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Hírek

A HÁROMSZOROS Európa-bajnok Berki

Horváth László (Kiskunfélegyházi Honvéd SE), a

ötödik, a Vasas 6,9-cel a negyedik, az UTE 4,4-gyel

Krisztián (kép 1.) nyerte az év elsô, Kanadában

junior Eb-n elért harmadik, Kanalas Róbert (kép 3.)

kilencedik, míg a BVSC 3,4 milliót kap.

megrendezett tornász világkupa viadalát. A

(Pécsi VSK-Szentlôrinc) az ifjúsági vb-n elért ötödik,

AZ ORSZÁGGYÛLÉS Sport- és Turisztikai

lólengés-specialista sportoló a selejtezôben még

Orsola Norbert, (Kanizsa Boksz Klub, a junior Eb-n

Bizottságának március végi ülésén az utánpótlás-

hibázott, majd nagyszerûen magára talált és a

elért második, illetve Völgyi Jenô Márió (Szolnoki

nevelés is napirendre került, igazgatóságunkat Dr.

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja;

dobogó legfelsô fokára állhatott fel. Az UTE –

MÁV SE), a junior Eb-n elért harmadik helyezésért.

Szabó Tamás képviselte. Elhangzott, hogy az idei

korábban KSI – egykori héraklészes klasszisa, a

A Magyar Vívó Szövetség elnökségi ülésén a

évtôl kibôvítették az edzôi háttér biztosítását

a Héraklész Program, a Sport XXI. Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2009. március, VIII. évfolyam 3., sorrendben 77. száma.

soron következô áprilisi kontinensbajnokságon,

London 2012 felkészülési program is napirendre

segítô Patrónus Programot, növelték a programra

újabb címvédésre készül.

IDÉN ugyan nem jött

került. Az Elnökség ismét Füleky Andrást nevezte

fordítható keretösszeget, és minden olyan

össze az aranyérem, de a tavalyihoz képest egyel

ki határozatlan idôre a szövetség ügyvezetô

sportágat bekapcsoltak a Sport XXI. Programba,

több, szám szerint három bronzéremmel és egy

igazgatójává. A grémium a sportág vezetése

amelyek érintettek az utánpótlás-nevelést támo-

ezüstéremmel zárta utánpótlás asztalitenisz

nevében ôszinte elismerését, és köszönetét fejezte

gató Héraklész Programban, így a patronált edzôk

válogatottunk, a Magyar Ifjúsági Nemzetközi

ki a bourges-i kadet Eb-n sikeresen szereplô

száma csaknem megduplázódott.

Bajnokságot. A csapat legeredményesebb verseny-

versenyzôknek és a felkészítésben kiemelkedô

Kulcsár Gergelyt köszönti a sportszeretôk sokasá-

zôje Madarász Dóra (kép 2.) lett, aki egyesben

tevékenységet folytató edzôknek. Jelentôs siker-

ga. A háromszoros olimpiai érmes gerelyhajító, a

ezüstérmet gyûjtött be, párosban Ambrus

ként könyvelhetô el vívóink nagyszerû szereplése

hazai atlétika nemzetközileg is elismert versenyzô-

Krisztina oldalán pedig harmadik helyezést

mellett, hogy Magyarország a megszerzett 7

jeként, majd edzôként, szakvezetôként szerzett

szerzett. A Kosiba Dániel, Kovács Domonkos, Perei

éremmel a nemzetek sorrendjében a második

elismerést önmagának és a magyar dobóatlétiká-

Gerely, Schaffer Dániel összeállítású fiú gárda a

helyen zárt.

„GYENESEI ISTVÁN sportot

nak. Életpályája példaként állítható a fiatalok elé.

csapatversenyek során, bronzérmes helyen zárt.

felügyelô miniszter jóváhagyta a sportegyesületek

Méltán volt az olimpiai csapat zászlóvivôje három

TÖRÖK OTTÓ sport szakállamtitkár adta át

2009. évi szakmai és mûködési támogatásának

olimpián is. Tokióban második, Rómában és

március 25-én a Papp László Díjakat, az év

elosztását: 52 egyesület részesül a 115 millió

Mexikóban harmadik lett. Nemzetközi szereplése

legígéretesebb utánpótláskorú ökölvívóinak. A

forintból” – adja hírül a Sportegyesületek

mellett 12-szer nyert magyar bajnokságot, 55

Magyar Ökölvívó Szakszövetség elôterjesztésére

Országos Szövetségének honlapja. A felsorolás

alkalommal képviselte a magyar színeket. „KULI”

az utánpótlás korosztályok versenyein 2008-ban

alapján a legtöbbet a BHSE kapja (13 millió Ft-ot),

ma is aktív, sokrétû munkát vállal a hazai

elért kiemelkedô sportteljesítménye elismeréséül

a KSI SE az összegek alapján kialakult sorrendben

sportéletben, nyújt segítséget az atlétikának. Több

díjat kapott: Harcsa Zoltán (Szombathelyi Haladás

a hatodik helyet foglalja el (5,5 millió Ft.). A nagy

alkalommal

SE), a junior Eb-n elért második helyezésért,

múltú klubok közül a Ferencváros 6,3 millióval az

emeletén”, szellemisége átjárta igazgatóságunkat.

(1.)

