
HAZAI sporttudomány legnagyobb 
seregszemléjének idén májusban, 
a Semmelweis Egyetem Testne-

velési és Sporttudományi Kara –
közismert nevén a TF – adott otthont.
A rekordszámú, közel 150 munka,

elôadás vagy poszter formájában
került bemutatásra. Igazgatóságunk
12 munkával képviseltette magát.

(folytatás a 2. oldalon)

Sporttudomány: 12 munkával a VII. Országos Sporttudományi Konferencián

A

ARGA ZOLTÁN, önkormányzati 
miniszter és Dr. Simóka Beáta, 

sport szakállamtitkár részvétele
mellett zajlott a Nemzeti Sporttanács
legutóbbi ülése. Igazgatóságunkat 
Dr. Szabó Tamás (kép 3.), utánpótlás-

nevelési igazgató, a MOB alelnöke
képviselte.

Dr. Sárközi Tamás elnök kösz-
öntôje után méltatta a Nemzeti
Sporttanács eddigi tevékenységét és
felhívta a tanács tagjainak figyelmét 

arra, hogy a soron következô 
legfontosabb feladat a jövô évi sport-
költségvetés javaslatának kidolgozá-
sa. Szabó Tamás, a sportegészségügy,
a Sportkórház aggasztó helyzetének
mielôbbi rendezését sürgette.

(folytatás a 2. oldalon)

Ülésezett a Sporttanács – napirenden az utánpótlás-nevelés, 
a sportegészségügy és a sportköltségvetés

V

Hazsik Endre a SOSZ elnökségében!

M

Fo
to

: 
Zá

h
o

n
yi

 F
o

to
ü

g
yn

ö
ks

ég

A TARTALOMBÓL: Mûhelymunka a Csanádiban Nyári Ifjúsági Olimpia – tájékoztató

és csapatgyûlés Sportági beszámolók: öttusa, judo, ökölvívás, vívás, asztalitenisz,

duatlon, evezés, kerékpár Sport XXI. Program: röplabda és kosárlabda Hírek.

– Hírek

A következô számának tartalmából:
Triatlon korosztályos EB Súlyemelô junior VB Labdarúgó kiválasztó tábor Öttusa felnôtt EB
Vízilabda Sulipóló.

AJNAI GORDON miniszterelnök – 
Varga Zoltán, sportért felelôs 
önkormányzati miniszter javasla-

tára – Dr. Simóka Beátát (kép 1.)

nevezte ki az Önkormányzati
Minisztérium Sport Szakállamtitkár-
ságának élére május 25-étôl. Török
Ottó ezzel egyidejûleg munkáját a
korábbi beosztásában, a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési és Sportszolgál-
tató Intézet fôigazgatójaként
folytatja.

Simóka Beáta jogi diplomáját 1999-
ben, az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetemen szerezte, majd 2005-ben
tette le jogi szakvizsgáját; tagja a
Magyar Olimpiai Bizottságnak, a
Magyar Öttusa Szövetség általános
alelnöke. Az egykori világ- és Európa-
bajnok öttusázó, mint ahogy az
Önkormányzati Minisztérium közle-
ménye fogalmaz, külön figyelmet
kíván fordítani a háttér, ezen belül is a
sportlétesítmények és a sportegész-

ségügyi rendszer stabilizálására, fej-
lesztésére, valamint a jövô szempont-
jából meghatározó iskolai testneve-
lésre, diáksportra és utánpótlás-neve-
lésre. Mint az új sportvezetô a „Sport
extra” hetilap II. évfolyam 21. számá-
ban, egy interjúban kifejtette, fontos-
nak tartja, hogy a Héraklész-, a Csillag-
, a Bajnok- és a Sport XXI. Program
továbbra is hatásosan mûködjön, mert
– mint mondta – ez garantálja az
eredményes utánpótlás-nevelést.
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Simóka Beáta az új sport szakállamtitkár, Török Ottó a NUSI fôigazgatója
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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 Szerkesztôsége
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!

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja; 
a Héraklész Program, a Sport XXI. Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa; 

2009. május, VIII. évfolyam 5., sorrendben 79. száma.

B

A TÖBBSZÖRÖS kontinensbajnok, világbaj-

noki ezüstérmes Berki Krisztián (kép szöveg alatt) a

moszkvai világkupa-viadalon bizonyított. A

csillagprogramos klasszis a harmadik legjobb

eredménnyel került a lólengés fináléjába, ahol

az igen erôs mezônyben, szoros küzdelemben

tudott gyôzni. Az UTE tornásza végül 25

ezreddel bizonyult jobbnak a késôbbi

ezüstérmes ausztrálnál. AZ ÖTTUSÁZÓK

világkupa-sorozatának újabb állomását az olasz

fôvárosban rendezték meg. A hölgyek versenyé-

ben a héraklészes Gyenesei Leila (kép 1.), több

számban mutatott egyenletesen jó teljesítmé-

nyével, végig versenyben volt az aranyéremért.

Az Alba Volán sportolója végül a második helyen

zárt. A fiúknál, a korábbi héraklészes Marosi

Ádám (BHSE) ezüstérmet szerzett. A két említett

versenyzô a világkupa pontversenyében is

elôkelô pozícióban van. Gyenesei a hölgyek

rangsorában a kilencedik, míg Marosi – avagy

„Maró” –, pillanatnyilag az élen áll. KÉT

BAJNOKPROGRAMOS a párizsi Grand Slam-en!

