azonban megszerezte a csoport harmadik helyét, így részt vehetett a
pótselejtezôn. A felkészülés hajrájában a
hagyományos jászberényi Electroluxkupán felemásan szerepeltek a mieink,

három vereség után két gyôzelem
következett, így aranyérmet nyert
Németh Lajos szövetségi edzô csapata.
A szakember az elmúlt évek
tapasztalatai alapján joggal bízott abban,
hogy téthelyzetben legjobb tudásuk
szerint röplabdáznak majd tanítványai,
de ezúttal csalódnia kellett. A magyar
válogatott a házigazda Franciaországtól,
valamint Hollandiától és Szlovéniától is

7.oldal
www.nupi.hu

kikapott a Setében rendezett nôi junior
Európa-bajnoki pótselejtezô F-csoportjában, így nyeretlenül zárta a tornát.
Ennek a korosztályos csapatnak ez volt
az utolsó közös fellépése, Németh Lajos
szövetségi edzô következô együttese, az
új serdülô-válogatott az augusztusi,
debreceni Eötvös-kupán mutatkozik be.
MRSZ
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Súlyemelés: Sikerült az éremszerzés az Eb-n

Atlétika: Junior Vb - bronzérmes a kalapácsvetô Ozorai Jenny

A FRANCIAORSZÁGBAN rendezett kontinensviadalon Európa legjobb
emelôi, köztük héraklészeseink is
rajthoz álltak. A viadalon Gábor Róbert
(Szegedi Lelkesedés SK) révén sikerült
az
éremszerzés.
A
„nehézfiúk”

küzdelmeiben még egy magyar – hetedik
– helyezést is begyûjtöttünk Dudás
István (Tatabánya SC) révén. A fiúk
50 kg-os versenyében Soóky Gergely
(Gyôri Rekard) szintén egy összetett hetedik helynek örülhetett. A

LENGYELORSZÁGBAN, a junior
korú atléták számára lebonyolított
világbajnokságon héraklészeseink is
képviseltették magukat. A magyar
válogatott egy harmadik, egy negyedik,
két hatodik, három hetedik és egy
nyolcadik helyezést gyûjtött össze.
Három versenyzô egyéni legjobbját elérve
lett pontszerzô.
A héraklészes csapat bronzérme nôi
kalapácsvetésben született. Ozorai Jenny
a Dobó SE atlétája 60 méteren felüli
dobásával állhatott a dobogó harmadik
fokára. A fiúk is alaposan elhajították a
dobószert, hiszen két magyarnak is
szurkolhattunk
a
fináléban.
A
szombathelyi dobóiskola tanítványának, a
tavalyi ifi vb ezüstérmesének, Szabó
Dánielnek (kép 1.) egyéni legjobbja hatodik
helyet ért a fináléban. A szintén
bajnokprogramos Hudi Ákos (VEDAC),
hasonlóan honfitársához egyéni rekordot
döntött. Hetvenhárom méter fölötti
dobásával a hetedik helyen zárt.

hölgyeknél 69 kilogrammban, illetve a
plusz 69 kilós kategóriában egyaránt
pontszerzô helyezéseket szereztünk. Két
soroksári emelô: Szûcs Petra az összetett
hetedik, Tukarcs Viktória a hatodik
helyen végzett.
P. J. M.

Kézilabda: Nôi Nyílt Ifjúsági Európa-bajnokság
JÚLIUS 1. ÉS 5. KÖZÖTT a
svédországi Göteborgban rendezték a 4.
Nôi Nyílt Ifjúsági Európa-bajnokságot,
melyen a benevezett 22 ország – 1990ben vagy késôbb született fiatalokból
álló – válogatottja vett részt. A magyar
válogatott remekül szerepelt a népes
mezônyben és bronzérmet szerzett!
Együttesünk három gyôzelemmel és
egy vereséggel a B-csoport gyôzteseként
került a legjobb nyolc közé, ahová