(2.)

megfordult

a

„NUPI

A 75 ÉVES

A TARTALOMBÓL:

Sporttudományos leltár Ülésezett a SIOSZ elnöksége MOA
elôtt az ifjúsági olimpia Testösszetétel analizálás Iskolatükörben a nyíregyházi Arany
Gimnázium
Iliasz Nikolasz interjú
vívás, asztalitenisz, öttusa, ökölvívás, atlétika,
kézilabda, vízilabda, kerékpár, judo Hírek.

Sportdiplomácia: Az indiai minisztérium is górcsô alá vette a magyar utánpótlás-nevelést

A

Z INDIAI SPORTMINISZTER tavaly
novemberi látogatása után,
március közepén újabb magas
rangú sportvezetô érkezett az ázsiai
országból hazánkba. A miniszter
akkor Tatán tájékoztatást kapott
többek között az állami utánpótlásnevelés rendszerérôl, csak úgy, mint
vezetô munkatársa, aki ezúttal
Budapest vendége volt. Az egymás-

sal is összefüggô látogatások alkalmával – ahol a sport több hazai
szegmense is napirendre került – a
tehetséggondozás magyar aktualitásait Dr. Szabó Tamás igazgató és
Pignitzky Dorottya osztályvezetô angol
nyelvû prezentációval mutatta be.
Amar Bhardway, az Indiai Sportminisztérium magas rangú sportszakmai vezetôje több napos

magyarországi tartózkodása alkalmával, március 18-án igazgatóságunkra is
ellátogatott, ahol egy teljes délutánt
töltött. Az átfogó prezentációk és megbeszélések alkalmával képet kapott az
utánpótlás-nevelés támogatási rendszerérôl. Az indiai sportvezetô ezek
után a KSI SE négy szakosztályának
edzésmunkájába is betekintett, ahol kötetlen szakmai konzultáción vett részt.

második

A Visegrádi Négyek is napirendre tûzték a tehetséggondozást

S

PORTKORMÁNYZATI vezetôi találkozót tartottak a Visegrádi
Négyek országai Szlovéniával
kiegészülve. Az esemény Budapesten
az Önkormányzati Minisztérium
Sport Szakállamtitkárságának kezdeményezésére jött létre március 19 -

(3.)

20-án. A Thermál Hotel Héliában
megtartott fórum témája a sportolók
londoni olimpiára való felkészítése
illetve a sportlétesítmények finanszírozása volt. Az angol nyelvû
konferencia keretén belül, a
magyar vonatkozások tekintetében

Dr. Szabó Tamás és Pignitzky
Dorottya
a
tehetséggondozás
rendszerérôl
és
ezzel
összefüggésben a fiatal sportolók felkészítésének koncepciójáról tartott elôadást, melyet szakmai kerekasztalbeszélgetés követett.
NUPinfo

Sporttudományi Kongresszus: 13 munkaanyaggal jelentkeztünk

A

B

következô számának tartalmából:

Birkózó felnôtt Eb Röplabda ifjúsági Eb Súlyemelô felnôtt Eb
felnôtt Eb KSI Kupa kerékpárverseny Evezôs hírcsokor.

Vívó kadet és junior vb

Torna

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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UDAPESTEN május 27. és 29. között
kerül megrendezésre a VII.
Országos Sporttudományi Kongreszszus, melyen igazgatóságunk – a
hagyományoknak megfelelôen –
ezúttal is képviselteti magát. A hazai
sportélet tudományos seregszemléje

kétévente kerül megrendezésre a
Magyar Sporttudományi Társaság
szervezésében. Immár hagyomány,
hogy igazgatóságunk – korábban
NUPI – vezetôi és munkatársai
elôadásokkal, poszterekkel járulnak
hozzá a többnapos konferencia

Sportiskolák 2009

A

KÖZOKTATÁSI típusú sportiskolák
hálózata folyamatosan bôvül,
jelenleg 56, a sportkormányzat
által támogatott és 9 nem támogatott formában mûködik. Az
iskolák országos elhelyezkedését a
mellékelt térkép szemlélteti.

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

www.nupi.hu

sikeréhez. Idén a házigazda TF-en
teszik majd mindezt: a március 15-ei
jelentkezési határidôig a különbözô
szakterületekre, tagozatokba összesen 13 tudományos munkakivonat –
absztrakt – érkezett a szervezôk felé,
köztük 3 az angol nyelvû szekcióba.
V.F.

Sporttudományos leltár: Mintegy 100 tudományos hozzájárulás 2008-ban

I

GAZGATÓSÁGUNK tudományos fômunkatársa, Dr. Szabo Attila (kép szöveg alatt)
minden esztendô elején összegyûjti az
elmúlt év tudományos publikációit,
elôadásait, melyek a NUSI-UPI vezetôinek,
munkatársainak nevéhez fûzôdnek.
Szabo doktor több hazai és külföldi
egyetem korábbi és jelenlegi oktatója,
egyben habilitált pszichológus; többek
közt tudományos nemzetközi kapcsolataink felelôse és koordinátora.
A tudományos munkatár három
esztendôre tekint vissza, mint statisztikájából kitûnik, a 2008-as megjelenések

száma 40 %-kal nôtt a 2007-eshez képest,
ez közel 100 hozzájárulást jelent. A
témák a sportszociológia és pszichológia,
antropometria, diagnosztika, terhelésélettan valamint az utánpótlás-nevelés
tárgykörébôl kerültek ki, közülük többet
társszerzôként jegyeztek, kollaborációs
együttmûködés keretében. Jellemzôek
voltak az idegen nyelvû – angol –
megjelenések, melyek szakfolyóiratokban, könyvfejezetekben lettek közzé
téve. Pápai Júlia és Tróznai Zsófia
külföldön – Dániában – adott elô.
Az igazgatóság közel 40 munkatár-

