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A 2008-AS TORNÁSZ világkupa-sorozat

AZ ATLÉTÁK sajtótájékoztatón adták át az év

csapatokon kívül, külföldi ökölvívópalánták is a

döntôire a spanyol fôvárosban került sor. A

legjobbjainak járó díjakat. Az Év atlétája Pars

szorítók közé léptek. A viadalt követôen közös

többszörös kontinensbajnok, világbajnoki második

Krisztián (Dobó SE) és Kálovics Anikó (Zalaszám

edzésre, gyakorlásra is jutott idô.

helyezett Berki Krisztián (UTE) lólengésben ezüstér-

ZAC), a 23 éven aluliaknál Kürthy Lajos (Mohácsi

KUOPIÓT megelôzve Innsbruck nyerte el a 2012-es

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja;

met szerzett. A hölgyeknél a pekingi olimpikon

TE) és Erdélyi Zsófia (GEAC), a junioroknál ifj.

ifjúsági téli olimpiai rendezési jogát. A játékokon közel

Böczögô Dorina (Hungarotel Torna Club) (kép 1.) ugrásban

Szabó Dezsô (KSI) és Ozorai Jenny (Dobó SE) (kép 2.) ,

ezer, 14 és 18 év közötti versenyzô méri össze tudását

a Héraklész Program, a Sport XXI. Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2008. december, VII. évfolyam 12., sorrendben 74. száma.

próbált szerencsét. A bajnokprogramos sportoló végül

az ifiknél Szabó Dániel (Dobó SE) és Zsigovics

jégkorongban, alpesi síben, biatlonban, bobban,

A HÚSZ ÉVNÉL fiatalabb

Natália (ARAK) lett. Az Év edzôje Németh Pál

csúszókorongban, szánkóban és mûkorcsolyában.

jégkorongosaink a dániai Aalborgban világbajnoksá-

(Dobó SE), a legjobb utánpótlásedzô Csoma Ferenc

Innsbruck 1964 és 1976-ban kapta meg a jogot a

az ötödik helyen zárt.

BALZSAY KÁROLY, a férfi

felnôtt olimpia rendezésére.

A FINN

gon szerepeltek. Bravúrosan feljutott csapatunk

(UTE) lett.

számára kemény diónak bizonyult a divízió I-es

ökölvívó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya

napirenden a 2014-es II. Nyári Ifjúsági Olimpia. A

mezôny. A fiúk végül csoportjuk hatodik helyén

megegyezett a KSI-vel, így 2009-tôl ô az utánpótlás-

nemzeti olimpiai bizottságoknak 2009. februárig kell

zártak.

újra

klub öklözôinek vezetôedzôje. A szakember - aki

közölni a rendezés iránt érdeklôdô várost. Március-

NYOLC közép-európai nemzet

egyesületi munkája mellett az ökölvívó szövetségen

ban a jelentkezôk számára munkaértekezletet tarta-

belül várhatóan a Héraklész Programban is szerepet

nak, júliusban be kell nyújtani a részletes terveket,

vállal -

Jövôre

bizonyíthatunk.

egy

osztállyal

lejjebb

úszóit felvonultató viadalon taroltak héraklészeseink.

Svasznek Jenôt váltja az irányításban.

októberben a NOB kijelöli a rendezésre alkalmas

méter gyorson fölényes gyôzelmet aratott. A hölgyek-

AZ I. ÖKÖLVÍVÓ Nôi Ifi és Junior Európa-

városok rövidített listáját. 2010 februárjában, a NOB

nél a tatabányai Dibusz Kitti és a 4x100 méteres

bajnokság fináléjában egyedüli magyar résztvevôként

122. ülésén Vancouverben kijelölik a 2014-es II.

gyorsváltó volt az ügyeletes sikergyáros. Az összetett

Mizsei Vivien húzhatott kesztyût az elsôség

Nyári Ifjúsági Olimpia rendezô városát.

pontverseny élén természetesen Magyarország zárt.

megszerzéséért, ahol az 52 kg-os junior hölgy végül

súlyos betegség után 75 éves korában elhunyt

A DR. LASZ GYÖRGYRÔL elnevezett,

ezüsttel zárt. Az 5 fôs magyar csapat (kép 3.) ezen kívül

dr. Szmodis Iván (kép 4.), a hazai sporttudomány kiemel-

sorrendben 85. ökölvívó magyar bajnokságon 46

még két bronzérmet szerzett Pikács Mercédesznek

kedô alakja. Dr. Szmodis 1973-ban alapítója volt a

egyesület 115 öklözôje (kép szöveg alatt) lépett szorítóba.

(junior, 63 kg) és Dobrádi Csillának (ifi, 46 kg)

Központi Sportiskola Tudományos Csoportjának. A

Az 51 kilogrammos súlycsoportban Berna Dávid

köszönhetôen.

A 2008-AS ESZTENDÔ egyik

nyolcvanas évek elejére európai szintû humánbioló-

révén KSI-s bajnoki cím született. A klubok közötti

záróeseményeként, a vecsési iskola tornaterme fiatal

giai és terhelés-élettani kutatások fémjelezték

pontverseny elsôségét, egyben a Dr. Lasz György

öklözök biztatásától volt hangos. A Sport XXI.

tevékenységét, iskolát teremtett a hazai utánpótlás-

vándorserleget a VSC-Süllôs gárdája szerezte meg.

Program által támogatott Vecsés Kupán a hazai

nevelés kutatásában, tudományos munkájában.

Bernek Péter a Kôbánya SC hírnevét öregbítette, 200

A TARTALOMBÓL:

EORV egyeztetés Pozsonyban Miniszteri biztos:
Vass Károly Sport XXI: labdarúgás, sakk, ökölvívás, röplabda Konferencia,
edzôtovábbképzés Sportági beszámolók: vívás, úszás, kézilabda, judo Hírek.