A francia nyílt teniszbajnokság junior mezônyé-

ben Babos Tímea (kép 2.) (Soproni VSE) és Susányi

Zsófia (Gellért SE) is pályára léphetett. Egyesben

a soproni hölgy egészen a nyolcaddöntôig

jutott, ahonnan már nem sikerült a továbblépés.

Tímea párosban is remekelt, egy angol lánnyal

az oldalán a fináléig menetelt. Zsófia párosban

norvég partnerével együtt az elsô fordulóból

még továbblépett, következô ellenfelük

azonban megállj!-t parancsolt. A SVÁJCI

WIDNAU-BAN közel tíz nemzet tornászai mérték

össze tudásukat. A 14. alkalommal kiírt Rheintal

Cup összetett versenyszámában taroltak a

mieink, hiszen az elsô öt helyen magyar

versenyzô végzett. Az elsô három helyezést a

héraklészes Vlacsil Attila (FTC), Kállai Zoltán (kép

3.) és a csillagprogramos Nyers Csaba (mind-

ketten KSI) szerezték meg. Kállai és Nyers a

szerfinálék során is kiválóan teljesítettek.

Nyújtón Nyers Csaba gyôzedelmeskedett,

klubtársa harmadik helyezett lett, míg talajon

Kállai Zoli, Szabó Nándor (Bercsényi DSE) mögött

második lett. AZ EGRI VÁROSI SPORTISKOLÁ-

BAN május 23-án rendezték meg a 2009. évi

Felnôtt Kötöttfogású Birkózó Országos

Bajnokságot, melyen több egykori és mai

héraklészes is részt vett. Az eseményen magas

rangú sportvezetôk is jelen voltak, igazgatósá-

gunkat Lehmann László és Farkas Márta képvi-

selte. A sportiskolai program vezetôjét köszön-

tôre és díjátadásra kérték föl. Lehmann László

beszédében az utánpótlás-nevelés és a birkózás

kapcsolatát emelte ki. RÉGI-ÚJ IGAZGATÓ a

Csanádi élén. - A Csanádi Árpád iskola közokta-

tási feladatainak ellátását kiválóan összeegyez-

teti a fiatal sportolók nevelésével és pályafu-

tásának segítésével - mondta dr. Szabó Tamás, a

NUSI utánpótlás-nevelési igazgatója, a MOB

alelnöke, a Csanádi iskola jubileumi ünnepsé-

gén. A Wesselényi Miklós Közalapítvány

Kuratóriuma Dr. Török Ferenc olimpiai bajnok

elnökletével megtartott ülésén egyhangú szava-

zással, további öt évre megbízta az eddigi

igazgatót, Vargáné Hajdú Máriát az intézmény

vezetésével. A zuglói iskola a magyar utánpót-

lás-nevelés egyik elismert központja, ahol a

fiatalokat megismertetik az olimpia nemes

eszméivel, és azok követésére ösztönzik a

diákokat. HOSSZANTARTÓ betegség után, 75

éves korában elhunyt Schillerwein István

sportvezetô, versenyzô, a magyar kerékpársport

meghatározó alakja. Versenyzôként az 1952-es

helsinki olimpián aratta legnagyobb sikerét,

ötödik lett a kétüléses versenyszámban, fôiskolás

világbajnokságot nyert, számos országos bajnoki

címet szerzett, több hazai rekordot tartott. Az

FTC edzôje – több egykori ksi-s mestere –, 1973-

tól a magyar pálya szakág vezetôje, késôbb az

országúti és pálya válogatott szövetségi kapitá-

nya, a kerékpáros ernyôszervezet elsô elnöke. A

hazai szövetség örökös tiszteletbeli elnöki címet

adományozott neki, 2005-ben MOB-díjat vehe-

tett át. Utolsó éveiben a NUSI-ban is tevékenyke-

dett, szívén viselte a hazai utánpótlás-nevelést,

igazgatóságunkon is több ízben megfordult…

www.nupi.huwww.nupi.hu

(2.)

(3.)

ÁJUS VÉGÉN tartotta tisztújító 
közgyûlését a Sportegyesületek 
Országos Szövetsége (SOSZ). A

szervezet 54:52-es szavazati aránnyal
– Nagy Tímea ellenében – újabb négy
évre Mesterházy Attilát választotta
meg elnöknek. Két olimpiai bajnok 

került az új elnökségbe, melyben
bizalmat kapott a Központi Sport-
és Ifjúsági Egyesület (KSI SE)
ügyvezetôje, Hazsik Endre is.
Kilencvenhét érvényes szavazat
döntött arról, hogy a 22 jelölt közül
kik legyenek az új grémium tagjai,  

Hazsik Endre (kép 2.) mellett 77-en
tették le voksukat. 

A SOSZ hírei alapján kiderül: a
MOB százmillió forinttal támogatja a
sportegyesületeket. A szövetség
húszéves jubileuma alkalmából
elismeréseket adtak át.