Vízilabda: Egy edzésen két Fecsó

A

sából 2008-ban 12-en – Dr. Pápai Júlia,
Dr. Pucsok József Márton, Dr. Szabo
Attila, Dr. Szabó Tamás, Kovács Árpád,
Lehmann László, Pignitzky Dorottya,
Szabó Kristóf, Sziva Ágnes, Tóth József,
Tróznai Zsófia és Velenczei Attila –
járultak hozzá a munkatárhoz publikációval, poszterrel vagy elôadással.
Az Önök külön kérésére a tudományos
munkák 2006. január 1-tôl datálódó
gyûjteményét Dr. Szabo Attila elektronikus úton elküldi, kérjük, érdeklôdés
esetén keressék ôt a szabo.attila@nupi.hu
e-mail címen.
Vasvári Ferenc

Z 1993-AS KOROSZTÁLY, vagyis a 16
évesek legjobbjainak – Zsoldos Péter
és Vogel Zsolt csapatának – edzésén
vett részt Kemény Dénes. Jelenlétével
egyrészt
a
jövô
generációjának
fontosságára hívta fel a figyelmet,
másrészt igyekezett konkrét, egész
pályafutásra szóló tanácsokkal ellátni a
kamaszokat.
Kemény Dénes világossá tette: nem
azért keresi fel a fiatalabbak edzését,
hogy tehetséget fedezzen fel. Az
utánpótlással „Fecsó bácsi” irányításával
komoly szervezet foglalkozik, ha valaki
a tehetségnek csak a legkisebb jeleit
mutatja, annak híre hozzá eljut.
„Tehetség nálunk nem sikkadhat el.”

Sportiskolák: Ülésezett az elnökség – fókuszban a 130 milliós támogatás

A

SPORTISKOLÁK Országos Szövetségének
(SIOSZ) elnöksége március végén
tartotta soros ülését, melynek
zárásaként sajtótájékoztatót tartottak. A
grémiumot kiegészítette a Sport
Szakállamtitkárság részérôl Farkas Tibor
fôtanácsos, igazgatóságunkat képviselve
pedig Lehmann László sportiskolai
programvezetô.
Amint arról elôzô számunkban hírt
adtunk, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és

sportági oktatás támogatására” –
összesen 109 pályázat érkezett be,
közülük 67-en nyertek el valamilyen
összegû
támogatást.
Az
összes
forrásigény 382 447 076 forint, a
rendelkezésre álló keretösszeg 130 millió
forint volt. Az ülés napirendjének
gerincét a pályázat adta.
Fuhrmann Géza (kép 2.) elmondta, a
támogatások 500 ezer és 4,5 millió forint
közöttiek voltak, hosszú ideje nem

hiszen az olimpiai csapat jelentôs részét
az egykor sportiskolai fiatalok alkotják.
Jelenleg 15-17 ezer fiatal van a
rendszerben, ez a szám néhány éven
belül akár 25-30 ezerre is felfejlôdhet”.
Az ülésen terítékre került még egy
utánpótlás-nevelési konferencia megszervezése, a sportiskolákat ismertetô
kiadvány szerkesztése és kiadása,
valamint a legjobb sportiskolák díjazása.
A jelenlévôk hangot adtak a sportban

- Az a dolgom, hogy ha itt vagyok és
látják, hogy érdeklôdöm irántuk, akkor
a tehetségek lehet, hogy egy félórával
tovább fognak maradni, mert azt látják,
hogy lesz esélyük. Természetesen nem
Londonra,
hanem
a
következô
olimpiákra.
- Akkor is lejövök az edzésekre, ha
nem jön hír új nagy tehetségrôl, mert ha
látják, hogy foglalkozom velük, csak
motiváltabbak lesznek. Amikor Varga
Dumit behívtam 16 évesen a válogatottba, nem azért hívtam be, mert ki
akartam vinni Athénba. Azért hívtam
be, hogy vegye észre, hogy tehetséges,
ha nem mondták volna még neki. Sôt:
hogy én is úgy gondolom, hogy tehetsé-

ges. És amikor hülyeségeket csinált, én
voltam az elsô, aki 17 meg 18 évesen úgy
megbüntettem, ahogy csak a „csövön
kifért”. Ezt is azért tettem, hogy
Pekingben aranyat nyerhessünk.
- Török Béláról és Bundschuhról nem
mondhatom, hogy óriási esélyük van
Rómában játszani. De hogy itt vannak,
hogy velem gyakorolnak, hogy szívják azt
a levegôt, amit Biros Peti vagy Kiss Gergô
kilehel – ebbôl is tanulnak...
Mint a vlv-nek adott "két fecsós"
interjúból kiderül: a jövôben Kemény
Dénes gyakrabban jelenik meg a fiatalabb korosztályok foglalkozásain, s még
azt sem tartja kizártnak, hogy ô maga is
tanul egy-egy edzôkollégájának ötleteibôl.
www.vlv.hu – NUPinfo