A NOB-NÁL már

Dr. Szabó Tamás a MOB alelnöke!
A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG
januári közgyûlésén alelnökké választotta a
tagság a korábbi NUPI fôigazgatót,
Dr. Szabó Tamást. A NUSI jelenlegi
utánpótlás-nevelési igazgatója az elôzô
ciklusban tagja volt az MOB elnökségének,
annak Szakmai Bizottságát vezette. A
következô olimpiai ciklusban a tisztségében
megerôsített Dr. Schmitt Pál elnök mellett
Borkai Zsolttal, Gyárfás Tamással és
Gyulai Zsolttal tölti be az alelnöki titulust.
Ezen tisztség Szabó Tamás több évtizedes,

RÖVID,

(1.)

az utánpótlás-nevelés területén történô
tudományos és sportvezetôi munkájának
Forrás:www.mob.hu

elismerése is egyben. Az igazgató 2001-óta
sikerrel irányítja, csapatával koordinálja
és mûködteti az állami utánpótlás-

menedzselési programokat. Az igazgató a
jövôben várhatóan továbbra is a
sportszakmai munkáért lesz felelôs. A
MOB új elnökségének további tagjai:
Dr. Magyar Zoltán, Kovács István,
Dr. Hegedûs Csaba, Dávid Imre (FB
elnök), Dr. Berkes István, Regôczy
Krisztina, Sinka László, Faragó Judit,
Dr. Schulek Ágoston, Dr. Kamuti Jenô,
Kulcsár Gyôzô, Dr. Aján Tamás,
Dr. Bakonyi Tibor, Dr. Konrád János;
fôtitkár: Molnár Zoltán.
V.F.

(4.)

Sportbizottság: Ezúttal a sportiskolai rendszer került napirendre
AZ ORSZÁGGYÛLÉS Sport- és
Turisztikai Bizottsága december 9-ei
ülésén önálló napirendi pontként
meghallgatta a közoktatási típusú
sportiskolák elsô tanévének tapasztala-

tairól szóló beszámolót. Az elôterjesztôk
az Önkormányzati Minisztérium Sport
Szakállamtitkársága részérôl Lukács
Zsuzsanna, a NUSI Utánpótlás-nevelési
Igazgatósága részérôl Dr. Szabó Tamás

igazgató és Lehmann László, sportiskolai
programvezetô voltak. Mind a szakmai
elôterjesztéseket, mind pedig a szóbeli
kiegészítéseket Bánki Erik, a bizottság
elnöke megelégedéssel nyugtázta.
NUPinfo

Héraklész értekezlet: Sikeres év után, már London a cél!
(2.)

A

(3.)

következô számának tartalmából:

Héraklész Gála Tudomány: tapasztalatok az InBody testösszetétel-mérô mûszer alkalmazásával
kapcsolatban
Röplabda: Európa-bajnoki selejtezôk
Internetes sakkiskola
Judo és vívó
világkupák Iskolatükör: bemutatkozik a balatonfûzfôi Irinyi iskola.
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.

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

A HÉRAKLÉSZ PROGRAM sportági
vezetôinek tartott évzáró értekezletét
Dr. Szabó Tamás, UPI-igazgató nyitotta
meg. - Jól teljesített 2008-ban a magyar
sport fiatalokat érintô szegmense, a
tehetségek újabb muníciókat adtak. Most
már új feladat kerül elôtérbe: London.
Közel száz fiatal van a látókörünkben, akik
a 2012-es ötkarikás játékokon részt
vehetnek, ôket a szövetségek is visszaigazolták. A sportágak jelentôs részében
generációváltás történt. A 2002-ben indult
Héraklész Program fontos megmérettetése
lesz a londoni olimpia. Nagy lehetôség és
felelôsség ez egyben, de a prognózis
nagyon jó! - kezdte az utánpótlás-nevelési
igazgató. A Tóth József irányította program
sportolói 2008-ban a korosztályos világversenyekrôl és az olimpiáról 21 sportágban
összesen 307 darab I-VIII. helyezéssel tértek

haza. A közel 1900 fôs állami program
Pekingben is sikert aratott támogatottja
többek közt Cseh László úszó, Fodor Zoltán
birkózó és Kozák Danuta kajakos.
(Folytatás a 2. oldalon)

www.nupi.hu

Héraklész értekezlet: Sikeres év után, már London a cél! – folytatás az 1. oldalról
TÓTH JÓZSEF, a Héraklész Program
igazgatója a 2008. év pénzügyi zárásáról és
a 2009. év indításával összefüggô
tennivalókról tájékoztatott.
Lukács Zsuzsanna, a Sport Szakállamtitkárság egyik vezetô munkatársaként a
Patrónus Program jövô évi kibôvített
folytatásáról beszélt. A forrást a jövôben a
NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatósága
kapja, a patrónus a Héraklész Program
edzôje kell, hogy legyen, a patronált pedig
valamely egyesület vagy szakszövetség
alkalmazottja. A 2008-as bérkeret 90 millió
forintról jövôre 131 millióra növekszik.
Szintén a szakállamtitkárság képviseletében Farkas Tibor, az Olimpiai
Reménységek Versenyének november

végi egyeztetésérôl számolt be. Mint
mondta, a vívók mellett az idei kimagasló
szervezésért dicséretet kapott a Magyar
Kajak-kenu Szövetség; a síkvízi versenyeken a „Visegrádi négyek” mellett több
ország is résztvevôje volt a sporteseménynek. Kétezer kilencben hazánk lesz az
ORV-k koordinátora, Magyarország
atlétikában, kötöttfogású birkózásban, nôi
kosárlabdában, kézilabdában és vízilabdában, mûugrásban, valamint bemutató
sportágként fiú jégkorongban lesz házigazdája a versenyeknek. A „4”-ek megbeszélésrôl részletesebben alább olvashatnak.
A Héraklész Bajnokprogram sportági
vezetôi 2008-ban:
Lajtai Kristóf (asztalitenisz), Dornbach

