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A SPORTLÖVÔK ez évi országos
bajnokságára Budapesten, a Pongrác úti
lôtéren került sor. Az elsô versenyszámot, a nôi kisöbû sportpuskások
összetett versenyét a pekingi olimpikon
Tóth Anita (UTE) nyerte. A nôi
sportpisztolyosoknál megelôzve az
esélyesebb ellenfeleit a mindössze 18
éves, még bajnokprogramos Babicz Sára
(NYPLE) gyôzött.
SZEPTEMBER utolsó hétvégéjén
vett rajtot a felnôtt nôi röplabda
bajnokság 2008-2009-es idénye. A
nyitómérkôzésen a héraklészesekbôl álló
ifjúsági válogatott a Veszprémi
Egyetemi SC csapatával mérkôzött meg
Dömsödön. A veszprémi lányok 3:2
arányban múlták felül Szabados István,
fiatalokból álló együttesét.
A HORVÁTORSZÁGI Pulában
megrendezett viadalon a házigazdák, a
szlovén valamint a magyar válogatott
atlétái mérték össze tudásukat. Az U16os korosztályú sportolók versenyén a
héraklészesek toronymagasan nyerték
mind a fiúk, mind a lányok összetett
pontversenyét. A magyar válogatott 13

Hírek

elsô-, 17 második- és 10 harmadik
helyezést gyûjtött be.
AZ ISTRIAI FÉLSZIGET a
kerékpárosok ifi karavánját is vendégül
látta szeptember közepén. A 49.
alkalommal kiírt Kroz Istru-ra már
visszatérô vendégek a KSI-sek. Az idei
három szakaszos viadalon egyben
világkupa-pontokért is tekertek a
kerekesek. Az országúti és hegyikerékpáros világbajnokot is soraiban tudó,
22 nemzet bringásait felvonultató 130
fôs mezônyben végül Durucz Miklós a
peloton második felében zárt.
FEYÉR ZOLTÁN ÉS VAZUL
ZSOLT vezetésével megnyitja kapuit a
Kecskeméti Sportiskola. A sportiskola
nyolc sportágban a 14-16 esztendôs ifjú
tehetségek számára indul el. Az
elképzelések szerint, az összesen
tizenegy szakosztállyal mûködô új
szakmai mûhelynek mintegy hétszáz
versenyzôje lesz.
FÔISKOLAI tanári kinevezést
vehetett át a NUSI UPI –
Humánbiológiai Csoport – munkatársa,
Dr. Pápai Júlia. Az eseményre a

Parlament Vadásztermében szeptember
23-án került sor. A megtisztelô
tudományos címet Hiller István,
oktatási miniszter adta át.
BUDAPESTEN került sor a
Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség
(MGYLSZ) tanévindító Országos
Szervezô Értekezletére szeptember
19-én. Az ország valamennyi megyéje
képviseltette magát, részt vett 80
szervezô és 20 megyei koordinátor.
Kovács Szilveszter fôtitkár tájékoztatta
a jelenlévôket a 2008/2009-es iskolai
tanév programjáról, a csatlakozás
feltételeirôl és a szolgáltatások körérôl,
valamint átadásra kerültek a szerzôdéskötéshez szükséges dokumentumok. A
Szövetség szeptember 12-ei alakuló
küldöttgyûlésén Dr. Lendvai Jánost
szavazták az elnöki székbe, a Felügyelô
Bizottságban helyet kapott Pignitzky
Dorottya, a Sport XXI. Program
osztályvezetôje is. A húsz évvel ezelôtt
megalakult Góliát-McDonald's FC egy
minôségileg magasabb szinten – egyesületi forma helyett szövetségként –,
kibôvítve folytatja tevékenységét.

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja;
a Héraklész Program, a Sport XXI. Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2008. szeptember, VII. évfolyam 9., sorrendben 71. száma.

A TARTALOMBÓL:

Sportági beszámolók: kajak-kenu, öttusa, tenisz,
vízilabda, duatlon, triatlon, súlyemelés, evezés, ökölvívás, judo, vívás hírek.

Fiatalok „miniolimpiái” 2009-ben
A
2010-BEN
RENDEZENDÔ
I. Ifjúsági Olimpia elôtti 2009-es esztendôben a
fiatal sportolók világversenyei kerülnek
elôtérbe – hangoztatta Dr. Kamuti Jenô, a
MOB fôtitkára, az érdekeltek részvételével
rendezett megbeszélésen. Az összejövetelen
Kovács Tamás és Dr. Nagy Zsigmond
igazgatók részletes tájékoztatással szolgáltak
az Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
(AYOF), valamint a téli és nyári Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF)
versenyeirôl.
Lukács Zsuzsa a szakállamtitkárság
helyettes fôosztályvezetôje azt az örömhírt