Kerékpár: Az egykori „B” világbajnok Árvai Attila a KSI-be edzôként tért vissza
ÁRCIUSTÓL a KSI SE kerékpárosait
oktatja a tavaly még – az elsô
hazai kontinentális csapat – a
P-NÍVÓ-Betonexpressz 2000-Corratec
színeiben hegyi bajnoki címet szerzô
kerekes, Árvai Attila. A kerékpársport-

M

idôn keresztül volt tagja a felnôtt
válogatottnak, részt vett több világbajnokságon és pálya világkupán. Svájcban,
2003-ban az erôsségüket tekintve
„fejlôdô nemzeteknek” rendezett „B”
pálya-világbajnokságon aranyéremmel

irányítani. A hazai szövetség felkérésének eleget téve, szakág-vezetôként az
utánpótlás pálya-válogatott felkészülésének, versenyeztetésének is koordinátora lesz.
A fiatalok márciusban, két hetes

ban az ország második legtöbb felnôtt
magyar bajnoki aranyát magának tudó
bringás, a közelmúltban megvédett
szakedzôi diplomáját a jövôben az
utánpótlás mellett fogja kamatoztatni.
A '80-as évek második felében közel 50
bajnoki címet szerzett a Központi
Sportiskolának.
Az idén 35 esztendôs kerekes hosszú

zárt. Az 1894-tôl nyilvántartott hazai
bajnoki sorrendben a több mint –
Magyarországon alighanem rekordnak
számító – 100 felnôtt aranyat nyerô,
egykor szintén KSI-s Pais Péter mögött a
csaknem félszáz legfényesebb medáliával jelenleg a második. Közel két évtized
után visszatért nevelôegyesületéhez,
ahol a serdülô korosztály edzéseit fogja

olaszországi edzôtáborban zárták a
felkészülést, melyet a NUSI-UPI Diagnosztikai laboratóriumában elvégzett
teljesítmény-élettani vizsgálatok elôztek meg. A szakosztály, jövôt érintô
tervei között szerepel többek közt
néhány bringás 2010-es, szingapúri –
ifjúsági olimpiai – kvalifikációjának
megszerzése.
V.F.

(2.)

Fotó: www.vlv.hu

Fotó: Kalocsai Richárd

Sportszolgáltató Intézet által kiírt
pályázatra – „A sportiskolák és az
utánpótlással
szervezett
formában
foglalkozó sportegyesületek számára a

kaptak a sportiskolák ilyen mértékû
állami támogatást. A SIOSZ-elnök
hozzátette: „fontos részei az utánpótlásnevelés rendszerének a sportiskolák,

rejlô személyiségfejlesztô lehetôségek
fontosságának is.
V. F.

Az Olimpiai Akadémia is tárgyalja az ifjúsági olimpiát

A

MEGÚJULÁS JEGYÉBEN, igényes,
színvonalas tevékenységgel kívánja
folytatni munkáját a Dr. Aján Tamás
vezette Magyar Olimpiai Akadémia. Az
alakuló ülésen napirendre került az
akadémia idei munkaterve mellett a
2010-es szingapúri I. Ifjúsági Olimpia is. A
feladatok között a jelenlegi 22 olimpiai
iskola számának növelése, a Magyar
Diáksport Szövetséggel közösen rendezett Szellemi Diákolimpiai versenyek

színvonalának emelése, az olimpiai körök
támogatása, a hagyományôrzés és a
mozgalom hatékonyabb népszerûsítése
mellett az I. Ifjúsági Olimpia elôkészületei
szerepelnek. Utóbbiban elsô lépésként
Gyulay Zsoltot – kétszeres olimpiai
bajnok, a MOB alelnöke –, a magyar
elôkészületek irányítóját felkérik, hogy
április 7-én, az olimpiai iskolák igazgatóinak tavaszi konferenciáján adjon részletes tájékoztatást a nemzetközi olimpiai
2.oldal
www.nupi.hu

mozgalom jelentôs kezdeményezésérôl.
Az ôszi, októberi vándorgyûlésre a fôváros
XVI. kerületében kerül sor, ahol a szingapúri játékok ismét terítékre kerülnek.
Az idei nyári ifjúsági olimpiai táborok
színhelye ismét Csopak. Az olimpiai
iskolák versenyei is folytatódnak: atlétikában (május 27 - Puskás Stadion), úszásban
(szeptember 18 - Eger), s közkívánatra új
sportágban, kézilabdában (április 23.).
www.mob.hu – NUPinfo

Judo: Változnak a kvalifikációs feltételek

A

NEMZETKÖZI JUDO SZÖVETSÉG közleményében bejelentette: az IJF Végrehajtó Bizottsága a gazdasági válság miatt az olimpiai
kvalifikációs feltételek módosításra kényszerült. A döntés szerint, a 2012-es londoni olimpia kvalifikációs idôszaka két évesre
rövidül, egészen pontosan 2010. május elsejétôl, 2012. április 30-ig tart majd. A világranglistán alapuló kvalifikáció (a rangsor
alapján a férfiaknál a különbözô országokat képviselô legjobb 22, a nôknél pedig a legjobb 14 versenyzô súlycsoportonként direkt
kvalifikációt szerez) elsô évében elért eredmények 50 százalékkal, a második évben pedig már 100 százalékkal számítanak. A január
elsején indult, átalakított világranglista a nemzetközi versenyeken továbbra is a kiemelések alapját szolgálja majd.
Judoinfo – P. J. M.
7.oldal
www.nupi.hu

A

Ökölvívás: 50. Énekes István Emlékverseny – második a KSI!