Ildikó (atlétika), Sike András (birkózás),
Ficsor László (evezés), Géczi Gábor
(jégkorong), Dr. Hetényi Antal (judo),
Weisz Róbert (kajak-kenu), Kovács
László (kézilabda), Mészáros Lajos
(kosárlabda), Svasznek Jenô és Szakos
József (ökölvívás), Takács Péter és Slett
Tamás (öttusa), Sándor Péter (röplabda),
Kissné Oroszi Edit és Tesánszki Mihály
(sportlövészet), Juhász István (súlyemelés), Papp Sándor (tenisz), Kovács István,
Puskás Jenô és Draskóczy Imre (ffi-nôi
torna), Zubornyákné Verrasztó Gabriella
(triatlon), Güttler Károly (úszás),
Némethné Jánosi Zsuzsanna (vívás),
Merész András és Keszthelyi Tibor
(vízilabda).
Vasvári Ferenc

EORV: A 2009-es versenyekrôl egyeztettek
A VISEGRÁDI 4-EK, Olimpiai
Reménységek Versenyének 15. Szervezôbizottsági Ülésére, a rendezvénysorozat 2009.
évet elôkészítô egyeztetésére Pozsonyban
került sor november végén. A megbeszélések értelmében Magyarország a következô
sportágakban rendezhet ORV-t 2009-ben:
atlétika, kötöttfogású birkózás, kosárlabda

sportágban maradt el a verseny. A
megrendezett versenyek jól szolgálták az
utánpótlás korosztályok általános felkészülését a kiemelt nemzetközi versenyekre
(korosztályos Eb-re és vb-re). Megfelelô
motivációt biztosított a magas színtû,
nemzetközileg is eredményes versenyzés
folytatásához. A sportágak döntô többsége

véglegesítésekor a rendezô legyen
figyelemmel és alkalmazkodjon a
résztvevô korcsoport éves kiemelt
versenyének (EB, VB) idôpontjához. A
rendezett verseny szolgálja a kiemelt
eseményekre történô felkészülést, a rutin
és tapasztalatszerzést. A versenyek
szolgálják a 2010-ben megrendezésre

folytatni kívánja az ORV események
megrendezését. Örvendetes az a tény, hogy
egyre több sportág versenye nyílt verseny, a
rendezôk lehetôvé teszik a V4-eken túl más
nemzetek indulását is. Ezzel biztosítják a
versenyek magasabb színvonalát (pl. judo,
lövészet, kajak-kenu, evezés, stb).
A tapasztalatok alapján a 2009. évi
Olimpiai Reménységek Versenyeinek
megrendezéséhez a jelenlévôk az alábbi
javaslatokat fogadták el:
A
versenyek
idôpontjainak

kerülô I. Ifjúsági Olimpiai Játékokra
való felkészülést is.
- A rendezôk törekedjenek arra, hogy a
V4-ken kívül más nemzetek is
bekapcsolódhassanak a versenysorozatba,
ezzel is biztosítva a versenyek magas
színvonalát.
A 2009. évi koordinátori feladatokat
Magyarországnak kell ellátnia, illetve
nekünk kell a 2010. évet elôkészítô
értekezletet megtartani.

Sportági beszámolók
Röplabda: Nemzetközi tornát nyertek az ifik
A JANUÁRI, bulgáriai Európa-bajnoki selejtezôre készülô magyar férfi ifjúsági-válogatott megnyerte a Közép-európai
Regionális Röplabda Szövetség (MEVZA) nemzetközi tornáját a horvátországi Pulában! Kelemen István csapata a verseny
döntôjében 3:0-ra gyôzött Szlovákia ellen.

Sport XXI-es NUSI-UPI regionális referensi értekezlet
A NUSI UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI
IGAZGATÓSÁGA által mûködtetett és
finanszírozott Sport XXI. Program röplabda
szakágának regionális referensei december
4-én tartották évzáró értekezletüket, melyen
megjelent Pignitzky Dorottya, a NUSI-UPI
osztályvezetôje, Dikácz Ernô, a szövetség
fôtitkára, Körösfôi László, az MRSZ
szakmai alelnöke, valamint Sándor Péter, a
Sport XXI. Program szakági vezetôje.
A program 2008-ban 25 millió forintot
biztosított sportágunk számára. 12.250.000
forintot osztottak ki pénzbeli támogatás
formájában (20 leány és 14 fiú utánpótlásnevelô egyesület számára), és összesen 800
labdát kaptak az egyesületek a hét régióban.
A támogatás megítélésének technikai
lebonyolítása a következô: az elosztásnál a
döntések soha nem egyéniek, hanem a
referensi értekezlet tagjai közösen hozzák.
A támogatott sportszervezet az UPI-val köt
szerzôdést, a neki megítélt pénzt számlák

elvárt eredményeket, de a szervezettség és a
felmérési rendszer mûködése, az adatbázisok
létrehozása, karbantartása alapján szinten
tartják a támogatást. A Sport XXI. Program
2009-ben is 25 millió forinttal támogatja
sportágunkat. Az UPI internetes honlapján
minden adat (támogatások, résztvevôk, stb.)
szerepel, mindenki számára nyilvános,
megtekinthetô. Az intézet rendelkezik egy
televíziós megjelentési lehetôséggel a Sport1
TV-ben. Ebben meg lehet jelentetni minden
olyan információt, amely sportágunk
utánpótlásával kapcsolatos. Körösfôi László
az összefogás fontosságát hangsúlyozta. Ô
volt az elsô, aki köszönetet mondott azért,
hogy az UPI egyáltalán lehetôséget talál arra,
hogy az egyesületeknek támogatást adjon a jó
utánpótlás-nevelô munkáért. Mindenki
egyetértett abban, hogy a három UPIprogram (10-23 éves korig) egy közös
rendszert alkot. Aki az utánpótlás teljes
vertikuma ellen dolgozik (nem engedi el

regionális referensek összejöveteleket,
szakmai konzultációkat a vonzáskörzetükbe
tartozó testnevelô tanárokkal és edzôkkel.
Kormos Mihály (Dél-Alföld) örömmel
számolt be arról, hogy az ô területén sok
gyereket tudnak felmérni, viszonylag sok
helyen foglalkoznak a fiatalok röplabda felé
orientálásával, és a kezdôkkel. Javasolta,
hogy az országos edzôtovábbképzésen
szekciókban folyjék a munka, találjanak
alkalmat a kezdôkkel foglalkozó edzôk
segítésére is. Az ô régiójában dolgozó, kezdô
és mini korosztályú röplabdások edzôinek
továbbképzést szervez! Illés László (KözépMagyarország) úgy vélekedett, szinte
természetes, hogy ahol pénzelosztás történik,
ott mindig vannak, akik sértettnek érzik
magukat, s támadják a döntéshozókat és a
rendszert. Hozzátette: a jelentôs létszámú
felmért gyermek közül nagyon kevés a fiú.
Foki Róbert (Nyugat-Magyarország) több
javaslattal állt elô az utánpótlás-nevelô