magával vitte a másik továbbjutó,
Csehország ellen szerzett két pontot. A
mieink a középdöntôben magabiztos
sikerrel vették a Románia elleni akadályt
is, így a szintén négypontos
Spanyolország ellen a döntôbe jutást
jelentô újabb csoportgyôzelemért
léphettek pályára. Hajszálon múlt a
bravúr, a spanyol együttes egyetlen találattal jobbnak bizonyult a magyarnál,
pedig a jobb gólkülönbség okán már a

döntetlen is a Róth Kálmán által
irányított válogatott fináléba kerülését
eredményezte volna. Így a magyar
csapat a bronzéremért szállhatott
harcba, melyet a házigazda svéd
együttes elleni fölényes gyôzelemmel
meg is szerzett! A torna záró mérkôzésén a végsô gyôzelmet Norvégia
együttese hódította el a spanyolok
legyôzésével.
MKSZ

A
dobóatlétikánál
maradva,
diszkoszvetésben is volt kiért szorítanunk.
A hölgyeknél Márton Anita (Szegedi
Vasutas SE) a hatodik, a békéscsabai
Petrovszki Tibor a nyolcadik helyen zárt.
Anita súlylökésben is szerencsét próbált
és végül a hetedik helyen végzett a
héraklészes versenyzô.
Rúdugrásban ifjú Szabó Dezsô (kép 2.)
révén bíztunk a jó szereplésben, az
azonban már kisebb szenzációnak számít,
hogy a KSI héraklészese egyéni legjobbját
teljesítve, csaknem érmet szerzett.
Hasonlóképp Baji Balázs is igen kellemes
meglepetéssel szolgált. A Békéscsabai
Atlétikai Club gátfutója, a kôkemény 110
méteres mezônyben a legjobbak közé
kvalifikálta magát és ott a hetedik helyen
futott be. Idôeredménye (13.60 mp)
természetesen egyben új országos csúcs is.
Magyarország ezzel az összesített
ponttáblázat alapján, 65 nemzet
versenyében, az elôkelô 17. helyet
szerezte meg.

Junior és ifjúsági egyéni
országos bajnokság
Az országos bajnokságra közel 1100
nevezés érkezett. Hiába volt egy kissé
szeles idôjárás a stadionban, több
számban is kitûnô eredmények születtek.
Az ifjúsági korú Szabó Dániel –
akárcsak Pars Krisztián az egy héttel
ezelôtti felnôtt OB-n – szintén 81 méter
fölé dobta a kalapácsot (81,36 m). Szabó
Dezsô rúdugrásban tovább javította
egyéni csúcsát, ami most már 535
centiméter, ezenkívül távolugrásban is
csak 3 centiméterrel maradt el a gyôztes
Ecseki Dánieltôl (Szolnoki Városi
Sportiskola), aki nemcsak ebben a
számban, hanem a 100 méteres
síkfutásban is elsôséget szerzett.
A nôknél érdemes megemlíteni ifjúsági
korosztályban Gyürkés Viktóriát (Ikarus
BSE), aki három számban is felállhatott a
dobogó legfelsô fokára (800, 1500, 400 m
gát). Az eredmények a www.masz.hu
honlapon megtekinthetôk.
P. J. M.
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Nôi junior Vb
A MACEDÓNIÁBAN megrendezett
világbajnokság
utolsó
meccsén,
Horvátország legjobbjai ellen léptek
pályára Róth Kálmán tanítványai. A
lányok sikerrel vették az akadályt, hiszen
28:24-re legyôzték déli szomszédainkat.
Az elsô félidôben héttel, a félidôben pedig
három góllal még a horvát válogatott
vezetett, de a szünet után alig három perc
alatt egyenlítettek a mieink, majd

megfordították a mérkôzést, így az 5.
helyen végeztek a húszcsapatos
mezônyben.
A mieink szereplése azért számít
különösen bravúrosnak, mert az együttes
kizárólag ifjúsági korú játékosokból áll,
azaz átlagosan két évvel fiatalabb
riválisainál. A héraklészes fiatalok
teljesítménye
az
önmagában
is
elismerésre méltó pontszerzô helyezés

(2.)