www.mob.hu

közölte a jelenlévôkkel, hogy az államtitkárság
az utánpótlás fejlesztését, versenyeztetését,
továbbra is rendkívül fontosnak ítéli, és ezért a
korábbiakhoz hasonlóan megfelelô forrást

biztosít, kellô támogatást nyújt a nagy
jelentôségû versenyeken való részvételhez.
Dr. Szabó Tamás a NUSI utánpótlásnevelési igazgatója – a MOB elnökségének
tagja – a három nagyszabású világversenyt
rendkívül fontosnak ítélte, melyek által a
magyar résztvevôk már a 2012-es londoni,
vagy még inkább a 2016-os nyári olimpiai
játékokra készülhetnek. A fiatalok a Sport
Szakállamtitkárság anyagi támogatásával
szerepelhetnek, de felkészülésüket, részvételüket az egyes szakszövetségek szervezik a
Magyar Olimpiai Bizottság irányításával és
szakmai felügyeletével.

Konferencia Kazincbarcikán

A
Országos Edzôi Kongresszus

következô számának tartalmából:
asztalitenisz felnôtt Eb

judo junior vb

(folytatás a 2. oldalon)

Igazgatóságunkat képviselve Pignitzky
Dorottya, a Sport XXI. Program
osztályvezetôje és Lehmann László,
sportiskolai programvezetô tartott
prezentációt. Az államilag támogatott
országos programok a megyére
koncentráltan lettek ismertetve.

A POLLACK MIHÁLY Általános
Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája
„Sport és testnevelés a közoktatásban”
címmel rendezett sportszakmai konferenciát szeptember 24-én. A közel 200 fôs
szakmai fórum középpontjában BorsodAbaúj-Zemplén megye sportja állt.

ökölvívó ifi Eb.

(folytatás a 2. oldalon)

Elkészültek a sportágak olimpiai beszámolói
– benne a héraklészesek is érintve
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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Az igazgató hozzátette, hogy a diagnózissal, a sportszövetségek értékelésével
lényegé-ben egyet lehet érteni. A közel
170 fôs pekingi keretbôl majd' 60
sportolót érintettek az olimpiát megelôzôen az állami, igazgatóságunk
– korábban NUPI – által koordinált
utánpótlás-nevelési támogatások, így a
beszámolók az ô tevékenységüket is
magukban foglalják.

A SPORTSZÖVETSÉGEK szeptemberben elkészítették és leadták a
MOB felé az olimpiai szerepléssel kapcsolatos szakmai beszámolókat. Az értékeléseket a Szakmai Tudományos Bizottság
ülése is tárgyalta, még az október eleji
elnökségi ülés elôtt. Mint Dr. Szabó
Tamás bizottságvezetô elmondta: „Tényfeltáró és egyben elôremutató jelentést szeretnénk a MOB elnöksége elé terjeszteni!”.

NUPinfo

A NUPinfo internetes változata megtalálható: a www.nupi.hu, és a www.utanpotlas-neveles.hu honlapokon!
www.nupi.hu
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Fiatalok „miniolimpiái” 2009-ben – folytatás

Sportági beszámolók
Judo: Taroltak a mieink a junior Eb-n…

Ausztrál AYOF januárban
AZ AUSZTRÁLOK az Európához
való felzárkózás érdekében minden
második évben ifjúsági fesztivált
rendeznek, amelyre – az elôzôhöz
hasonlóan – ismét Sydneyben kerül sor,
ezúttal január 13. és 18. között. Érdekes
lehet, hogy a nyári olimpiai sportágak
mellett a gyorskorcsolya és mûkorcsolya
versenyek is szerepelnek majd a
mûsoron. A külföldi résztvevôk a
szervezôk meghívása alapján vehetnek
részt. A meghívottak számára a
házigazdák szállást, és elhelyezést
biztosítanak, de az utazási költségeket a
résztvevôknek kell fizetni. Másfél éve,
2007. januárjában 16 sportág összesen
másfélezer, 13-19 éves fiatalja versengett. A magyar színeket kajakversenyzôk képviselték, s a 12 versenyszámban 6 elsô, 3 második és 2
harmadik helyezést szereztek. A jövô

januári, 21 sportágban kiírt versenyekre
a kajakos fiatalok mellett a fiú és leány
vízilabda-válogatottjaink is meghívást
kaptak. Kajakban a magyarok a kínai,
brit, új-zélandi, dél-afrikai, óceániai és
ausztrál fiatalokkal mérik össze
tudásukat, vízilabdában pedig az
ausztrál, a görög és a kínai csapat lesz
majd ellenfelünk. Komoly elismerés,
hogy az ausztrál szövetség, több napos,
közös edzôtáborozásra hívta meg a
magyar csapatot.
Bôvebben:
http://corporate.olympics.com.au/page/35
/AYOF

Téli EYOF februárban
A TÉLI – sorrendben kilencedik –
EYOF versenyeit a lengyelországi Slask
Beskidy hegységben február 14. és 21.
között, hét sportágban rendezik meg. A
rövidpályás gyorskorcsolya ezúttal nem
szerepel a mûsorban, így a magyar