ellenében kaphatja meg.
Az értekezleten sor került a programban
tevékenykedô szakemberek, edzôk és
szervezôk mûködésének áttekintésére,
értékelésére; az elvégzett felmérések, az
adatbázis és a kiválasztások minôsítésére,
megítélésére; a 2008-ban kiemelkedô munkát
végzô sportszervezetek támogatásának
értékelésére. Téma volt a Sport XXI.
Program folytatása, a 2009-re vonatkozó
tervek, módosítási és korszerûsítési javaslatok a munka jobbá tételének érdekében.
Pignitzky Dorottya elmondta, hogy a
programban résztvevô sportágak között
differenciálás létezik az elért eredmények a
sportág tömegessége és a Héraklész
Programban való beválás alapján, hiszen a
Sport XXI. a Héraklész Program elôszobája. Röplabdában a magasabb korosztályok képviselôi ugyan egyelôre nem érik el az

felmérésre, edzôtáborba, stb.), az részesüljön szankcióban. Javasolta, hogy a regionális referensek a munkavégzésük során jobbító
szándékkal biztosítsanak szakmai továbbképzést az általuk felügyelt egyesületek
edzôinek. Bácskai Sándor (KözépDunántúl), a Pannon Egyetem tanszékvezetôje az éves munkára visszatekintve
elmondta, hogy tapasztalata szerint kevés a
röplabdával foglalkozó testnevelô tanár.
Általános tendencia, hogy kevés a gyerek, és
akik a legfiatalabbakkal foglalkoznak, nem
rendelkeznek elégséges képzettséggel,
hiányzik a megfelelô gyakorlatuk. Bugyi
József (Kelet-Magyarország) ismertette,
hogy az idén elvégzett kiválasztások
eredményeként az ô régiójából a legjobb
játékosok kerültek a serdülô-válogatottba.
Javasolja, hogy egy központilag kialakított
továbbképzési tematika alapján tartsanak a

egyesületek munkájának objektív megítélését
Szabolcs (Északilletôen. Farkas
Magyarország) annak adott hangot, hogy az
ô régiójában nagyon jó szívvel, nagy örömmel
vették a pénzügyi és a labdatámogatást is,
motiváció volt az edzôk, testnevelôk számára.
Pálfy Mariann (Dél-Dunántúl) az
elhangzottakhoz azt tette hozzá, hogy vegyes
benyomásokat szerzett az elvégzett
felmérések során. A legtöbb helyen örömmel
jelentek meg az edzôk, tanárok, gyerekek, s
lelkesen vettek részt a munkában, de volt
olyan edzôkolléga is, aki a felajánlott
labdákat visszautasította! Sándor Péter
megköszönte a referensek egész évben
végzett munkáját és ígéretet tett arra, hogy a
munka javítására benyújtott javaslatokat,
észrevételeket beépítik a programba.

(1.)

(lány), kézilabda (lány), mûugrás, vízilabda
(lány) és bemutató sportágként jégkorong
(fiú). A tárgyalásokon hazánkat a Sport
Szakállamtitkárság részérôl Farkas Tibor (kép 1.)
képviselte. A vezetô fôtanácsos beszámolója
alább olvasható.
A 2008. évi Olimpiai Reménységek
Versenyeinek általános tapasztalatai
Kétezer-nyolcban 25 hivatalos és 11
bemutató sportágban nyílt lehetôség ORV
események megrendezésére. A rendelkezésre álló információk szerint csak néhány

Miniszteri biztos a NUSI élén

Farkas Tibor, vezetô fôtanácsos
ÖM, Sport Szakállamtitkárság

VASS KÁROLY személyében miniszteri biztost neveztek ki a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet (NUSI)
élére. A NUSI egységeként mûködik igazgatóságunk, az Utánpótlás-nevelési Igazgatóság is. A miniszteri biztos megbízatása 2009.
február 28-ig szól.
NUPinfo
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www.nupi.hu
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Rodics Dániel
MRSZ sajtófônök

Sportági beszámolók

Miniszteri sajtótájékoztató a sportköltségvetésrôl
EMELKEDIK 2009-BEN a sportköltségvetés összege, noha a terület 2008ban a pekingi olimpia miatt eleve kiemelt
állami támogatásban részesült. Ezt Gyenesei
István (kép 1.) sportért felelôs önkormányzati
miniszter és Sárközy Tamás, a Nemzeti
Sporttanács elnöke jelentette be az
esztendô végén.
A tárca vezetôje kifejtette, hogy bár a
nyári játékokat követôen a pénzügyi
világválság kirobbanása utáni helyzetben a
juttatások nyolc-tíz százalékos csökkenésére
volt kilátás, a 2008-as 13.7 milliárd forintos
sportbüdzsé 2009-ben végül mintegy 15