Kajak-kenu: U23 és Ifi Eb - taroltak a magyarok
elérése mellett azért is bíztató, mert egy
év múlva – Gyôr, Szombathely és Pápa
helyszínekkel – Magyarországon kerül
sor a nôi junior (U19) Európabajnokságra, melyen a mieink hazai
közönség elôtt, már nem idôsebbek,
hanem saját korosztályuk képviselôi ellen
bizonyíthatják tehetségüket.
MKSZ

SZEGEDEN, a Maty-éri pályán
megrendezett kajak-kenu kontinensbajnokságon ismét kiemelkedôen teljesített a
héraklészes válogatott.
Az idôsebb, 23 évnél fiatalabbak
versenyében a magyar válogatott - Csipes
Tamara, Hegyi Zomilla, Faldum
Bereniké, Medveczky Erika, a Sáfrántestvérek, Dombi Rudolf, Molnár Péter,
Dobos András, Hadvina Gergely, Nagy

Péter, Széles Gábor, Varga Dávid és
Németh Gergô - hat arany-, két ezüst és
két bronzérmet gyûjtött be. Az ifik sem
adták alább, hiszen a héraklészes
versenyzôk - Kárász Anna, Vass András,
Fónagy Veronika, Kovács László, Tóth
Róbert, Szabó Balázs, Bodor Attila,
Dombvári Bence, Slezsák István,
Holicza Péter és Dudás Miklós - a két
szakágban összesen négy arany-, egy

ezüst és három bronzérmet zsebelhettek
be. A két korosztályban a fiúk és lányok
összesen 18 érmet szereztek. Nem csoda,
hogy mind az U23, mind az ifjúsági
korosztály összesített pontversenyében a
mieink végeztek az élen. Az esemény
részletes eredményeit a Magyar Kajakkenu Szövetség (www.mkksz.hu)
honlapján találhatják meg.
P. J. M.
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Asztalitenisz: Ifi és serdülô Eb – négy bronzérem Olaszországból

Úszás: Rekord és érmek az Ifi Eb-rôl

A TERNIBEN MEGRENDEZETT
Ifjúsági és Serdülô Asztalitenisz Európabajnokságon a vasárnap délelôtti elôdöntôkben, három verseny-számban voltunk
érdekeltek. Kosiba Dániel (kép 1.) (Wink AC)
révén az ifjúsági egyesben, valamint
Madarász Dóra (kép szöveg alatt) (Kecskeméti
Spartacus) által a serdülô leány páros és
vegyes páros versenyszámban. Kosiba
Dániel a verseny toronymagas
favoritjával, az angol Drinkhall-lal
küzdött az elôdöntôben. A harmadik
szettig fej-fej mellett haladt a két
versenyzô, sôt 9-7-re még Dániel
vezetett, ráadásul ô adogathatott. Ekkor
következett el a mérkôzés fordulópontja,

mert az angol játékos fordítani tudott és
ez meg is határozta a mérkôzés
végkimenetelét. Minden elismerés megilleti azonban sportolónkat, aki remek
eredményeket ért el az elsô félévi nemzetközi eseményeken, és mindezt most
egy Európa-bajnoki éremmel fejelte meg
úgy, hogy még jövôre is az ifi korosztályban versenyezhet.
Az már a szombati napon eldôlt, hogy
a magyar küldöttség legeredményesebb
versenyzôje Madarász Dóra lett, mert a
papírformának megfelelôen holland és
belga párjával egyaránt a négy közé
jutott. Legnagyobb esély a fináléba
kerülésre a serdülô leány párosban