PREISZLER GÁBOR junior férfi
keretedzô a fiúk teljesítményérôl részletes
értékelést adott a lengyelországi kontinensviadalról, írásunkat az ô beszámolójával
kezdjük.
Mayer Tibor (kép 1.) (KJC, -60 kg) harmadik
helyezése, aznapi teljesítménye alapján
teljesen megérdemelt. Mérkôzései alatt
összeszedett, koncentrált és céltudatos volt,
taktikailag érett versenyzést mutatott be.
Kihasználta átlagon felüli állóképességét, ami
eddig is jellemezte. Jó érzékkel használta ki
ellenfelei megingását. Beérett az ô példaértékû hozzáállása, szorgalma és alázata. A
honvédos Zámbori Bence a 66 kg-ban
ezüstérmet gyûjtött be. Bencérôl hasonló jók
mondhatók el, mint bronzérmes csapattársáról. Folyamatos sérülése nehezítette éves
felkészülését, ennek ellenére kitûnô versenyzéssel rukkolt elô aznap. Gyôztes mérkôzéseit
(mindegyiket ippon-nal nyerte – a döntôbe
jutásért waza-ari-s hátrányból fordított) nagy
irammal, harcosan, koncentráltan dolgozta
végig. Edzôjével jól felkészültek ellenfeleibôl,
és legkisebb hibájukat is azonnal kihasználta.
Éremszerzéséhez bravúrra volt szükség, és ô
ezt kétszer is megtette. Nagyon jó versenyzôi

fiatalok képviseletében alighanem csak
néhány sízô indulhat.
Bôvebben:
http://slask-beskidy.pl/uk/program.htm

Nyári EYOF – júliusban
A JUBILEUMI, immár X. Nyári
EYOF házigazdája július 18. és 25. között
Tampere lesz. Finnországban a sportolók
kilenc sportágban – atlétika, kosárlabda,
kerékpár, torna, kézilabda, röplabda,
judo, úszás és tenisz – mérkôzhetnek meg.
Legutóbb Belgrádban – ahol még 11
sportág szerepelt a programban – a
résztvevôk száma már olyan méreteket
öltött, hogy a szervezôk bizonyos korlátozásokat vezettek be. A három csapatsportág esetében Tamperében már
nyolccsapatos vetélkedést rendeznek. A
kiválasztás az európai sportági szövetségek ranglistái alapján történt meg.
Bôvebben:
http://www.tampere.fi/english/2009.
MOB - NUPinfo

rányomta bélyegét a mérkôzésre. Teljes
odaadással küzdött, mindent megtett a
gyôzelemért, de ez most nem sikerült. Krizsán
Szabolcs (KSI) egész évben remekül
teljesített, joggal volt várható tôle a dobogós
helyezés. Kicsit összenyomta a lehetôség,
sajnos nem tudta azt hozni, amire igazán
képes. Gyôztes mérkôzéseit magabiztosan
hozta, vesztes mérkôzésein nagyot hibázott.
Hullámzó volt a teljesítménye. Aznap mutatott formája alapján elfogadható a hetedik
helyezés. Mentségére szolgáljon, hogy a
felkészülés utolsó periódusában sérülések
nehezítették munkáját. Szlezák János az
Ippon J.T. sportolója elsô mérkôzésén
alulmaradt, majd helyezetlenül zárt. A
korábbi korosztályos kontinensbajnok
Juhász Ádám a hetedik helyen zárt. A 100
kg-os sportoló hullámzó teljesítményt nyújtott: holland, és lengyel ellenfelétôl vereséget
szenvedett, grúz riválisát viszont taktikus
judoval múlta felül, szerb vetélytársát, pedig
ippon értékû akcióval gyôzte le. A nehézsúlyú
Dusa Ákos (ASE) erônyerôként indult, majd
két vesztes mérkôzést követôen helyezetlenül
végzett.
A fiúk után nézzük a junior hölgyek kitûnô

(1.)

A VENDÉGLÁTÓ Fürjes-Gáborné
Csépányi Ágnes igazgató köszöntôje után
Lehmann László a sportiskolai rendszert
mutatta be. Mint az elôadásából is
kiderült, a megyében – éppen
Kazincbarcikán – két támogatott
sportiskola mûködik, melyben megvalósul a sportiskolai program; ez – a megyére
vonatkozóan – országos szinten átlagosnak tekinthetô.
Pignitzky Dorottya látványos diákkal,
sportági bontásban, a Sport XXI.

Program BAZ megyei mûködését
ismertette, különös tekintettel iskolai
vonatkozásban illetve az egyesületi
kimenet sportági lehetôségeivel. A
programból évente 25-30 millió Forint
közötti összeg áramlik a megyébe közvetlen egyesületi és iskolai támogatásra,
valamint versenyre, táborra, szervezésre,
eszközök és felszerelés beszerzésére.
Az elôadók között szerepelt még dr.
Téglásy György, a Sportkórház, egyben a
kajak-kenu-, a kosárlabda- és a

(2.)