NUPinfo
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KONFERENCIA elsô napja, a 
Dr. Frenkl Róbert professzor 75. 
születésnapja tiszteletére ren-

dezett szimpózium jegyében telt.
Másnap munkatársaink is sorra
bemutatkoztak. Kovács Árpád,
Velenczei Attila, Dr. Szabó Attila (kép

szöveg alatt) és Dr. Szabó Tamás a
„Sportkultúra és társadalom”, a
„Review on sport and science”
angol nyelvû, továbbá a „Poszter”
szekciókban mutatták be kutatási

eredményeiket. A Tróznai Zsófia,
Dr. Pápai Júlia (kép 1.) és Dr. Szabó
Tamás szerzôcsoport, a „Szomati-
kus változások” szekcióban, két
elôadással is képviseltette magát. E
cikk szerzôje – Dr. Pucsok József
Márton – az angol nyelvû szekció
keretében tartott prezentációt. A
kongresszus másnapján a Pignitzky
Dorottya, Dr. Szabó Attila, Dr.
Szabó Tamás, Velenczei Attila és
Kovács Árpád fémjelezte kutatócso-

port a „Nevelés, képzés, személyi-
ség formálás” szekcióban volt
érdekelt.

A konferencia részletes program-
ját és az elôadás-kivonatokat a
Magyar Sporttudományi Társaság
honlapján (www.sporttudomany.hu),
illetve a Magyar Sporttudományi
Szemle 2009/2 számában tekinthe-
tik meg. 

P. J. M.

Sporttudomány: 12 munkával a VII. Országos Sporttudományi
Konferencián – folytatás

(1.) (2.)

A

TANÁCSKOZÁSON Simóka Beáta a 
legfontosabb feladatait emelte 
ki. A tehetség-gondozással

kapcsolatban, mint mondta, a
jelenleg sikerrel mûködô utánpótlás-
nevelési programok – a Héraklész, a
Bajnok- és a Csillagprogram –
folytatására megkülönböztetett fi-
gyelmet kíván fordítani. Az iskolai
kötelezô testnevelés és a diáksport 

fejlesztésére korábban elvont, most
visszaállított 430 forintos kvóta
rendeltetés szerinti felhasználását
figyelemmel kívánja kísérni, hogy
ez a forrás valóban az iskolai sport
fejlesztését szolgálja. A sportegész-
ségügy helyzetének mielôbbi  ren-
dezéséhez, a sportorvosi hálózat,
valamint a Sportkórház mûködésé-
nek biztosításához szeretne tevéke-

nyen hozzájárulni. A központi léte-
sítmények terén a Puskás-stadion,
és a Fehér úti sporttelep, valamint a
SYMA Rendezvénycsarnok haszná-
lata körüli helyzet mielôbbi tisz-
tázását szeretné elôsegíteni. A
Nemzeti Sportstratégia végrehaj-
tását kívánja meggyorsítani. 

NUPinfo – mob.hu

Ülésezett a Sporttanács – napirenden az utánpótlás-nevelés, a
sportegészségügy és a sportköltségvetés – folytatás

A

CSANÁDI ÁRPÁD ÁLTALÁNOS 
ISKOLA, Középiskola és Pedagó-
giai Intézet a NUSI UPI szakmai

támogatása mellett, mûhelymunká-
val egybekötött konferenciát szerve-
zett. Minden olyan általános- és
középiskola meghívást kapott, melyek
a közoktatási típusú sportiskolai
kerettanterv alapján átdolgozott
helyi pedagógiai programjuk szerint
végzik a nevelô-oktató munkát és a
sportági oktatást.  A konferencia fô
témája a kerettantervhez kapcsoló-
dó oktatási segédanyagok (jegyze-
tek, tanári kézikönyvek) bemutatása 

volt. A mûhelytalálkozó megnyitóját
Dr. Szabó Tamás, intézetünk igazga-
tója tartotta. A további prezentáció-
kat a többi között Vargáné Hajdú
Mária (kép 2.), a Csanádi iskola igaz-
gatója, Dr. Hamar Pál tanszék-
vezetô egyetemi docens, majd 
Dr. Trencsényi László egyetemi
docens tartották. Délután, a szek-
cióülések során Szabó Lászlóné a
vendéglátó iskola igazgató-helyette-
se koordinálásában, az egyes elmé-
leti sportmodulok oktatásának ta-
pasztalatait vitatták meg a jelen-
levôk. Igazgatóságunkat Szabó Tamás

mellett Farkas Tiborné, Lehmann
László és Dr. Pucsok József Márton
képviselte.

Lehmann László, sportiskolai
programvezetô szerint a megtartott
mûhelykonferencia nagyon hasznos
volt, a sportiskolák vezetôi és
szakemberei már régóta várták
ezeknek a szakmai anyagoknak az
elkészültét. Remélhetôleg a kilenc
speciális sportiskolai modulhoz
készült fejlesztések eredményesebbé
teszik a sportiskolai kerettanterv
megvalósítását.

NUPinfo

Sportiskola: Mûhelymunka a Csanádiban
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A
Sport XXI. Program, Röplabda: Kiválasztó versenyek

Kosárlabda: Közel 5 ezer gyermek a Kenguru és a Gyermek Kupában
PRILIS VÉGÉTÔL június elejéig bezárólag 

lezajlottak az ifjú kosárlabdázók 
palánkostromló tornái: a Gyermek-

és Kenguru Kupa döntôi. Az érmekért 4
helyszínen, összesen 56 csapat játszott.