Judo: Látogatás a judo szentélyébe
A TOKIÓI KANO KUPA zárónapján
két versenyzônk volt érdekelt, közülük
Baczkó Bernadett (kép 1.) a hetedik helyen
végzett.
„Sajnos nem tudok jobb hírekkel
szolgálni – kezdte beszámolóját Preiszler
Gábor, a KSI SE edzôje, a magyar férfi
junior-válogatott trénere. Baczkó Berni
jól kezdett súlycsoportjában, az elsô
mérkôzésén egy fiatal koreai, Mjung volt
az ellenfele. Szoros küzdelemben,
aranypontnál Berni akciója gyôzelmet ért.
A második összecsapáson nem igazán
találta japán ellenfele, Mijamoto

ellenszerét. Az ázsiai két jukót, majd egy
ippont dobott, ezzel a vigaszágra küldte
Bernit. A visszamérkôzésen az általa jól
ismert és mindig legyôzött szlovén Dzukic
következett. Sajnos megszakadt a remek
sorozat, Berni hibás fogásfelvételét
kihasználva riválisa kiemelte ôt. Mindez
egy hetedik helyezésre volt elegendô.
Berni nem volt jó formában, igaz az
olimpia óta betegeskedése miatt nem
tudott megfelelôen edzeni.
Maros Barbinak nem sok babér termett
a mai napon. Sorsolása nem kedvezett,
hiszen a pekingi olimpia bronzérmesével a

japán Nakamurával kezdett. A küzdelem
sem tartott sokáig, gyors ipponvereség lett
a vége. A fiatal héraklészes judoka még
csak elsô éves junior, nála a tapasztalatszerzés volt a cél.
A versenyt követô edzôtáborban három
KSI-s lány: Joó Abigél, Baczkó
Bernadett és Maros Barbara (kép 2.),
valamint Ungvári Attila (CVSE-Infineon)
(kép 3.) edzôjével, Bíró Tamással vett részt.
A két nem külön edzésközpontokban
készült: a hölgyek a Kodokanon, a fiúk
pedig
egy
tréningközpontban
csiszolhatták tudásukat.

DECEMBERBEN két díszes csomagolású, elegáns oklevél érkezett az UEFA-tól a
Magyar Labdarúgó Szövetségbe, mindkettô
Michel Platini elnök és David Taylor fôtitkár aláírásával. Az MLSZ ugyanis elnyerte
a legértékesebb 2008-as Nyári Grassroots
Tábor elismerô diplomát, a tábor részét képezô
fiú futsal utánpótlás-torna pedig az esztendô
legjobb grassroots futsal eseménye lett.
- Örülök, hogy folytatódott a sikersorozat, hiszen tavaly is elnyertük ezeket a
díjakat - mondta honlapunknak Ôze Tibor
grassroots-menedzser, aki a nyári
tiszaújvárosi tábor vezetôje volt. - 2007-ben

Sport XXI Program, sakk: az MGKSI novemberi táborának beszámolója
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szabad tovább halasztani a döntést, lépni
kell, még akkor is, ha nem tudjuk teljesen
átlátni annak a következményeit, akár az
állás bonyolult mivolta, akár a fogyatkozó
idô miatt. A sakkjátékosok egyik gyakori
problémája az idôzavar, vagyis amikor
kevés idejük marad sok lépésre, mert
elôtte „eltotojázzák” az értékes idôt.
Ennek szûken vett szakmai szempontból

tökéletes megoldásra jutniuk, ezért a
perfekcionista attitûd helyett a praktikus
szempontokat kellett elônyben részesíteniük. Az eredmény nem rossz, bár van
még rajta mit javítani, és hogy ezt ki
mennyire ismerte fel, az egyértelmûen
kiderült a megoldásokból. Például ha egy,
az iskolások között erôsnek számító
sakkozó hosszas változatokat írt egy igen

(2.)

(3.)

Szerdán a kétszeri sportolás és
csoportedzés után csoportos elemzési
feladatokkal foglalkoztak a fiatalok.
Csütörtökön tartottuk meg a heti
fejtôversenyünket. A megoldandó feladatok kiválasztásánál a „mission impossible”
szelleme lebegett a szemeim elôtt. A
versenysakkozásban a játékosoknak
egyfolytában az idô szorításában kell
döntéseket hozniuk. Mindig eljön az a
pillanat, amikor már nem lehet és nem is

két fô oka van: olyan változatokat
számolnak, amelyeket nem kellene, illetve
olyan mértékig mélyednek bele egy-egy
változat számításába, ami adott
pillanatban szintén szükségtelen. Az
elemzendô állásoknál az elsô, a fejtôversenynél pedig a második vonatkozását
teszteltük a perfekt megoldást gyakorlatilag lehetetlenné tévô nehézségû feladatokkal. A fiataloknak fel kellett ismerniük,
hogy ennyi idô alatt nem lehet teljesen

(1.)

nehéz feladat megfejtéséhez, és hozzá
sem kezdett egy viszonylag könnyûnek
számító kombiná-cióhoz, akkor az biztos
jele annak, hogy még van mit fejlôdnie e
tekintetben.
A novemberi fejtôverseny végeredménye az elérhetô 39 pontból: 1. Juhász
Kristóf (25), 2. Loránd Norbert (24,5),
3. Fehér Ádám (21).
Pálkövi József
MGKSI Igazgató-helyettes

Tenisz: Van jövôje az iskolai tenisznek
2008-BAN az iskola-összevonások ellenére is újabb 7 iskola csatlakozott az iskolai mini-teniszprogramhoz. A négy, régiós
bajnokság mindegyikén 120-180 gyerek próbálta ki a teniszversenyzést, ami manapság nem kis szó. Idén a program legjobbjai
labdaszedôként dolgozhattak a Federation Kupán és a Tennis Classicson és olyan sztároknak szedtek labdát, mint Jelena Jankovic,
Ana Ivanovic, John McEnroe, vagy Björn Borg.

fedezete és az idén dr. Szabó Tamásnak, a
NUSI-UPI igazgatójának útmutatásai alapján Pignitzky Dorottya osztályvezetô operatív vezetésével az élettani és pszichológiai
felméréseket is a NUSI-UPI tudományos
csoportja végezte. Feltétlen meg kell említenem Kovács Szilveszter táborvezetô-helyettes,
valamint Zsivóczky Gyula (kép 3.) és Gabala
Krisztián szövetségi edzôk kiváló munkáját.
Ez az elismerés nem csak erkölcsi, hiszen
az UEFA a nemzeti szövetségek részére
nyújtandó támogatások nagyságánál figyelembe veszi az adott szövetség által mûködtetett programok színvonalát is.

(2.)

változtattuk meg a tábor helyszínét, de
lendületünk továbbra sem csökkent. Az
újabb siker igazi csapatmunka eredménye. A
tábor költségeit döntô részben a NUSI-UPI

(3.)