„vénával” van megáldva. Ruisz György
(BHSE, -73 kg) élete elsô világversenyén vett
részt. Tapasztalatlansága, rutintalansága

Konferencia Kazincbarcikán – folytatás
vívóválogatott sportorvosa, Daragó
Lászlóné,
megyei
sportigazgató,
Dukó Géza, Kazincbarcika város
Mûvelôdési, Oktatási és Sportbizottságának elnöke és Elbert Gábor, az
MLSZ fôtitkára. Az összegzô zárszót
az Önkormányzati Minisztérium Sport
Szakállamtitkárságának vezetô fôtanácsosa, Farkas Tibor tartotta, véleménye szerint szorgalmazni kell a hasonló
megyei, térségi sportszakmai konferenciákat.

szereplését. A legkisebb kategóriában a
korábbi Eb érmes Erdélyi Lilla (kép 2.) (Wadokai
JC) lépett tatamira. A bajnokprogramos

(3.)

lázat alapján, komoly judos nemzeteket
(német, brit, grúz stb.) megelôzve, az igen
elôkelô ötödik helyen végzett.
Preiszler Gábor és Pucsok József Márton

Vívás: Három érem a kadetektôl
A KONINBAN megrendezett kadet
kardversenyen a zömmel héraklészes
sportolók három érmet szereztek. A 140
indulót számláló fiúk mezônyébôl Szabó
Bence Botond (Kárpáti Rudolf Vívóklub)
bizonyult a legjobbnak, a dobogó legfelsô
fokára állhatott fel, miután a döntôben

15:10-es arányban maga mögé utasította
Mills Michael amerikai versenyzôt.
Szatmári András (Vasas SC) is sikerrel
járt, ô a harmadik helyen végzett. A
szintén vasasos Ravasz Etele is a legjobb
nyolc közé verekedte magát, végül
nyolcadik helyezett lett. A lányok közül

Várhelyi Kata (kép 3.) (BVSC) zárt a
legelôkelôbb helyen, ô bronzérmet nyert,
miután az elôdöntôben csupán egy tussal
maradt alul egy orosz kardvívóval
szemben. Az elsô nyolcba még egy
versenyzônk is bejutott, Magyar Zsanett
(NTE) a hatodik helyen végzett.
P.J.M.

V.F.

2.oldal
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versenyzô egészen a fináléig menetelt, majd
második lett. Az ifi Eb gyôztes Maros
Barbara (KSI SE, -52 kg) éremesélyesként
utazott a lengyel fôvárosba de felkészülését
sérülések akadályozták, így ötödik helyezése
reálisnak tekinthetô. A szintén ifi kontinens
elsô Karakas Hedvig (MVSC, -57 kg)
esélyeshez méltóan vette az akadályokat,
végül tavalyi eredményét megismételve,
ezüstérmet akaszthattak a nyakába.
Klubtársa, Gáspár Eszter (63 kg) sem adta
alább és tehetségét bizonyítva szintén
második helyezést ért el.
A KSI-s Joó Abigél (70 kg) (kép szöveg alatt) az
Európa-bajnokság egyik legmeggyôzôbb
teljesítményét mutatta be. Mérkôzésein
akciót sem tudtak végrehajtani rajta! Végig
magabiztos versenyzéssel lett a kontinens
legjobbja.
A versenyen 40 ország, 373 versenyzôje –
köztük 216 férfi és 157 nô – vett részt. A
sorsolásnál kiemelték a súlycsoportonkénti
EJU ranglista 1-4. helyezettjét – ezáltal nagy
jelentôsége volt az egész éves szereplésnek.
Népes súlycsoportok, magas színvonalú küzdelmek, sok akció jellemezték az erôpróbát. A
héraklészes válogatott az összesített ponttáb-

7.oldal
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Sportági beszámolók

Sportági beszámolók

Evezés: Magyar érmek Marathonból

Kajak-kenu: Maraton világbajnokság

A VARGA-HIRLING (kép szöveg alatt) férfi, és
a Novák-Hajdú nôi könnyûsúlyú kétpárevezôs révén két darab harmadik helyet
szereztünk a görögországi felnôtt Európabajnokságon, az olimpiai helyezettekkel
és érmesekkel tarkított mezônyben.
A történelem ismétli önmagát: Novák
Zsófia és Hajdú Zsuzsanna ismét az
athéni, pontosabban marathoni evezôspályán állhatott a dobogóra. Hirling Zsolt és
Varga Tamás korántsem hagyták izgalmak nélkül a magyar csapatot és a
szurkolókat. Korábbi világbajnokaink, a
táv felénél még csak az ötödik helyen

lapátoltak, és az utolsó 500 méter
megkezdésekor is csak a negyedik helyig
tudtak elôrelépni. A finisben a tôlük
korábban már megszokott módon,
begyújtották a rakétákat és egy hajóhossznyi hátrányt ledolgozva szorítot-ták
le az egyik nagy riválisukat, a francia
csapatot a pódiumról. Görög arany-, olasz
ezüst-, és egy nagyon szépen csillogó
magyar bronzérem a végeredmény.
A Vinkó Gáspár és Simon Béla
alkotta férfi kormányos nélküli kettes a
kisdöntôt megnyerte, összesítésben a
hetedik helyen zárt. A szolnoki páros