adódott, ahol a döntô szettben már
8-5-re is vezettek Dóráék, azonban a
németek egyenlíteni tudtak, majd a
végjátékot is jobban bírták idegileg. Így
Madarász két bronzéremmel zárta a
tornát, mert sajnos a kora reggeli vegyes
páros elôdöntô simán „elúszott” a
francia, román duóval szemben.
A magyar delegáció tehát négy bronzéremmel zárta az 51. Ifjúsági és Serdülô
Európa-bajnokságot. Kosiba Dániel és
Madarász Dóra mellett meglepetéscsapatunk, az ifjúsági leány válogatott
állhatott még fel a dobogóra, utóbbi ezzel
az eredménnyel egyben kvalifikálta magát
a decemberi, madridi világbajnokságra.
MOATSZ

Evezés: U23 Vb – dobogós helyek Brandenburgból
AZ
EGYRE
NÉPSZERÛBB
eseményen az idén 55 nemzet közel 800
sportolója ragadott lapátot, hazánk is
népes csapattal képviseltette magát.
Nyolc hajóegységünk, köztük a tavalyi vb
(1.)

Felnôtt és ifi Vb – Linz
IFJÚSÁGI KORÚ héraklészesek
közül Tancsik Judit (Démász Szeged
VE) nôi egypárevezôsben érte el

csapatunk (Beke Dominika és Beke
Bianka – Gyôri VSEK, Klötzl Ildikó és
Máté Nikolett – Ferencvárosi EC). Nôi
négypárevezôsünk viszont jól teljesítette a
futamot, csak a végén, a hajrában

A „VIZES” EB-N BELGRÁDBAN
vízilabdásaink jó rajtot vettek, ez jó elôjel
volt az úszók számára is. A magyar
úszóválogatott összesen négy medáliát,
köztük két arany-, egy ezüst-, és egy
bronzérmet gyûjtött be.
Bordás Beatrix 50 méter pillangón új
korosztályos kontinensrekorddal lett elsô.

A Dunaferr pillangó-specialistája a
hosszabbik, 100 méteres távon is rajthoz
állt, ott végül harmadikként ért célba.
Másik elsôségünk Dobár Éva (Jövô
SC) nevéhez fûzôdik. A fiatal hölgy a
hátúszás sprintszámában érintette meg
elsôként a medence falát. Balogh Gábor
(ANK Pécs) hátúszó hagyományainkat

folytatva a 200 méteres távon, ezüstérmes
helyen zárt.
Ezen kívül még négy negyedik, két
hatodik, öt hetedik és három nyolcadik
helyezést könyvelhetett el a héraklészes
csapat. A részletes eredmények
az esemény hivatalos honlapján
(www.belgrade2008.org) találhatók meg.

Tenisz: A lányok és a fiúk is dobogón a korosztályos Eb-n
KÉT MAGYAR LÁNY is a dobogón
állhatott az orosz fôvárosban lezajlott egyéni
kontinensviadalon.
Még bokasérülése sem zavarta Babos
Tímeát abban, hogy Európa-bajnoki címet
szerezzen, míg honfitársa, egyben klubtársa
Susányi Zsófia az egyéni küzdelmek során
bronzérmet nyert. Korábban Temesvári
Andrea (1981, 1982) és Vidáts Réka (1995)
ülhetett fel Európa trónjára, az összes
korosztályt tekintve pedig a héraklészes
teniszezô a torna 23 éves története során a
nyolcadik magyar egyéni aranyérmet
gyûjtötte be.

Susányi Zsófia szintén nagyon jól
teljesített, hiszen ô is eljutott az elôdöntôig,
párosban pedig nagyon jól megtalálta az
összhangot Tímeával, így párosban is
összejött egy bronzérem az Opel
Hungarian Junior Team-nek.
Az U16-os lány csapat Eb-n is nagyon
szép siker született, a Hornok Miklós
vezette Babos Timi - Susányi Zsófi - Mikó
Zsófi csapat könnyedén abszolválta az Ebselejtezôt, majd a svájci 8-as döntôben
bronzérmet nyert.