- Jövôre tovább fejlesztjük grassrootsprogramunkat, amelyben ezután is kiemelt
szerepe lesz a három korcsoportban kiírt
megyei fiú válogatottak tornájának és a

MTI – NUPinfo

tizenhárom
éves
leányok
megyei
kupájának is. Bôvíteni fogjuk a dr. Barát
Gábor, az Országos Nyugdíjbiztosítási
Fôigazgatóság fôigazgatója által fôvédnökölt 60 éven felüliek tornáját, amelynek
megrendezéséhez partnerként szeretnénk
megnyerni az idôsügyi tanácsok megyei
szervezeteit is. Szintén fontos eleme jövô
évi programunknak az egyetemek és
fôiskolák országos kispályás bajnoksága,
melyet a Debreceni Egyetem Campusával
közösen rendez az MLSZ.
Márciusban Hamburgban lesz az UEFA
soron következô Grassroots-konferenciája,
(4.)

az MLSZ ott prezentálja majd a jövô évi, az
ideinél talán még magasabb színvonalú
Grassroots-programját.
www.mlsz.hu

Konferencia: Peking után III. – Az edzôképzés és továbbképzés kulcskérdései
A PEKINGI OLIMPIA utáni szakmaitudományos konferencia-sorozat 2008-as
záró etapjára december 10-én került sor. A
fôszervezô Magyar Edzôk Társasága és a
Magyar Sporttudományi Társaság konferenciáján terítékre került többek közt az
edzôképzés, a pszichológia, a terhelésdiagnosztika és az informatika jelentôsége. A
rendezvény díszvendége Vécsi Viktor, az
olimpiai bajnok kenus, Vajda Attila edzôje
volt. Dr. Szabó Tamás, utánpótlás-nevelési
igazgató ezúttal is üléselnöki feladatokat
látott el. Igazgatóságunk részérôl Szabó

Kristóf, Kovács László kézilabda héraklészes sportági vezetôvel tartott prezentációt
„Új távlatok a sportteljesítmények számítógépes elemzésében” címmel. Az elôadók
között szerepelt még Ormai László, Bognár
József, Petrovics László, Márkus László,
Szántó Éva, Géczi Gábor, Molnár Sándor,
Mocsai Lajos (kép 4.), Lénárt Ágota, Petrekanits
Máté, Hajdú János és Balassa Levente.
- Külföldi tapasztalatim is azt
bizonyítják, hogy mind a video- mind a
számítástechnika komoly változást jelent a
sport életében. Nemcsak a lehetôségek
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keretet alakított ki többek közt a téli és az
ifjúsági olimpiára. Az állam 3.6 milliárd
forintot fordít az edzôtáborok mûködtetésére, valamint 800 milliót a Komjádi uszoda és
360 milliót a Maty-éri vízi-központ felújítására. A jégkorongozó utánpótlás (kép 2.) – a
sportág összességében ennél többet – 170
milliós támogatást kap.
A január eleji, versenysport-költségvetést
– benne a Héraklész- és Sport XXI.
Programot – érintô miniszteri sajtótájékoztatóról következô számunkban olvashatnak.

Sport XXI. Program, labdarúgás: Újabb UEFA-elismerés az MLSZ-nek

Preiszler Gábor

AZ IDEI TANÉV harmadik
edzôtáborát Csillebércen és Balatonbogláron tartottuk. Az elmélet mellett futás és
labdarúgás is szerepelt a programban.
A novemberi tábor 9 fordulós
snellversenyének végeredménye: 1.
Horváth József (8 pont), 2. Rapport
Richárd (6), 3. Gledura Benjámin (6)
(Vezércsoport I.), 4. Csirik András (6).

milliárdra emelkedik, amelyhez járul még a
települési sportfeladatok ellátására szánt bô
ötmilliárd forint. Sárközy Tamás hozzátette,
hogy mivel a pekingi játékok eredményei
alapján az 1990 elôtti korosztály tartalékai
javarészt kimerülni látszanak, az új
költségvetés az utánpótlás-nevelésre helyezi
majd a hangsúlyt. Ezzel kapcsolatban
Gyenesei István közölte, hogy a fiatalok
sportolására az ideinél jövôre 35 százalékkal
több pénz jut majd, míg a versenysportban
csak szerényebb növekedés lesz. Az olimpiai
felkészülés szakmai támogatása némileg
csökken, ugyanakkor a minisztérium külön

– hangsúly az utánpótláson
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tárházát, hanem ezernyi új, érdekes és
hasznos informácót tár elénk, elôsegítve az
edzôk és a sportolók munkáját. Egyáltalán
nem mindegy hogy valaki csak tudja, hogy
mit csinál rosszul, vagy ha látja is saját
hibáját. Többféle megközelítés több információt szül. Egy teljesen komplett elemzô
rendszer segítségével a tehetséggondozás
sokkal szemléletesebb és ebbôl kifolyólag
nemcsak az sportoló hanem az edzô
munkája is hatékonyabbá válik – mondta
Szabó Kristóf (kép szöveg alatt).
V.F.

AZ IDEI ÉVBEN is megrendezte a Magyar
Evezôs Szövetség kétnapos edzôi fórumát,
melynek helyszínéül, az evezôs versenyrendezés
szempontjából valaha szebb napokat látott Tata
városa szolgált (felnôtt nôi Eb 1970, számos
Vidék-, és Országos Bajnokság).
Peking után, az olimpia és az olimpiai ciklus
értékelése volt a figyelem középpontjában. Melis
Zoltán, szövetségi kapitány az elmúlt négy év
eseményeirôl, az olimpiai csapat kialakulásáról
beszélt. Kiss László, a pekingi olimpián
résztvevô, 2005-ben világbajnok könnyûsúlyú
kétpárevezôs edzôje a csapat felkészülésérôl, az
olimpiai sikertelenség lehetséges okairól tartott
elôadást. Varga Tamás, a csapat vezérevezôse is
bemutatta az elvégzett edzésmunka statisztikai
összesítését. Dr. Gombocz János (Semmelweis
Egyetem TSK) élvezetes elôadással világította
meg a pedagógia szempontjából az edzôi munka

Sportági beszámolók
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Evezés: Edzôi Fórum 2008.