A HAGYOMÁNYOKHOZ HÍVEN
bôséges volt az éremtermés a kajakosok és
kenusok maraton világbajnokságán. A
felnôttek két arany- és egy bronzérmet,
míg a héraklészes ifik egy elsô, egy
második, valamint két darab harmadik
helyet szereztek a Csehországban zajló
viadal nyitónapján. A Tyn-ben zajló
verseny kezdetén az egyesben indulóké

fantasztikus versenyben lett futamában
elsô, ezzel a teljesítménnyel fiatal koruk
ellenére sikerült a „nagyok”, felnôttek
mezônyében helytállni. Szabó Katalin, a
nôi egypárevezôsök kisdöntôjében alig
maradt le az idei U23-as német világbajnoktól, és negyedikként haladt át a
célvonalon. Ez az összesített tizedik helyet
jelentette. Ugyanezzel az eredménnyel zárt
a férfi négypárevezôs (Juhász-SzabóKelemen-Széll) is. A féri kétpárevezôsök
„C” döntôjében az Orbán-Szekér összeállítású magyar hajó második lett, így végül
a 14. helyen zártak.

francia versenyzôt is, óriási hajrába
kezdett és egy profihoz méltón fejezte be a
versenyt. Péternek két évvel ezelôtt
Trakai-ban (Litvánia) ezüstérmet akasztottak a nyakába, idén az U23-as világbajnokságon szintén ezüstérmes lett társával,
Varga Tamás Csabával (kép 1.) (FEC).
Ez évben, Litvániában három másik
csapatunk ért még el szép eredményeket:

BELGRÁD RENDEZTE MEG
szeptember 19. és 21. között a fôiskolások világbajnokságát, ahol huszonöt
magyar kajak-kenus szállt harcba az
érmekért. Az elsôség nem jött össze,
viszont két ezüst- és hat bronzérem
jutott a mieinknek. A döntôket az utolsó
versenynapon rendezték, délelôtt az
ötszáz, délután az ezer méteres
futamokra került sor.

Verôci Lídia (kép 2. bal) (Mohácsi TE) egypárevezôsben, férfi kétpárevezôsünk (Orbán
Gergely és Szekér László – DNHE) is
csak hajszállal maradt le az éremrôl,
mindketten negyedikek lettek. Kincses
Lilla (Csongrádi VSE) könnyûsúlyú
kétpárevezôsben jól teljesített, de a
mezôny erôsnek bizonyult, és a hatodik
helyen ért célba.

Legeredményesebben a kenusok teljesítettek, mindkét egyes induló a dobogó
harmadik fokára kapaszkodott fel:
Volein Viktor a rövidebb, Sarudi Pál a
hosszabb távon. Ezer méteren Nagy
Péter Németh Gergôvel a második
helyen finiselt, míg az ötszázas négyesnek (Sarudi Pál, Varga Dávid, Széles
Gábor és Foltán László) is bronz jutott.
A hölgyek Medveczky Erika révén (K-1

500 m) egy harmadik helyet szereztek.
A férfi kajakosok egy kilométeres
számában, párosban Dombi Rudolf és
Hadvina Gergely, valamint a Tóth
Dávid, Németh Tamás, Schenk Áron,
Németh G. Dániel összeállítású kvartett
a harmadik helyen végzett. A másik
ezüstérem a Dombi Rudolf, Hadvina
Gergely, Schenk Áron, Deák Márton
összeállítású egység nevéhez fûzôdik.

MESZ - NUPinfo.
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Ökölvívás: Brandenburgi Nemzetközi Verseny – 12 náció a döntôkben
A MEXIKÓI ifjúsági világbajnokságra készülô válogatottunk számára jó
felkészülési állomást jelentett a hagyományos németországi torna. A csapat
tagjai: Kovács György (csapatvezetô),
Ajtai Péter (technikai ellenôr), Ramocsa
Sándor (edzô), Takács György (bíró)
valamint hat versenyzô: Kanalas Róbert
(48 kg), Dobrádi Zsolt (51 kg), Provics
László (57 kg), Varjú György (64 kg),
Oravecz Pál (69 kg) és Széll Tamás (81
kg) voltak.
Az idei, sorrendben 13. Brandenburgi
Kupát, minden eddiginél nagyobb

negyedik helyen végzett.
A párosok küzdelmeiben a hölgyeknél
a Georgopolou Alexandra – Farkasdi
Ramona egység a harmadik helyen haladt
át a célvonalon, míg a Tóth Dzsenifer és
Gutyina Kinga alkotta páros ötödik
helyezett lett. A fiúk is dobogóra állhattak, a Holicza Péter – Máthé Gábor duó
bronzérmet hozhatott haza.