- A döntô költségeit  teljes egészében a
Sport XXI. Program finanszírozta, míg az
alapszakaszokat csak részben támogat-
tuk. Mindkét kupában a területi szerve-
zôk díjazását, és a teremköltségek egy 

részét egyaránt mi álltuk. Az alapszakasz
folyamán, 8 fordulóban, a Kenguru
Kupában 160, a Gyermek Kupában 140
csapat játszott. Elôbbi 3000, utóbbi 2000
gyermeket mozgatott meg. A szabályok
értelmében vegyes csapatok nevezhet-
tek, fiúk-leányok és iskolai-egyesületi
játékosok tekintetében egyaránt - tájé-
koztatott Pignitzky Dorottya osztályvezetô.

Gyermek Kupa (U12) döntôk, Bajnokok 

Tornája – Leányok: április 24-26.,
Mezôberény (12 csapat); fiúk: április 29 -
május 1., Nyíregyháza és Nagykálló (16
csapat).

Kenguru Kupa (U11) döntôk, Bajnokok
Tornája – Leányok: május 30 - június 1.,
Sopron (12 csapat); fiúk, június 4-
7.,Budapest (16 csapat).

Bôvebb információk és statisztikák:
www.kengurukupa.hu vagy www.hunbasket.hu.
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Á

SPORT XXI. PROGRAM céljainak 
megfelelôen, a nyilvántartásba került 
mini és gyermekkorú röplabdások

közül ki kell emelni azokat az ügyes és
fizikailag alkalmas játékosokat, akik majd
átkerülhetnek a Héraklész Bajnokprog-
ram „elitképzésébe”, a korosztályos
nemzeti válogatottba. Az idei kiválasztást
úgy szerveztük meg, hogy a Dunától
keletre, illetve nyugatra esô területek
válogatottjai külön versenyen mérik össze
erejüket, Kaposváron, illetve Budapesten.
A mérkôzéseket három játszmára játszot-
ták a csapatok, minden megnyert játszma
egy pontot ért.

A Sport XXI. Program keretében
foglalkoztatott, 1994/95-ös születésû fiúk,
illetve az 1995/96-os születésû lányok
számára ez a verseny azért volt nagy
jelentôségû, mert ez jelenti az átmenetet
a Héraklész Bajnokprogramba. Azok a
fiatal röplabdázók, akik erre a kiválasztó
versenyre eljöhettek, saját régiójukban
többszöri felmérésen vettek részt, ké-
pességükkel és játéktudásukkal bizonyí-
tották, hogy méltóak az országrész kép-
viseletére. A Héraklész Bajnokprogram
edzôi a helyszínen figyelték a régiós
válogatottak mérkôzéseit, és jegyezték 

fel a tehetséges játékosok nevét, akiket a
nyári edzôtáborozásra meghívnak.

A felkészítô edzôk, testnevelô tanárok
és régióvezetôk nagyon komolyan vették
munkájukat, így a korosztály legjobbjai

nagy küzdelemben és színvonalas
mérkôzéseken döntötték el a végsô
helyezéseket. Nagy volt az érdeklôdés a
verseny iránt, sok egyesületi edzô és szülô
is eljött megnézni a nagyszabású
röplabdás rendezvényt.

A regionális válogatottak tornáját, a
kiválasztó versenyek költségeit teljes
egészében a Sport XXI. Program
finanszírozta (létesítmények díja, étkezés,
bírói és orvosi díjak, regionális válogatott
mezek, csapatok busszal való utaztatása a
két helyszínre).

NYUGATI RÉGIÓK
Kaposváron május 24-én, Dél-, Közép-

és Nyugat-Dunántúl régióinak fiú és lány
csapatai részvételével került sor a
kiválasztása. Régiónként 14-14 játékos –
összesen 84 fiatal - kapott lehetôséget a
szereplésre. Köszönjük a verseny fô
szervezôjének, Pálfy Mariannak és Burcsa
Tibornak, valamint segítôiknek munkáját,
akik biztosították a verseny zökkenô-
mentes lebonyolítását.
Végeredmény: Fiúk

1. Dél-Dunántúl: 2 gy, 0 v  - 6 pont
2. Nyugat-Dunánúl: 1 gy , 1 v - 3 p
3. Közép-Dunántúl: 0 gy, 2 v - 0 p

Lányok

1. Közép- Dunántúl: 2 gy, 0 v - 4 pont
2. Dél-Dunántúl: 1 gy, 1 v - 3 p
3. Nyugat-Dunántúl: 0 gy, 2 v - 2 p

KELETI RÉGIÓK
Május 31-én a Dunától keletre fekvô

régiók válogatott csapatai mérkôztek
egymással Budapesten (Dél- és Észak-
Alföld, Észak- és Közép-Magyarország). A
csapatokban 14 – 14 játékos kapott
helyet, így összesen 112 fiatal mutatta
meg tudását. Köszönjük Illés László
kollégánk kiváló szervezô munkáját, aki a
verseny lebonyolítását irányította.
Végeredmény: Fiúk

1. Dél-Alföld: 3 gy, 0 v - 8 pont
2. Észak-Magyaro.: 2 gy, 1 v - 5 p
3. Észak-Alföld: 1 gy, 2 v - 4 p
4. Közép-Magyaro.: 0 gy, 3 v - 1 p
Lányok