Triatlon: Utánpótlás szakmai konferencia

nehézségeit, próbált megoldási ötleteket adni a
jelenlévô edzôk számára. A helyes táplálkozásról,
az étrend-kiegészítôkrôl hallhattunk elôadást
Tihanyi Andrástól (Krea-Fitt spottáplálkozási
team). „Az újságírás helyzete, szerepe, és lehetôségei a sportág népszerûsítésében” elôadója
Jocha Károly újságíró volt, aki igyekszik az
evezés publicitását növelni. A „Hogyan tovább
magyar evezés” témában sor került véleménycserére a szövetség, a klubok helyzete vonatkozásában, melyen a MESZ elnöke, Dávid Imre is
ismertette véleményét. A vitaindítót a MESZ két
alelnöke, Dr. Kokas Péter és Mihály Tibor tartotta.
A második nap a nemzetközi (FISA) edzôi
konferencia összegzésével kezdôdött (szakmai
anyagai elérhetôek a MESZ honlapján,
http://www.hunrowing.hu/letoltesek.php), majd
Ficsor László ismertette az általa összeállított
elképzeléseket. A hozzászólások érintették a

válogatási elveket, edzés terjedelmek és
intenzitások meghatározását; a szövetségi
mûködés általánosabb elveit, a klubok életben
maradási esélyeit, a válogatottakkal kapcsolatos
munkában betöltött szerepüket.
Sor került az „Év Utánpótlás nevelôedzôje”,
az „Év Utánpótlás edzôje”, és az „Év Utánpótlás
egyesülete” díjak átadására is. A 2008. évben
legjobb nevelôedzônek, Székely István (Gyôri
VSEK), utánpótlásedzônek, Szierer János
(Démász-Szeged VE), és utánpótlás nevelôegyesületnek a Gyôri VSEK bizonyult. A
találkozó záró momentuma az edzôbizottság
megválasztása volt (Bartos Nándor, Búza
József, Dani Zsolt, Ficsor László, Kiss László,
Melis Antal, Mészáros Éva, Molnár Dezsô,
Rapcsák Károly lettek, vezetôjük Ficsor László).

AZ ELMÚLT ÉVEKHEZ hasonlóan,
novemberben ismét Tatán gyûlt össze a
népes triatlonos társadalom, hogy neves
szakemberek elôadásai hallgassák meg.
Kropkó Péter – a Sport XXI. Program
koordinátora – megnyitó beszédében
bizakodóan szólt a program három
esztendô során elért sikereirôl, a
Héraklész Programmal való egyre
szorosabb együttmûködésrôl és a
megoldandó feladatokról. Beszámolójában hangot adott azon aggodalmának is,

ismertették az elvárásokat. Dr. Szabó Tamás a
NUSI-UPI igazgatója jónak ítélte sportágunk
eddig elért eredményeit. Pignitzky Dorottya (kép 1.) a
Sport XXI. Program osztályvezetôje ismertette a
program végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokat. Ezután kiváló szakemberek elôadásai
követték egymást. Köztük Dr. Szabó Attila (kép 2.)
tudományos tanácsadó, mintegy 45 versenyzô

(1.)
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Szántó Éva

A HAGYOMÁNYOSAN Rijekában
megrendezésre kerülô úszó rövidpályás
kontinensbajnokságon kiválóan helyt álltak
héraklészeseink.
A vegyesúszó számokban szokás szerint
remekeltünk. Érdekesség, hogy a 400 és 200
méteres számok mellett 100 méteren is
futamokat rendeztek. A fiúk leghosszabb
vegyesúszó versenyén az olimpia hatodik
helyezett Kis Gergô (Ajkai Rája) (kép 1.)
ezüstérmet, míg Verrasztó Dávid (Jövô SC)

felmérésének tapasztalatait osztotta meg a
hallgatósággal. A szakember igen érdekes és
fontos megállapításokkal és tanácsokkal látta el
edzôinket. A tanácskozást követôen, az ifjú
öklözô palánták gyakorlati foglalkozáson
technikai - taktikai tudásukat is gyarapíthatták.

szövetségi munkát. Részleteiben esett
szó a versenyrendszer átalakulásáról, a
jövôbeli támogatási és ösztönzési
rendszerrôl, továbbá a fiatalok
képzésérôl. A harmadik etapban az
orvosi és tudományos háttér játszotta a
fôszerepet, Nagy Imre elôadást tartott
az
új
teljesítménydiagnosztikai
rendszerrôl, Borsodi Géza, a maratoni
szakág vezetôje pedig saját tapasztalatait
osztotta meg a pulzusóra és a modern
GPS edzésben való hasznosításával
kapcsolatban. Szilárdi Katalin – az
Építôk Diák Kajak Klubjának edzôje –,
aki végzett sportpszichológusként is
praktizál, az öttusában és a kajakkenuban végzett sportpszichológusi
4.oldal
www.nupi.hu

Janota Zoltán

egy negyedik helyet szerzett. Ugyanezen távon
a hölgyeknél Verrasztó Evelyn (kép 2.) hetedikként
csapott célba. Kétszáz méteren Evelyn az
Európa-rekorder olasz úszónô mögött második
helyezett lett. Végül a legrövidebb, száz
méteres távon szintén begyûjtött egy második
helyezést. A Jövô SC reménységét csak új
kontinenscsúccsal lehetett megelôzni. Kis
Gergô gyorsúszásban is rajthoz állt. A
csillagprogramos sportoló mind négyszázon,
mind ezerötszázon egyaránt a fináléba került, a

hetedik illetve a hatodik helyen végzett. A
pillangóúszó lányok közül Dara Eszter
(Kôbánya SC) a 100 méteres döntôben
bronzérmes helyen zárt, kétszázon Mutina
Ágnes (Jövô SC) a negyedik, Jakabos
Zsuzsanna (ÁNK Pécs) a hetedik helyen ért
célba. A döntôkbe összesen 15 alkalommal
szólíthattak magyar versenyzôt. A válogatott
végül három ezüst-, és egy bronzéremmel,
valamint számos IV-VIII. helyezéssel
térhetett haza.

Szakos József – P.J.M.

(3.)