Fôiskolás világbajnokság

Egyetemi világbajnokság magyar arannyal!
A
10.
EGYETEMI
Evezôs
Világbajnokságon Galambos Péter (Vác
VEC) (kép 1.) férfi könnyûsúlyú egypárevezôsben elsô helyen ért célba, így aranyérmet szerzett. A csillagprogramos evezôs
nagyon jól rajtolt és szorosan haladt az
élbollyal a táv feléig, de egyszer sem tudta
megszerezni a vezetô pozíciót. Az utolsó
néhány száz méteren azonban mindent
beleadva sikerült befognia a szerb és a

volt a fôszerep, másnap a párosok
következtek. Ennek megfelelôen, elôször
a fiú kajakosok vágtak neki a 21.5 kilométeres távnak. Hamar Péter a harmadik,
Noé Milán a negyedik pozícióban zárt. A
lányoknál kettôs magyar siker született,
Groholy Orsolya, Havas Eszter elôtt ért
célba. A kenusoknál Takács Timót
bronzérmet vehetett át, Lantos Ádám a

nevezési létszám – 21 ország 157 versenyzôje – jellemezte; végül 121 versenyzô
mérlegelt be az erôpróbára. A mieink
közül Kanalas Róbert elsô meccsén 12:9re legyôzte német ellenfelét, ezután egy
lengyel versenyzôt 16:11 arányban múlt
felül. A döntôben egy skót ökölvívó ellen
17:6-ra diadalmaskodott, így aranyérmes
lett. Dobrádi Zsolt – a selejtezôben skót
ellenfelétôl a harmadik menetben (RSCvel) kikapott. Provics László a végsô
tornagyôztes, kazah öklözôvel sajnos nem
bírt, Varjú György német versenyzôtôl
szenvedett vereséget. Oravecz Pál nagy
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csatában kapott ki a rengeteget
szabálytalankodó, szintén hazai színeket
képviselô ellenfelétôl. Széll Tamás
riválisa a második menetben már nagy
pontkülönbséggel vezetett, a második
rászámolás után a bíró befejezte a
mérkôzést. A mezôny igen színes képet
mutatott, hiszen a fináléba hat német, öt
kazah, három francia, két román, egyegy magyar, horvát, skót, angol, lengyel,
osztrák, kanadai, illetve török versenyzô
is kvalifikálta magát.
MÖSZ - NUPinfo

Rekordnevezés mellett 47 dobogós hely a Héraklész Kajak-Kenu ORV-n
MAGYAR ARANYCSÚCS és
rekordszámú résztvevô a szeptember
végi Héraklész Kajak-Kenu Olimpiai
Reménységek Versenyén! A magyar
fiatalok 47 alkalommal álltak a gyôzelmi
dobogón. A legfényesebb medáliák
tekintetében ismét a nôi kajak volt a
legeredményesebb, de a másik két
szakágnak is jutott arany. Egyesben a
két nap alatt többen dupláztak is, K-1ben az 1993-as születésûek közül
Farkasdi Ramóna, C-1-ben Korisánszky
György lett mindkét táv bajnoka, a '92esek közül K-1-ben pedig Dombvári
Bence diadalmaskodott két alkalommal.

Eddig még egyetlen országnak sem
sikerült 19 aranyérmet begyûjtenie a
Kajak-Kenu Olimpiai Reménységek
Versenyén, ráadásul 36 versenyszámból.
A magyarok az aranyak mellett összesen
19 ezüst- és 9 bronzérmet lapátoltak
össze, ezzel a nemzetek versenyében
természetesen az érem- és ponttáblázat
élén végeztek. A kétnapos regattára 16
ország 370 sportolója nevezett – ami
rekord létszámnak bizonyult –, közöttük
például Ausztrália fiataljai is vízre
szálltak a Maty-éren. A verseny egyben
válogató is volt a jövô évi héraklészes
válogatott kerettagságra. Az olimpiai
3.oldal
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reménységek viadalának érdemtáblázata: 1. Magyarország 47 (19 arany-)
érem; 2. Németország 24 (8 arany-)
érem; 3. Lengyelország 18 (4 arany-)
érem.
– A szakágak között szépen
megoszlottak a helyezések, és nagyon
sok egyesületbôl állhattak dobogóra a
versenyzôk. A nagy klubok mellett
több kisebb vidéki egyesületbôl is
kerültek ki gyôztesek. Ez azt
bizonyítja, hogy mindenhol komoly
szakmai munka folyik, és nagyon jó az
edzôi gárda – mondta Weisz Róbert,
Héraklész sportági vezetô.
MKKSZ - NUPinfo