1. Dél-Alföld: 3 gy, 0 v -  8 pont
2. Észak-Alföld: 2 gy, 1 v - 7 p
3. Észak-Magyaro.: 1gy, 2 v - 4 p
4. Közép-Magyaro.: 0 gy, 3 v - 0 p

Sándor Péter, röplabda sportági vezetô –
Pignitzky Dorottya, 

Sport XXI. Program, osztályvezetô
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MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG 
sajtótájékoztató keretében ismer- 
tette a Szingapúrban, 2010 augusz-

tusában megrendezésre kerülô ifjúsági
olimpia legfrissebb információit. Az ázsiai
országban, 26 sportágban rendeznek majd
egyéni, illetve csapatversenyeket; a 14-18
évesek seregszemléjén 201 aranyérmet
osztanak ki, a felnôtt játékokéhoz képest
csökkentett program értelmében országon-
ként egyéniben összesen legfeljebb 70 fiú és
lány indulhat. A négy csapatsportban öt
földrészrôl egy-egy együttes vehet részt. 

Magyar szempontból sajnos a vízilabda
nincs mûsoron, de a nôi kézilabda-
válogatottunknak van esélye kijutni
Szingapúrba. Az elsô ifjúsági olimpián
várhatóan 3600 sportoló vehet részt. 

Mint Gyulay Zsolt MOB-alelnök tájékozta-
tójából kiderült: 220 magyar sportoló készül
a fiataloknak kiírt ötkarikás játékokra. 
Dr. Schmitt Pál hangsúlyozta: az eseménnyel
a NOB-nak nem az a célja, hogy dominánsan
sportversenyeket rendezzen; sokkal inkább
a sport, a kultúra és a nevelés hármas
egységének megvalósítása. A MOB elnöke 

hozzátette, hogy az ifjúsági olimpia egyik
legfontosabb céljának azt tartja, hogy
példaképeket állítson a fiatalok elé a saját
korosztályukból. Schmitt Pál arról is beszélt,
hogy a felkészülés anyagi fedezetét a
kormányzat biztosítja a NUSI Utánpótlás-
nevelési Igazgatóságán keresztül, és vélhe-
tôen jövôre a részvételt is az igazgatóság
finanszírozza; a kint tartózkodás költségeit
a NOB állja. Az ugyanakkor még tisztázásra
vár, hogy a televíziók milyen hosszan
közvetítik az eseményt, és kell-e jogdíjat
fizetniük.

(2.)

KOPASZI-GÁTON megrendezett 
duatlon kontinensbajnokságon, 
37 nemzet, mintegy 700 sporto-

lója állt rajthoz. Az U23-as és junior
mezônyben héraklészesek is szeren-
csét próbáltak.

Az U23-as korosztályú hölgyeknél
a korábbi héraklészes Laluska 

Zsuzsanna (Titán Triatlon Club) a
hatodik, míg a fiúknál Kéki Tamás
(Debreceni Sportcentrum) a negye-
dik helyen ért célba. A junior hölgyek
versenyében az ezüst- és a bronz-
érmet Pap Eszter és Dudás Eszter
(mindketten Villám SC) vehették át.
Többi versenyzônk is remekelt, 

hiszen Balogh Barbara (ORTRI) az
ötödik, Varga Réka (Titán Triatlon
Club) a hatodik, Takács Anna (Gyôri
VSE) a hetedik helyen végzett. A fiúk
között a legjobbnak számító
negyedik helyezést Király Kristóf
(Uniqa Team Újbuda) érte el.

P. J. M.

23-AS, zömmel héraklészesekbôl 
verbuválódott evezôs csapatunk, 
az immár 95. alkalommal meg-

rendezett esseni nemzetközi ver-
senyen állt rajthoz.

A kormányos nélküli kettesek
versenyében a Simon Béla-Juhász
Adrián (mindketten Tiszai EE) duó
elsôként haladt át a célvonalon. A
Csepregi Gábor, Rácz Róbert Bence 

(mindketten DNHE), Markgrúber
Balázs (Csepel), Kondér Barna (Vác)
alkotta könnyûsúlyú négypárevezôs
egység második helyezett lett.
Könnyûsúlyú négyesünk – Bartha
Zoltán (Külker EK), Veréb Dávid,
Forrai Dávid (Démász Bajai SVSC),
Dumitrás István (Démász-Szeged VE)
– szintén ezüstérmet szerzett. A Széll
Domonkos (Csepel), Csankó Péter 

(Velencei-tavi VSI), Vinkó Gáspár
(Tisza EE), Szabó Dániel (Vác VEC)
felállású négypárevezôs a harmadik
helyen zárt. 

A második versenynap Simon és
Juhász újra dobogóra, ezúttal annak
legalsó fokára állhatott fel. A
könnyûsúlyú négypárevezôs fiúk
szintén ismételni tudtak és egy újabb
ezüstérmet gyûjtöttek be.