VASAS SC sportcsarnokában megrendezett jubileumi ökölvívó viadalon rekordszámú mezôny állt a szorítók közé. A tavalyi
64 fôs indulói létszámhoz képest, most 38 egyesület 101 öklözôje mérhette össze tudását. A KSI SE gárdája több dobogós
helyezés mellett, Deák Imre (69 kg), Varga Sándor (91 kg), és Lakatos József (+91 kg) révén három bajnoki címet gyûjtött be.
Az összetett csapatverseny gyôztese a DVSC egyesülete lett, a további sorrend 2. a KSI, 3. a Vasas SC.

Nemzetközi torna: Három érem Zágrábból

A

HORVÁT fôvárosban, a Zlatko Hrbic-rôl elnevezett nívós ökölvívó versenyen 14 nemzet, összesen 80 öklözôje állt a szorítók közé.
A jelenlegi és korábbi héraklészeseket is felvonultató nemzeti válogatottunk tagjai közül hárman is a fináléba verekedték
magukat. A 75 kg-ban induló Harcsa Norbert (Vasas SC), valamint a 81 kilós Szellô Imre egyaránt aranyérmet, míg a
legkisebb, 48 kilogrammos súlycsoportban versenyzô Ungvári István (Harangi Imre SE) ezüstérmet szerzett.
P. J. M.

Atlétika: Héraklészes sikerek a téli dobó EK-n

A

TENERIFE szigetén megrendezett dobó Európa-kupán kiválóan helyt álltak a mieink. Az U23-as férfi kalapácsvetésben a még
juniorkorú Hudi Ákos három-négy évvel idôsebbekkel mérte össze tudását. A veszprémi atléta, ragyogó sorozat után, nagy
egyéni csúcsot dobva a negyedik helyen zárt. A héraklészes sportoló – a hazai, téli dobó bajnokságon elért eredményét
több mint egy méterrel megjavítva – a hatodik sorozatban 68,63 m-re hajította a kalapácsot. A súlylökésben már egy
bronzérmet begyûjtô Márton Anita diszkoszvetésben is szerencsét próbált. Az SZVSE csillagprogramos versenyzôje 45,56 m-es
teljesítménnyel, végül a 10. helyen végzett .

Fedett pályás Eb – Kürthy súlylökésben ötödik!

K

ÜRTHY LAJOS a Mohácsi TE atlétája a torinói Európa-bajnokság ötödik helyén zárt. A csillagprogramos súlylökô már a
selejtezôben megvillantotta tudását, a fináléban pedig egyéni legjobbját – 20,04 métert – teljesítve, majdnem dobogóra
állhatott a magyar versenyzô. A 3000 méteres síkfutásban Minczér Albert (VEDAC) az igen erôs iramú versenyben, a 12.
helyen végzett.
MASZ – P. J. M.
Fotó: Kalocsai Richárd

Sporttudomány: Új testösszetétel analizátor a Humánbiológiai munkacsoportban – 1. rész
Z ÉLSPORTBAN, de az utánpótlásnevelésében
is
alapvetô
jelentôséggel bír a test
összetételének ismerete. Fontos
tájékozódnunk a sportoló testösszetevôinek mennyiségérôl, arányáról,
életkori változásáról. Az adatok és a
fejlôdési jellemzôk ismeretében meg
tudjuk jósolni a belsô szervek, a
mozgatórendszer, valamint a zsír
tömegében bekövetkezô átrendezôdéseket. A test összetevôi alapvetô
szerepet játszanak az anyagcsere
folyamatokban, befolyásolják az
élettani mûködéseket. Ugyancsak
nagy fontossággal bírnak a különbözô fizikai képességek fejlôdésében
és természetesen magában a
sportteljesítményben.
A testösszetétel vizsgálata a testet
alkotó anyagok analízisét jelenti. Az
emberi test összetétele több szinten
becsülhetô. Vizsgálhatjuk a testet
alkotó kémiai elemek mennyiségét.
Becsülhetünk a molekulák szintjén,
ilyenkor a legfontosabb makromolekulák mennyiségét határozzuk
meg. Sejtszintû becsléskor a sejttö-