Sportági beszámolók

Sportági beszámolók

Öttusa: Teljes magyar siker Bulgáriában – beszámoló az ifi „A” vb-rôl

Duatlon: Két vb-érem Riminibôl

A BULGÁRIAI ALBENÁBAN már
jól ismerik az öttusázókat, hiszen a
sportág világversenyeinek már több
alkalommal adott otthont e tengerparti
település.
A magyar válogatott szinte mindegyik
számban a dobogó tetejére állhatott! A

fiúknál Demeter Bence (Alba Volán)
világbajnoki címnek örülhetett, Bíró
Szabolcs (MAFC) eredménye pedig
nyolcadik helyet ért. A csapat- és
váltóversenyek során egyaránt aranyérmes lett a két Demeter testvérbôl (kép szöveg alatt)
és Bíró Szabolcsból felálló hármas.

AZ ADRIA-PARTI olasz üdülôparadicsomban a 2008. év legnagyobb felnôtt,
U23-as és junior duatlonos seregszemléjét
rendezték meg. A junior korosztályban
mind a hölgyek, mind a fiúk mezônyében
bravúros magyar eredmények születtek.

A lányoknál, az idei év junior
kontinensbajnoki elsôségét begyûjtô
Kovács Sarolta (Alba Volán) egy
ezüstérmet, Tóth Adrienn (kép 1.) (BHSE),
aki korosztályában – csapatban Európa
legjobbja volt egy negyedik helyezést
könyvelhetett el.
P. J. M.

Pintusavát, Babos Timi (kép 3.) pedig 6:2,
6:3-ra gyôzte le Pirazhenkát, ezzel pedig
a találkozót is hoztuk.
A párost, ezt követôen nem játszották
le, a lányok pedig megérdemelten
szerezték meg a bronzérmet, mely talán
a magyar junior tenisz egyik legnagyobb
sikere. A világbajnoki címet az amerikai
lányok Nagy Britannia csapatát a döntôben 2-0-ra legyôzve szerezték meg.
A fiúk a második helyen zárták a
csoportküzdelmeket, a folytatásban
pedig az 5-8. helyért játszhattak. A
rájátszásban az ausztrálok legyôzték a

A MÉG CSAK JUNIORKORÚ,
héraklészes Tóth Zsófia (ORTRI) negyedik lett a spanyolországi Pulpiban rendezett
U23-as triatlon Európa-bajnokságon.
A kontinensbajnokság elsô versenynapján a versenyzôket kánikulai meleg és
hatalmas hullámok várták. A viadal a junior
Európa Kupával indult, ahol Király Kristóf
(Budaörsi Triatlon Club) mindössze három
másodperccel lemaradva a gyôztestôl, a
második helyen fejezte be a vetélkedést. A
lányoknál Dudás Eszter (Villám SC) a 13.
helyen végzett.
Az U23-as lányoknál az olimpián
önmagának is csalódást okozó portugál
Vanessa Fernandes rajt-cél gyôzelmet
aratott. A 37 indulót számláló mezônynek a

mieinket, így a 7. helyért a brazilok
ellenében kellett bizonyítani. Fucsovics
Marcit nem nevezték egyesben, helyette
Szendrôi Laci kapott lehetôséget Tiago
Fernandes ellen, de Laci 6:1, 6:4-es
vereséget szenvedett és sajnos Zsiga
Máté sem tudta kiegyenlíteni az
eredményt, 6:7(1), 6:3, 6:2-re kikapott
Clezartól, így a csapat nyolcadik lett.
A fiúk teljesítették az elôzetesen
kitûzött célt, a lányok túl is szárnyalták
azt, amellyel a héraklészes játékosok
komoly lépést tettek leendô profi
pályafutásuk felé...
MTSZ

(1.)

(2.)

korosztályának csapatviadalán az orosz
válogatott mögött a második helyen
szakította át a célszalagot. fiú egyéniben
Kéki Tamás (DSC-DSI) a hetedik
helyen zárt.
P. J. M.

Triatlon: Váltóérmek az U23-as és Ifi Eb-rôl

Tenisz: U16 csapat vb – bronzérem Mexikóból
A BABOS TÍMEA - SUSÁNYI
ZSÓfiA - MIKÓ ZSÓFIA (kép 2.)
összeállítású csapat a világ harmadik
legjobb U16-os válogatottja lett a
mexikói világbajnokságon. A lányok a
„B” csoport élén végeztek, miután
mindhárom ellenfelüket legyôzték. A
döntôbe kerülésért kikaptunk az
amerikai válogatottól, de így is bronzérmes helyért játszhattunk a fehéroroszok
ellen. A felnôtt nôi világranglista 699.
helyezettjének hiányában az ellenfél
nem tudott a magyar lányok fölé nôni.
Susányi Zsófi 6:1, 6:4-re verte

Az egyéni versenyben Balogh Barbara (kép
szöveg alatt) (ORTRI) harmadikként a dobogóra állhatott, míg klubtársa, egyben a
szám címvédôje Tóth Zsófia (kép szöveg alatt)
most a hetedik helyen ért célba. A TóthBalogh-Horváth (Kaposvári AC) lánytrió

(3.)