P. J. M.

A

Kerékpár: Utánpótlás-sikerek Ausztriából és Szlovákiából: Támer és Bedike aranyérmes
Z EBREICHDORFBAN megrendezett  

május elsejei ünnepi kritérium-
versenyen aratott gyôzelme 

után Támer Kolos (kép 1.) Szlovákiában is
aranyéremmel zárt. Az országúti
viadalról Támer és Bedike Marcell (kép 2.)

révén két aranyéremmel tértek haza
a fiatalok. Három nemzet sportolói:
Szerbia, Magyarország és Szlovákia
kerekesei álltak rajthoz a Trnava
melletti körpályán kijelölt, emel-

kedôkkel teli pályán. Az ifjúságiak
96, a serdülôk 64 kilométert
teljesítettek. - Az ifiknél a KSI 

legénysége öt fôvel nevezett, végig
mozgatták a mezônyt. A sok szökési
kísérlet nem járt sikerrel, így egyben
érkezett a mezôny a célba, ahol
Támer Kolos bizonyult a legjobbnak,
Simon Péter (kép 3.) a negyedik helyen ért
célba. Nagy iramú, jó verseny volt. A
serdülôknél Bedike Marcell már a rajt

után, másodmagával megszökött, és
végig tartva elônyüket, szerezte meg
a gyôzelmet, mögötte Petrik Gergô 

negyedikként futott be - nyugtázta
Somogyi Miklós, a KSI-Schwinn-
Csepel SE kerékpáros utánpótlás-
csapatának szakvezetôje. 

Petrik Gergô – Árvai Attila
tanítványa – nem sokkal késôbb, egy
szintén szlovák egynaposon a
dobogó harmadik helyén zárt.

Evezés: Hat érem a rangos regattáról

A
Duatlon: Európa-bajnokság érmekkel – hazai pályán

U

A

I. Nyári Ifjúsági Olimpia – 2010, Szingapúr Sajtótájékoztató

M
Csapatgyûlés

1. A becsületes játék az egyetlen út! 
2. Mindent megteszek annak érdekében, hogy fizikai, szellemi és erkölcsi képességeim legjavát nyújtsam, mind a
felkészülés, mind a versenyek alatt. 
3. Az írott és íratlan szabályokat betartom. 
4. Úgy tisztelem ellenfeleimet, mint saját magamat. 
5. A küzdelem során legyôzni és nem megalázni akarom ellenfeleimet. 
6. A bírói döntéseket fegyelmezetten veszem tudomásul. 
7. Méltósággal viselem mind a gyôzelmet, mind a vereséget. 
8. Szüleimnek, tanáraimnak, edzôimnek köszönettel és tisztelettel tartozom, s ezt a küzdelmek során sohasem feledem. 
9. Készen állok a segítségnyújtásra, még akkor is, ha ezzel a gyôzelmemet kockáztatom. 
10. Büszke vagyok arra, hogy hazámat képviselhetem, mely magasztossággal tölt el, és alázatra kötelez. 
+1 A magyar olimpikonokhoz hasonlóan én is törekszem arra, hogy példakép lehessek.

MOB – NUPinfo

A szingapúri játékok Fair Play Charta pontjai

(1.)

(3.)

(2.)

(1.)

(3.)

ÁJUS 22-ÉN este a SYMA Sport- és 
Rendezvényközpont adott otthont 
az ifjúsági olimpiai csapat (kép 1.) elsô

ünnepélyes gyûlésének. A rendezvényen a
fiatalok mellett edzôik, szüleik, sportveze-
tôk és korábbi olimpikonok (kép 2.) is
megjelentek. A generációk egymás melletti
létének jó példája volt a Szózat utáni
köszöntô, melyet Kovács István ökölvívó
olimpiai bajnok és Szepesi Nikolett (kép 3.)

fiatal úszótehetség intézett a sokaság felé.
Schmitt Pál, a MOB elnöke kijelentette, a

MOB valamennyi munkatársa segíti 
majd a kerettagokat, bármilyen problé-

mával felkereshetik az iroda dolgozóit,
az ajtók a fiatalok és edzôik elôtt épp
úgy állandóan nyitva állnak, mint a

felnôtt olimpikonok esetében.
- Amikor Jacques Rogge meghirdette az

ifjúsági olimpiát – mondta Schmitt Pál –, azt
mondta, ez végképp beteljesíti Pierre de
Coubertin gondolatát, hiszen ezen az
eseményen tényleg szinte csak a részvétel a
fontos, nem pedig az eredményesség – bár
nagyon büszkék leszünk azokra, akik nem
pusztán kvalifikálnak, de kimagasló ered-
ményeket érnek el. A szingapúri ifjúsági
játékok üzenet mindenkinek. Üzenet a
világ összes népének, hogy az olimpia 
mindenkié, hogy az olimpiai eszme még
mindig él ebben a rohanó világban, sôt, 

most teljesedik ki igazán, hiszen nincs
fontosabb az ifjúság nevelésénél, a fiatalok
testi-lelki higiéniájánál, a harmóniára

szoktatásnál. A sport sok mindenre meg-
tanít: önmagunk és az ellenfél megbecsülé-
sére, az edzô tiszteletére, a szülôk útmuta-
tásának követésére, megtanít bennünket a
meccs után kezet fogni, alázattal elviselni
gyôzelmeket és vereségeket.

A MOB elnöke elárulta: a Dr. Szabó
Tamás vezette Utánpótlás-nevelési Igazga-
tóság nyilvántartásában a fiatalok sporttal
kapcsolatos legfontosabb adatai, ered-
ményei megtalálhatóak.