A

modell, zsír, izom, csont, maradék
tömeg) határoztuk meg.
Csoportunk 2008-ban egy multifunkciós mérômûszert kapott, amely
lehetôséget nyújt a testösszetétel
különbözô szervezôdési szintjeinek
egyidejû vizsgálatára. Az eszköz a
legújabb fejlesztések közé tartozik.
Igen precíz, nagy érzékenységû
mûszer, az elektromos ellenállás
mérésén alapuló testösszetétel
becslô berendezés. A vizsgálat alapja
az a fizikai összefüggés, hogy az
emberi test ellenállása arányos a
hosszal, a keresztmetszettel és a
relatív víztartalommal.
Az InBody720 készülék a test teljes
víztartalmának térfogatát méri.
Mivel a test nem homogén keresztmetszettel rendelkezô vezetô, annak
víztartalmát szegmensenként határozza meg. A négy végtagot és a
törzset a vizsgálat során hengernek
tekinti. A készülék külön méri a
sejten belüli és a sejten kívüli
víztartalmat. A test teljes víztartalmának térfogatából az összefüggések ismeretében a zsírmentes

zódás, ödéma keletkezik. Az ödéma
sérülés, vagy más szervi probléma
mutatója.
A víz testen belüli változása a
súlycsoportos küzdôsportágakban,
vagy pl. a hosszútávfutóknál különös
hangsúllyal bírhat. Ugyanakkor a
fogyasztás során pl. a víz mennyiségének változása mellett fontos ellenôrizni a testzsír és a vázizomzat
tömegének alakulását is.
A készülék által számított adatok
láthatóvá teszik, hogy a testmagasságához viszonyítva mennyire
arányos, ideális a páciens testtömege, vázizomtömege és testzsírtömege.
Az InBody720 készülék a szegmentális elemzés elvébôl következôen
lehetôvé teszi a törzsön és a
végtagokon a lágyrészek zsírmentes
tömegének, a zsírtömegnek, valamint ezek egyensúlyának megállapítását. Jól lehet követni pl., hogy a
vizsgált gyermek mennyire kiegyensúlyozottan fejlôdik. Az adatok
szembetûnôen mutatják a jobb- és
bal testfél egyenlôtlenségét, a felsôés alsó testfél kiegyensúlyozatlanságát,

meget és a sejten kívüli tér menynyiségét és arányát írjuk le. A
testösszetétel megközelíthetô szöveti
szinten is, ilyenkor a bôr-, a zsír-, a
csont-, a vázizomzat, a belsô szervek
és az agy tömegét tudjuk becsülni.
A testösszetétel vizsgálatára számtalan módszert dolgoztak ki. Az
eltérô technikák ötvözésével lehetôség nyílik a különbözô szintek
együttes vizsgálatára.
A Humánbiológiai munkacsoportban évtizedek óta becsüljük a test
összetételét. Az általunk eddig
használt modellek segítségével a
testösszetételt molekuláris szinten
(testsûrûség becslés, zsír- és sovány
testtömeg) ill. szöveti szinten
(négykomponensû antropometriai

tömeg kiszámítható. Ez utóbbit a
testsúlyból levonva megkapjuk a test
zsírtartalmát.
A készülék az emberi testet 4
összetevôre bontja. A test teljes
víztartalma + fehérje tömeg +
ásványi anyagok tömege + testzsír
tömeg.
A test vízterei igen fontosak az
egészség szempontjából. A sejten
belüli víz jelentôs csökkenése kiszáradáshoz vezethet. A csökkenést
elôidézheti a fehérjehiány is, ez a
sejtek rossz tápanyag ellátottságára
utal. A sejten belüli víz megnövekedése jelezhet fáradtságot, kimerültséget. A készülék azt is jelzi, ha
valamelyik testrészben vízfelhalmo-

a végtagok és törzs erejének eltérését. Ezt a féloldalú sportágaknál –
mint pl. az ütôs sportágak, vagy a
kenuzás, atlétikában a dobó számok
– lenne fontos figyelemmel követni,
hogy idejében megelôzhessük, vagy
csökkenthessük a gerinc-, illetve más
testrészek kóros elváltozását az egyik
oldal nagyobb terheltsége miatt.
A páciens céltömegének meghatározásával a készülék javaslatot ad a
testtömeg optimalizálásához.
Egyénre szabottan számítja ki,
hogy mennyit kell változtatni a
vázizom és zsír mennyiségén.

(1.)

Kézilabda: Sport XXI. Program – Leány serdülô-válogatott felmérô és kiválasztó

F

EBRUÁR 26-ÁN DÉLUTÁN, az FTC kézilabda csarnokában megkezdôdött a leány serdülô válogatott felmérô és
kiválasztó programja. A munka Kovács László (kép 1.) Héraklész programvezetô irányításával, valamint Ballainé Szarka
Éva, Pádár Ildikó és Gálhidiné Nagy Zsuzsanna edzôk aktív közremûködésével zajlott. A program február 28án Szekszárdon, majd március 1-én Kecskeméten folytatódott. A több mint száz tehetséges kézilabdázó
antropometriai vizsgálaton és motorikus képesség teszten vett részt. A testösszetétel vizsgálatokat a NUSI-UPI
Humánbiológiai munkacsoportja végezte el.

Nagyatádról az EB-re…

A

Z IFJÚSÁGI korosztályú kézilabdás lányok a nyári Európa-bajnokság biztos résztvevôi lesznek. A Nagyatádon
megrendezett selejtezôtornán csoportelsôként jutott tovább a magyar válogatott. A továbbjutást erô
helyekért a cseh és a portugál válogatott csatázott. A gólkülönbség végül a közép-európai együttes javára
döntött, így az 550 nézô között szép számban helyet foglaló cseh szurkolók örülhettek.
MKSZ – P. J. M.
6.oldal
www.nupi.hu

3.oldal
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(Következô számunkban a vizsgálat kritériumait és az elsô eredményeket mutatjuk be.)