1,5 km úszással, 40 km kerékpározással és
10 km futással kellett megbirkóznia. A
mieink közül Kovács Zsófia (Gyöngyösi
Tratlon Klub) 8., Szalay Szandra (ORTRI)
13., Vanek Margit (Budaörsi Triatlon
Klub) pedig 15. lett. A vízben Vanek Margit
(kép 1.) még tartotta a lépést az athéni olimpia
gyôztesével, de a kerékpáros számban
Fernandes otthagyta a mezônyt. Vanek és
Szalay négy körön keresztül az üldözô elsô
bolyban, Tóth és Kovács a második
bolyban tekert, a mezôny az ötödik körben
összeért és mintegy húsz versenyzô kezdte
meg a nem túl kedvezô körülmények
közötti futást. Tóth Zsófia az elsô körben a
második helyen rótta a köröket, közvetlen
mögötte az olimpiát is megjárt Saupunova,

(1.)

majd a franciák reménységei. Zsófit végül
az ukrán és egy francia ellenfele is
megelôzte, ezzel a negyedik helyen zárta a
tornát, amely a verseny erôsségét és
versenyzônk junior korát figyelembe véve
dicséretes teljesítménynek számít. A nôi
váltóban a Tóth-Kovács-Szalay trió bravúros bronzérmet gyûjtött be.
Az ifi korosztályú hölgyek váltója Balogh
Barbara (ORTRI), Takács Anna (GYVSE),
Szakály Zsófia (GYVSE) összeállításban
állt rajthoz. Tizenkét nemzet csapatának
versengésében a lányok szoros küzdelemben, nyolc másodperccel elôzték meg
Oroszországot, és 01:21:39 mp-es idôvel
gyôztesként értek célba. A bronzérmes
helyre Nagy-Britannia gárdája ért be.

(2.)

(3.)
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Vízilabda: Nôi Junior Európa-bajnokság – ezüst Görögországból
A JUNIOR KOROSZTÁLYÚ pólós
hölgyek egészen a fináléig meneteltek a
görögországi kontinensbajnokságon.
Az „A” jelû csoportba sorolt minket
Fortuna, így az orosz, holland, portugál,
francia és török nemzeti gárda ellenében
kellett kiharcolni a továbbjutást.
Sikerült, így a következô fordulóban a

spanyol lányok vártak ránk. Gyôzelmet
arattunk, egyben az elôdöntôbe jutást is
abszolválták a mieink. A négy között
szoros csatában, de felülmúltuk a
házigazdákat, ezzel válogatottunk (kép szöveg
alatt) Európa-bajnoki döntôbe jutott. Az
aranycsatában, ha egyetlen találattal is,
de alulmaradtunk az itáliai csapattal

szemben, így a Gangl Edina,
Gyöngyössy Anikó, Jancsó Patrícia,
Antal Dóra, Keszthelyi Rita, Dalmády
Petra, Ráski Lilla, Menczinger Kata,
Pócsi Bianka, Virág Boglárka,
Márki Nóra, Csabai Dóra és Kertes
Anna összeállítású gárda ezüstérmet
vehetett át.
Pucsok József Márton
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Súlyemelés: Junior kontinensbajnokság – hölgyek a pontszerzôk
A
JUNIOR
SÚLYEMELÔK
Európa-bajnokságára szeptember 16. és
20. között az albániai Durres-ben került
sor. Hét magyar versenyzô lépett
pódiumra: Lerch Zsolt (62 kg,
Diósgyôri SC), Szanati Szabolcs (85 kg,
Zalaegerszegi TE), Tölli László (105 kg,
Kecskeméti TE), Gábor Róbert (+105
kg, Szegedi Lelkesedés), Kerekes Tímea

(58 kg, Tatabányai SC), Bazsó Bianka
(63 kg, Haladás VSE) és Magát
Krisztina (+75 kg, BKV Elôre) alkották
a héraklészes csapatot.
Versenyzôink (kép 2.) az igen mostoha
körülmények ellenére is több egyéni és
országos
csúcsot
teljesítve
két
pontszerzô helyezést gyûjtöttek be.
Magát Krisztina (kép 3.) 194.7 kg-os

összeredményével az ötödik, míg
Bazsó Bianka 186 kilogrammot emelve
a hatodik helyen zárt.
Az összesített eredménytáblázat
alapján férficsapatunk 30 résztvevô
állam közül a középmezônyben, a
15. helyen végzett, a lányok 22
nemzet versenyében a nyolcadik
helyen zártak.
MSSZ - P. J. M.
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