Kajak-kenu: Sikeres szakmai kongresszus
A SZAKMAI KONGRESSZUSON
több mint 120 edzô, szakosztályvezetô
vett részt a különbözô egyesületek
képviseletében. A fô napirendi pont a
pekingi olimpia volt, edzôi és versenyzôi
szemmel. A trénerek közül Sári Nándor,
Bakó Zoltán és Vécsi Viktor is
megosztotta tapasztalatait a hallgatókkal, a versenyzôk közül pedig Kovács
Katalin és Vereczkei Ákos is aktív
résztvevôje és hozzászólója volt a
témának. A konferencia második
részében az elkövetkezô idôszak került a
középpontba, Dr. Baráth Etele, az
MKKSZ elnöke rövid felvezetôjében a
jövôbeli törekvésekrôl számolt be,
amelyek meghatározzák majd a

Minisztérium Sport Szakállamtitkárságának képviseletében a nyári felkészülést
segítô táborozási lehetôségekrôl tájékoztatta az érdeklôdôket.
Az eddigi visszajelzések nagyon pozitív
képet mutatnak a konferencia tematikáját,
tartalmát, színvonalát illetôen. Elôreláthatólag tavasszal ismét lesz konferencia,
amelyhez a területi támogatók várják az
elôadásokkal, elôadókkal kapcsolatos
ötleteket, igényeket.

Úszás: Rövid pálya, hosszú eredménylista

Ökölvívás: NUSI - UPI és a MÖSZ közös edzôtovábbképzése Tatán!
A NUSI ÉS A MAGYAR ÖKÖLVÍVÓ
SZAKSZÖVETSÉG EDZÔBIZOTTSÁGA
ÉS SZAKMAI VEZETÉSE, immár negyedik
éve rendezi meg a Sport XXI. Programban
foglalkoztatott edzôk továbbképzését. A
háromnapos rendezvényen – melynek a tatai
Edzôtábor adott otthont – a program vezetôi
kiértékelték az eddig végzett munkát, és

hogy az egyesületekkel továbbra is
nehézkes a kommunikáció, lassú az
adatszolgáltatás, amin a további sikeres
együttmûködés érdekében a jövôben
sürgôsen változtatni kell.
Sportágunk utánpótlásának alakulása,
jövôje iránt állami szinten is nagy az
érdeklôdés, amit Dr. Szabó Tamás a
NUSI-UPI igazgatójának és Pignitzky
Dorottya osztályvezetô (Sport XXI.
Program) elôadása is megerôsített.
Horváth Lajos az Önkormányzati

munkájába és az azzal kapcsolatos
eredményekbe avatta be az érdeklôdôket. Az utánpótlással kapcsolatban szó
volt a versenyrendszer aktuális kérdéseirôl, annak lehetséges változtatási
lehetôségeirôl (elôadó Weisz Róbert), a
vb- és Eb-érmes utánpótlás-versenyezôk (kép 3.)
felnôtt
korosztályban
történô
szereplésérôl - beválásáról (Weisz
Róbert, Nagy László), valamint az
életkor specifikus képzésrôl, elsôsorban
a sportági technika oktatása területén
(Hubik András héraklészes edzô volt az
egyik felkért hozzászóló).
Weisz Róbert
Héraklész sportági vezetô, szakmai igazgató

Pucsok József Márton

(1.)

(2.)

Vívás: Héraklész Világkupa 2009 – Szilágyi aranyérmes!
HARMINCHÁROM NEMZET, többszáz
versenyzôje próbált szerencsét a Héraklész
világkupán, a vívósport legnagyobb nemzetközi utánpótlás megmérettetésén. A férfi
párbajtôrözôk küzdelmei során Bíró Péter
(MTK) sorozatos remeklésének köszönhetôen
a harmadik helyen zárt. A nôi tör mezônyében

a korábbi korosztályos világbajnok Kreiss
Fanny (UTE) nyolcadik helyezett lett.
A második versenynapon a nôi kardozók is
pástokra léptek. A 19 magyar induló közül,
hatan a legjobb 16 közé jutottak, sôt Petô Réka
(Vasas SC) révén egy újabb bronzérmet
könyvelhettünk el. A zárónapon is bôven jutott

a sikerbôl, hiszen a párbajtôrös fiúk közül Budai
Dániel (BHSE) a hatodik, Hartmann András
(Balaton Isover) a tizenharmadik helyig jutott.
Szilágyi Áron a Vasas színeit erôsítô kardvívó a
dobogó legfelsô fokára állhatott fel, rajta kívül
Gáll Csaba (GEAC) és Soproni Szabó Ágoston
(BSE) is bejutott a 16-os mezônybe.
P. J. M.

Kézilabda: Európa-bajnoki kvalifikációra készül a nôi U17-es korosztályú válogatott
A PAPP GYÖRGY – KUN ATTILA
edzôpáros által irányított nôi 17 éven aluli
válogatott március elején, Csehország,
Bulgária és Portugália társaságában, hazai
rendezésû Európa-bajnoki kvalifikációs tornán
vesz részt.
Addig is a lányok nem tétlenkedtek és a
Romániában megrendezett Kárpát kupán, az
ausztriai Interwetten kupán, valamint a hazai

rendezésû Héraklész kupán egyaránt gyôzedelmeskedtek. A tavalyi esztendô végén
lejátszott felkészülési mérkôzések nagyon
fontosak voltak a csapatépítés szempontjából, a
játékosok is megismerhették a nemzetközi
összecsapások légkörét.
A szakvezetôk értékes információt kaphattak arról, hogy jelenleg hol tart a csapat. Papp
György értékelése szerint az európai középme-

zôny tagjainál „jobban áll” válogatottunk, de az
igazán kiemelkedô nemzetekkel (Norvégia,
Dánia, Svédország, Franciaország, Oroszország, Németország, Spanyolország, Horvátország) nem volt még lehetôségünk találkozni. A
részvételi jogot márciusban szeretnénk kivívni,
de a fent említett ellenfelekkel szemben tudjuk
csak reálisan lemérni válogatottunk tényleges
tudását és célkitûzéseink realitását.
MKSZ
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