Tróznai Zsófia és Pápai Júlia
Humánbiológiai munkacsoport

Iskolatükör

V

A

ISSZATÉRÔ „Iskolatükör” rovatunkban egy-egy, a sportiskolai rendszerben résztvevô iskola bemutatását vállaltuk föl. A cikk
megírását elôzetes egyeztetés alapján Önökre bízzuk, mi az oktatási intézmény értékeinek fényképes prezentálására nyomtatott
oldalainkon és honlapunkon egyaránt helyt adunk. Az impresszumban található elérhetôségeinken várjuk megkereséseiket!
Vasvári Ferenc

MAGYAR vívó válogatott fantasztikus teljesítménnyel zárta
a kadet korosztályúak kontinesviadalát!
A
franciaországi
Bourges-ba utazó 22 fôs csapatból
többen is érmet illetve pontszerzô
helyet szereztek. A továbbiakban
az egyes szakágak egyéni és
csapat érmeseit emelem ki, a
további helyezettek névsora a
www.eurobourges.com honlapon
található meg. A párbajtôrözôk
közül
Böjte
Szabolcs (BVSC)
valamint Budai Dorina (kép 1.) (BHSE)
és Kolczonay Anna (Fless Vívóiskola)

A nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola bemutatása

A

Z ISKOLA Nyíregyházán, a Jósaváros
szívében 1976-ban kezdte meg
mûködését, akkor csak általános
iskolaként, 1989-tôl gimnáziumként is
mûködik. Kezdettôl fogva a sport igen nagy
szerepet kapott, mert ez volt – és ma is – a
város egyetlen uszodával rendelkezô
intézménye. Az elmúlt években ezt a
vonalat
igyekeztünk
követni
a
gyereklétszám csökkenése és a nehezedô
feltételek közepette is. Jelenleg több mint
1000 tanuló jár ide, s az úszás mellett a
kézilabda és a röplabda is meghatározó
sportággá vált.

Tanulóink követik elôdeik hagyományait,
példaként állnak elôttük az iskolánkból
indult olyan országos, sôt világhírû
sportolók, mint Molnár Tamás, Szabó
Tünde, Kovács Rita, Kökény Roland,
Harsányi Gergely és Csabai Judit.
A közoktatási típusú sportiskolai osztályok
beindításával új lendületet kapott a munka,
a feltételek javulása ösztönzôleg hat
tanárra és diákra egyaránt. Tanulóink
minden évben ott vannak az országos
versenyeken, úszásban és kézilabdában az
elsôk között szerepelnek.
Legutóbbi eredményeik: Országos

Diákolimpiai döntô – úszás:
IV. korcsoport, 6x50 m-es gyors váltó –
I. hely (Gucsa Sándor, Bartha Kristóf, Nagy
Zoltán, Katona Krisztián, Kozák Dávid,
Szurovcsák Ádám).
II. korcsoport, 50 m lány mellúszás –
III. hely (Szurovcsák Ivett).
Emellett több, 4-5-6-7-8. helyezésük is
volt. A szép eredményekért köszönet illeti
az iskola testnevelôit: Dallos Sándornét,
Járdán Lászlónét, Vasné Hrács Piroskát,
Szûcs Csabát, Rácz Sándort, Medve
Róbertet, Balogh Istvánt, valamint iskolánk
igazgatóját, Kantár Attilát.

A

folyamatosan úsztak. Mind az elsô,
mind az utolsó métereket egyaránt
sikeres sportolók – mint Kovács Rita
(hosszútávúszó) és Szokol Diana (senior
úszó) világ-, Európa és magyar bajnokok
valamint Sitku Ernô a Marso-Vagép

A

LEGJOBB ázsiai és európai
asztalitenisz versenyzôket is
felvonultató mezôny gyûlt
össze a Pro Tour sorozat újabb
állomásán Kuwaitban. Hazánk
képviseletében a férfiaknál Jakab
János (Levallois) és Kosiba Dániel
(Wink AC), a hölgyeknél Póta

NYKK
válogatott
kosárlabdázója,
továbbá Erdôsné Balogh Erika a Betonút
NRK kiváló röplabdázója – teljesítették.
Kiss Lászlóné
igazgatóhelyettes
Fotó: Doba István

(2.)

(1.)

Portré: Ha a görög és a magyar virtus találkozik – Iliasz Nikolasz bemutatása

J

ANUÁR 23-ÁN, a héraklészes sportolók
számára megrendezett gálán, Iliasz
Nikolaszt is a színpadra szólították. A
Vasas SC utánpótláskorú kardozója eddig
elért eredményei alapján méltán – az
egyéni összetett kategória elsôségét
érdemelte ki.
Mint minden történetnek, Nikolasz (kép
szöveg alatt) sikertörténetének is van
kezdete. A tíz esztendôs fiú – talán a
nagymama indíttatásából, aki szintén
vívó volt - maga is a pástokon fogott neki
a sportág alapjainak elsajátításához. Az
ifjú vívópalánta a legjobb kezekbe került,
hiszen a legendás Gerevich György
vívómester irányításával kezdte meg az

iskolázást. A kitartó gyakorlásnak meg
lett az eredménye: a „hosszú lábmunkázást követôen két évre rá már kard is
került a kezembe” – kommentálta az
akkori eseményeket saját szavaival
Nikolasz. 2007-ben, a kadet Európabajnokságon már megvillantotta tudását,
a csapattal elsô helyen végzett, egy évre
rá sorra jöttek a dobogós helyezések.
Egyéniben mind a kadetek, mind a
juniorok mezônyében Európa legjobbja
lett, sôt a korosztályos világbajnokság
csapatversenyében aranyérmet szerzett.
És hol tart most a világ és Európabajnok kardvívó? Budapesten, február
elején négy magyart ünnepelt a Gerevich4.oldal
www.nupi.hu