P. J. M.

A csapat Európa-bajnokságon az U16-os
fiú csapat (kép 1.) a selejtezôk veretlenül történô
megvívása után a
franciaországi
kontinensbajnokság 8-as döntôjében a
fináléba került, így Zsiga Máté, Fucsovics
Marci és Szendrôi Laci Papp Sándor
vezetésével ezüstérmes lett.
A két, a magyar junior tenisz
történetének legszebb sikerei közé tartozó
eredménnyel a fiúk és a lányok is kivívták
a szeptemberi mexikói világbajnokságon
való részvétel jogát.
MTSZ

(2.)

ezüstérmes
Varga
Tamás
Csaba
(Ferencvárosi Evezôs Club) - Galambos Péter
(Váci Városi Evezôs Club) könnyûsúlyú
kétpárevezôs (kép 2.) és a szintén 2007-ben
bronzérmet szerzô, Vácott evezô Szabó
Katalin (kép szöveg alatt) is rajthoz állt.
Németországban két éremesélyesünk
ismét brillírozott. A könnyûsúlyú
kétpárban a tavalyi ezüstöt majdnem
megfejelték a fiúk, alig maradtak le a
világbajnoki címrôl. Hasonlóképpen
Szabó Katalin is ismételt és újra dobogóra
állhatott a csillagprogramos sportoló.
A ffi könnyûsúlyú négypárevezôsök
versenyében egy hatodik, a nôi
könnyûsúlyú kétpárevezôsöknél és a fiúk
négypárevezôs versenyszámában egy-egy
hetedik helyezés is született.

(1.)

csapatunk legjobb, nyolcadik helyezését.
A fiúknál a Dumitrás István, Fehér
Szabolcs (Démász Szeged VE), Elekes
Szilveszter (Ganz VEK) és Zöld Viktor
(Csepel EK) összeállítású négypárevezôs
tizedik helyezett lett. A mezônytôl kissé
lemaradva, de szintén tizedik helyezést ért
el nôi ifjúsági kormányos nélküli négyes

maradtak alul az orosz egységgel
szemben, ezzel az ötödik, összesítettben a
11. helyen végzett. Egyetlen futamgyôztes
csapatunk a nôi kétpárevezôs a C
döntôben a bajai Uglik Szimóna és
Bóna Bianka, akik nagyon lendületesen,
jól taktikázva, erejüket jól elosztva
utasították maguk mögé a futam
résztvevôit, ezzel összesítésben a 13.
helyet szerezték meg, ami serdülô korukat
is figyelembe véve jó teljesítmény ebben a
korcsoportban. További két D döntôbeli
hajóegységünk közül Csankó Péter
(VVSI) egypárevezôsben a 22., az MTKs Pálffy Róbert és May Marcel
kormányos nélküli kettesben pedig a 20.
helyen zárt.

Judo: Vér Gábor ezüstérmes az ifjúsági Eb-n
BOSZNIA FÔVÁROSÁBAN a hagyományokhoz híven erôs mezôny gyûlt össze
az ifi judósok kontinensbajnokságán. Az új
versenyrendezés komoly erôpróba elé állította a versenyzôket Szarajevóban. Példának
okáért hiába nyert három meccset és vesztett

mindössze kettôt a KSI-s Heim Péter, a
nemrég alkalmazott regulák alapján –
miszerint mindenki kap javítási lehetôséget
az elsô vereség után – 73 kilós
héraklészesünk a kilencedik helyen zárt. Vér
Gábor (90 kg-Honvéd-Kipszer) révén mégis

P. J. M.
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sikerült egy ezüstérmet szereznünk, míg a
hölgyeknél az 57 kilósok közt induló
Mihovics Szabina (Nagykanizsai TE) az
ötödik, Keliger Bernadett (44 kg-Albertirsa
SE) és Janovszky Helga (63 kg-Wadokai
JC) a hetedik helyen zártak.
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