A leendô ifjú olimpikonokat Varga
Zoltán, sportért felelôs önkormányzati
miniszter is köszöntötte, aki többek között 

hangsúlyozottan kérte, a sportolók
maradéktalanul tartsák be a székeiken
talált „Fair Play Tízparancsolatot”.

A KSI-sek a hegyi ob-n 6 éremmel taroltak
KSI A HEGYI OB-N is tarolt! Május 

utolsó hétvégéjén, a Mátra 
emelkedôin került megrende-

zésre az idei hegyi országos bajnok-
ság, ahol a KSI fiatal bringásai 

minden utánpótlás-kategóriában
éremmel zártak. Az ifiknél Simon
Péter, Szabó-Biczók Márton és Támer
Kolos, míg a serdülôknél Bedike
Marcell, Petrik Gergô lett a sorrend. 

Az ifi lányoknál az „új szerzemény”,
a korábbi triatlon Eb-dobogós
Zelinka Gabriella állhatott a dobogó
tetejére. 

V.F.

A
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Szlovák Nemzetközi Bajnokság, Pozsony, 
a magyarok dobogós eredményei:

Ifjúsági fiú csapat: 1. Románia „A” – a döntôben 3:0, 2. Lengyelország „A”, 3. Magyarország (Kosiba Dániel, Lakatos
Tamás, Palatinus Martin, Perei Gergely) és Németország.
Ifjúsági leány csapat: 1. Románia „A” – a döntôben 3:2, 2. Magyarország (Ambrus Krisztina, Madarász Dóra, Tóth
Edina), 3. Szlovákia „A” és Németország.
Ifjúsági fiú egyes: 1. Kosiba Dániel – a döntôben 4:3.
Ifjúsági leány egyes: 1. Madarász Dóra – a döntôben 4:3.
Ifjúsági fiú páros: 1. Frantisek Obeslo, Marek Obeslo (cseh), 2. Patrick Franziska, Arne Holter (német), 3. Perei Gergely,
Palatinus Martin és Mihai Sargu, Hunor Szocs (román).
Ifjúsági leány páros: 1. Ambrus Krisztina, Madarász Dóra. 

MOATSZ

BULGÁRIAI Albenában ismét 
összegyûltek Európa legjobb 
juniorkorú öttusázói.

A héraklészesek közül az érem-
szerzésben a hölgyek jártak az élen.
Az alba volános Kovács Sarolta (kép 1.)

három aranyérmet kasszírozott be:
az egyéni elsôségért, valamint
csapatban és váltóban egyaránt a 

legfényesebb medáliát kapta a
csillagprogramos hölgy. Az egyéni
verseny második és hetedik helyén
Cseh Krisztina és Tóth Adrienn
(mindketten BHSE) végeztek, akik
egyben az Európa-bajnok csapatnak
és váltónak is tagjai voltak.

A Pataki Viktória (KSI) - Demeter
Gergely (Alba Volán) összeállítású 

vegyes csapat negyedik helyen zárt,
míg a fiúk Szendrei Dániel (KSI),
Demeter Gergely és Harangozó
Bence (mindketten Alba Volán)
felállásban, csapatban ötödik he-
lyezést értek el. Végül Demeter
Gergely az egyéni küzdelmek során
hetedik lett.

P. J. M.

BILISZI szolgált helyszínéül az ez  
évi felnôtt judo kontinensbaj-
nokságnak. A tizenegy fôs magyar

csapatban számos héraklészes lépett
tatamira. A pekingi olimpikon
Csernoviczki Éva (48 kg, Ippon Judo SE)

ezüstérmet, Karakas Hedvig (57 kg,
Miskolci VSC) bronzérmet, míg a
szintén pekingi résztvevô Mészáros
Anett (70 kg, TFSE-Honvéd Kipszer)
egy ötödik helyet gyûjtött be. A fiúk
73 kilós kategóriájában Ungvári Attila

(Ceglédi VSE) közel került az
éremszerzéshez, a bajnokprogramos
judoka végül ötödik lett. A váloga-
tott, ezzel a nemzetek versenyében –
az érmek száma (3) tekintetében – az
igen elôkelô, negyedik helyen végzett.

P. J. M.

T

ÉT nemzetközi versenyen, összesen  
két ezüst- és hat bronzérmet 
gyûjtött be a magyar ökölvívó-

válogatott.
A csehországi tornára Kovács László

kapitány vezetésével hét bokszoló
utazott el. Usti nad Labemben az 

olimpikon Kalucza Norbert (51 kg), a
junior világbajnok Bacskai Balázs (69
kg) és Bernáth István (+91 kg) is
kikapott az elôdöntôben, így harmadik
lett. 

Pulában, a 2004-es Eb helyszínén
kilenc fôbôl állt a magyar különítmény. 

Ott a tavalyi kontinenstornán
meglepetésre bronzérmes Ungvári
István (48 kg) és Ráth Miklós (57 kg)
léphetett fel a dobogó második
fokára, míg az Eb-második Káté Gyula
(64 kg), Berna Dávid (51 kg) és Deél
Szabolcs (81 kg) bronzérmet nyert. 

P.J.M.