Kovács-Kárpáti Grand Prix közönsége. Az
Unicredit
kupáért
kiírt
viadal
csapatversenyét a Szilágyi Áron (Vasas) –
Decsi Tamás (BSE) – Lontay Balázs (BVSC)
– Iliasz Nikolasz felállású négyes (kép 2.)
fölényesen nyerte. Nem csoda, hogy
Nébald György szakágvezetô is bizalmat
szavazott a csillagprogramos fiúnak,
aki mostantól a felnôtt csapat tagjaként, világkupa versenyeken mérettetheti meg magát.
Immár Somlai Béla tanítványa,
juniorkorú sportolóként az áprilisi
világbajnokságon újra bizonyíthat majd!
Gerevich Gyuri bácsi biztosan szorít neki,
de már odaátról…
Pucsok József Márton

egyaránt bronzérmes helyen zárt.
Kardban Várhelyi Kata (BVSC)
állhatott a dobogó legfelsô fokára.
A csapatversenyek során versenyzôink tovább szállították a kiváló
eredményeket. Férfi kardcsapatunk
nem talált legyôzôre, így a Szatmári
András (Vasas SC), Szabó Bence
(Kárpáti VE), Valkai Ferenc (GEAC),
Ravasz Etete (Vasas SC) alkotta
kvartett kontinensbajnoki címmel
térhetett haza. A Bíró Fanni (UTE),
Lupkovics Dóra (ZVE), Gólya
Fruzsina (UTE) és Szalai Szonja
(Törekvés SE) felállású tôrcsapat a

fináléba verekedte magát, majd
ezüstéremmel zárta a versenyt.
Második ezüstérmünk, a párbajtôrös fiúk: Böjte Szabolcs, Nagy Csegô
(BHSE), Kiss Gergô (ZVE), Lovász
Ádám (OSC) nevéhez fûzôdik.
A héraklészes sportolók hét
érmet begyûjtve, a házigazda
franciákat is megelôzve az
éremtáblázat második helyén
zártak. A mieink, az összes
megszerzett pontok tekintetében
Olaszország
és
Oroszország
mögött, a harmadik helyen
végeztek.
P. J. M.

Asztalitenisz: Bombaerôs mezônyben is helyt álltak a mieink…

Csúcsdöntés az iskolában: Tanár és diák folyamatosan úszott
Z ORSZÁGBAN egyedülálló rekordkísérletre került sor az Arany János
Általános Iskola és Gimnázium
tanuszodájában. A csúcsdöntés sikerült,
hiszen az iskola tanárai és tanulói egy
napon keresztül, ötven méteres váltással

Vívás: Hét érem a kadet Európa-bajnokságról

Georgina (kép 2.) (Statisztika Petôfi
SC) és Kertai Rita (Postás SE) vett
részt a kiemelt pénzjutalmakat
osztó tornán. A férfiak versenyében
Jakab János selejtezô csoportjából
elsôként, míg az ifjúsági korú
Kosiba Dániel az orosz Liventsov
mögött csoport másodikként jutott

(2.)

fel a fôtáblára.
A
nôk
versenyében
Póta
Georgina sikerrel vette a selejtezô
csoportkört. A fôtábla elsô körében
végül mindhárman (Jakab, Kosiba
és Póta) a nemzetközi mezônyben
magasan jegyzett vetélytárssal
szemben maradtak alul.

(3.)

Katari nemzetközi bajnokság: Nagy és Zombori sikere

A

DOHAI viadalon két ifjúsági Európa-bajnoki ezüstérmes játékosunk közül Nagy Krisztián (BVSC) a döntôig
menetelt, ahol ezüstérmet szerzett. Honfitársa, Zombori Dávid (kép 3.) (PEAC) az elôdöntôig jutva gondoskodott
arról, hogy a versenyszám eredményhirdetésénél két magyarnak is örülhessünk.
MOATSZ

Öttusa: Az új szabályok sem fogtak ki a magyarokon…

A

BUDAPESTEN, immár az új
szabályok szerint megrendezett
nemzetközi öttusa viadalon,
több jelenlegi és korábbi héraklészes
sportoló is rajthoz állt. A mieink, úgy
tûnik a megváltozott viszonyok

között is remekül helyt álltak, hiszen
több magyar érem és (I.-VI.) helyezés
is született. A felnôtt férfi mezônyben Kasza Róbert (kép szöveg alatt) (KSI) a
második, míg Tibolya Péter (UTE) az
ötödik helyen zárta a neves
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versenyzôket felvonultató versenyt.
A hölgyeknél Gyenesei Leila (kép 5.)
ötödik,
míg
Kovács
Sarolta
(mindkettô Alba Volán) hatodik
helyet szerzett.
P. J. M.

(5.)