K

A 23 ÉVNÉL FIATALABB VÍVÓK – egy  
Európa-bajnokság keretében – 
elôször tavaly mutatkozhattak

be. Az itáliai verseny sikere után
Debrecen városán volt a sor, hogy
vendégül lássa a kontinens korosztá-
lyos legjobbjait. A magyar válogatott
elsô aranyérme a kardozó Petô Réka
(kép szöveg alatt) (BSE) nevéhez fûzôdik. A
második versenynapon férfi párbaj-
tôrözôink is brillíroztak. Hanzwikkel
Márk egészen a döntôig jutott, sôt a
Balatoni Vívóklub versenyzôje az
aranyérem kapujában sem torpant 

meg.  Csapatunk harmadik aranyér-
mét Szilágyi Áron zsebelte be. A
Vasas vívója korát meghazudtoló
rutinnal vette az akadályokat, hogy a
legvégén a dobogó tetejére áll-
hasson fel. Kardozóink nem álltak le
az éremtermeléssel, hiszen Benkó
Réka (kép 2.) (GEAC) gondoskodott
arról, hogy honfitársa mögött ô
vehesse át az ezüstérmet. A férfi
tôrözôk mezônyében Gátai Róbert
(MTK) értékes második hellyel tette
le névjegyét.

A zárónapon Izsó Katalin is a
pástra lépett. Az OMS Tata párbajtô-
rözôje az olaszországi bronz- után,
most ezüstérmet vehetett át. A
héraklészes válogatott harminckét
nemzet versenyében, három arany-,
két ezüst-, és egy bronzéremmel, az
éremtáblázat elsô helyén végzett. Az
esemény részletes eredményei, a
további helyezések krónikája a viadal
honlapján (www.U23fencingdebrecen.eu)
olvashatók.

Pucsok József Márton

A
Vívás: Héraklészesek Európa élén – beszámoló az U23-as Eb-rôl

FIÚ ÉS A LEÁNY egyes versenyszám 
is magyar gyôzelemmel ért véget 
az ITTF Ifjúsági Körverseny-

sorozat szlovákiai állomásán, melyet
Pozsonyban rendeztek. Kosiba Dániel
(kép 3.) közelmúltbeli spanyolországi
ezüstérme után elsô kiemeltként,
esélyeshez méltóan zsebelte be az
aranyérmet, míg a hetedik helyen
rangsorolt Madarász Dóra (kép 4.) az
idei Magyar Nemzetközi Bajnok-

ságon szerzett második helyezését
megfejelve végzett a dobogó leg-
felsô fokán. A páros verseny-
számokban is jutott aranyérem
delegációnknak ifjú hölgyverseny-
zôink teljesítményébôl kifolyólag.
Ambrus Krisztina egyesbeli csaló-
dottságán felülkerekedve, igazi
küzdôként talpra tudott állni és
Madarász Dórával – aki így két
aranyat gyûjtött – megszerezte a 

legfényesebb medált, ugyanakkor a
fiúknál sem maradtuk érem nélkül
Palatinus Martin és Perei Gergely
jóvoltából, akik bronzéremmel
távoztak a szlovákiai fôvárosból.

Az egyéni versenyek arany-
termése és harmadik helyezése
mellett a leány együttes ezüstje
tette teljessé az éremkollekciót,
melyet a fiú kvartett bronza is
kiegészített.

A

(2.) (3.) (4.)(2.)(1.)

Asztalitenisz: Domináltak fiataljaink Pozsonyban

Öttusa: Három elsôség az Eb-n

Judo: Remek szereplés Grúziában

Két viadalon  nyolc érem

MOSZKVAI judo Grand Slam 
viadalon öt érmet gyûjtöttek be 
a mieink! A héraklészesek közül

az U23-as Európa-bajnok Csernoviczki
Éva (Ippon Judo SE) bronzérmet
szerzett. Karakas Hedvig (kép 2.) (MVSC)

sporttörténelmet írt, hiszen súlycso-
portjában, az 57 kilogrammban
döntôbe jutott, végül második lett. A
fiúknál Ungvári Attila (CVSE) is
remekelt, a dobogó harmadik fokára
állhatott fel, a nehézsúlyú Bor Barna 

(ASE) (kép 3.) szintén bronzérmes lett.
Ezzel a pazar teljesítménnyel, har-
minckilenc nemzet versenyében a
ponttáblázat kilencedik helyén
zártunk.

P. J. M.

A
Öt érem a Grand Slam-rôl

HÉRAKLÉSZES ökölvívó válogatott   
három darab ötödik helyezéssel 
zárta a jereváni ökölvívó

világbajnokságot.
Hatvan kilogrammban Burai János

(Szolnoki MÁV SE) került az éremszer-
zés kapujába. A fiatal bajnokprogra-

mos, egy rutinosabb litván fiú
ellenében csak pontozással maradt
alul. Szabó Szilárdnak, a DVSC 66 kilós
öklözôjének szintén litván ellenfél
jutott. A végén rendkívül szoros
küzdelemben, ez alkalommal a litván
fiút látták jobbnak a pontozók. 

A junior Eb bronzérmese, Völgyi Jenô
(+80 kg), az orosz bajnokság bronz-
érmesével csapott össze. Gimbatov
azonban simán behúzta a meccset, az
orosz egyelôre még kemény diónak
bizonyult a szolnoki versenyzô számára.

A
Ökölvívás: Nem sok hiányzott a világbajnoki érmekhez

(3.)Fotó: Záhonyi Tamás

Fotó: Záhonyi Tamás

Fotó: Kalocsai Richárd


