
Fo
to

: 
Zá

h
o

n
yi

 F
o

to
ü

g
yn

ö
ks

ég

A TARTALOMBÓL: Sporttudomány: Szabo Attila a sportpszichológiai világkongresszuson

Csik Ferenc iskolai ünnepség labdarúgás, triatlon, öttusa, súlyemelés, birkózás, torna,

evezés, kerékpár, judo, sportlövészet, kézilabda, röplabda, vívás, sakk, vízilabda hírek.

– Hírek

A következô számának tartalmából:
EYOF-beszámoló Asztalitenisz korosztályos Eb Atlétikai ifi vb Öttusa junior vb Röplabda

junior vb Vasló Kupa Kerékpárverseny.

Simóka Beáta: „mi mindenféleképpen a NUPI önállóságán dolgozunk” – az
Országgyûlés Sport- és Turisztikai Bizottsága meghallgatta a sport-szakállamtitkárt
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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.
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a Héraklész Program, a Sport XXI. Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa; 

2009. június, VIII. évfolyam 6., sorrendben 80. száma.

A BRANDENBURGI felnôtt kajak-
kenu Európa-bajnokságon a csillag-
programos lányok két érmet is haza
hozhattak. A Szabó Gabriella-Kozák
Danuta (kép szöveg alatt) (mindketten
Dominó-Honvéd, exKSI) duó kajak
ötszáz méteren megvédte kontinens-
bajnoki címét. Szabó ezer méteren
Csipes Tamarával egy második
helynek is örülhetett. MAROSI
ÁDÁM (BHSE) bronzérmet szerzett
a németországi öttusa Európa-
bajnokságon. A kontinens felnôtt-
korú öttusázóit felvonultató viada-
lon, a sportág legjobbjai álltak
rajthoz. A korábbi héraklészes spor-
toló kiváló teljesítménnyel, több
világnagyságot maga mögé utasítva
lett bronzérmes. A Marosi-Tibolya-
Németh váltó a dobogó második
fokára állhatott fel. A hölgyeknél a
csillagprogramos Kovács Sarolta (kép 2.)

egyéniben hatodik helyen végzett,
majd a váltóval Kovács-Gyenesei-
Cseh összeállításban egy negyedik
helyezést is szerzett. A csapatver-
seny során egy harmadik helyet is
begyûjtött a székesfehérvári ver-
senyzô. SZERBIÁBAN a 17 éven

aluli nôi kézilabdások kontinensbaj-
nokságára került sor.  A lányok az
elsô forduló után, a C csoport
második helyén várták a további
küzdelmeket. Papp György vezetô-
edzô csapata végül az ötödik helyért
a holland gárdával csapott össze. A
nagy csatában kivívott egygólos siker
azt jelentette, hogy a héraklészes
csapat (kép 3.)  az ötödik helyen zárta a
tornát. A DÁNIAI ODENSEBEN
megrendezett, az Európai Uniós
országok részére kiírt ökölvívó
bajnokságról kiváló teljesítménnyel
térhetett haza a magyar válogatott.
Az éremtermelésbôl (két arany-, 
két ezüst- és két bronzérem) a
héraklészes öklözôk is kivették a
részüket. A többi között a 69 kg-
ban induló Bacskai Balázs (Vasas-
Süllôs) és a nehézsúlyú Bernáth
István (DVSC) is feliratkoztak az
éremszerzôk közé. VEGYESÚ-
SZÁSBAN verhetetlenek a Verrasztó
testvérek… A párizsi nemzetközi
úszóverseny 200 méteres vegyesú-
szó fináléjában Verrasztó Evelyn és
Dávid (kép 4.)  (mindketten Jövô SC
Veolia) egyaránt érdekeltek voltak.

Végül a két korábbi héraklészes
versenyzô közül Evelyn az elsô,
Dávid pedig a második helyen
csapott a célba. A „Verrasztó-lány”
aranyérme mellé, 200 gyorson egy
harmadik helyezést is begyûjtött,
ugyanezen távon, a szintén Jövô
SC-s Mutina Ágnes ötödik lett. 
SZLOVÁKIÁBAN, kilenc nemzet, 27
tornásza – többek közt ukránok és
oroszok – részvételével nôi serdülô
és junior versenyre került sor. A
junior korosztály összetett verse-
nyének elsô helyét Tóth Renáta
(FTC) gyûjtötte be, a KSI-s Kapitány
Olívia bronzérmet szerzett. A
serdülô csapatok versengésében a
Kolozsi Cintia-Lukácsi Lilla (KSI-
Hungarotel) duó a negyedik helyen
zárt. A CSEHORSZÁGI OSTRAVA-
BAN olimpiai bajnok világsztárok
részvételével nemzetközi atlétikai
verseny zajlott. 100 méteres
gátfutásban két héraklészes atléta
is bemutat-kozhatott. Kiss Dániel
(KSI SE) alig elmaradva egyéni
legjobbjától, az ötödik helyen ért
célba, míg a „B” futamot Baji Balázs
(Békéscsabai AC) nyerte.

www.nupi.hu
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Z ORSZÁGGYÛLÉS Sport- és 
Turisztikai Bizottsága (kép 1.)  június  
10-ei ülésének 2. napirendi pontja

volt Dr. Simóka Beáta (kép 2.)  sport-
szakállamtitkár meghallgatása. Az
akkor készült jegyzôkönybôl idézünk
részleteket, rövidített formában, ter-
mészetesen az utánpótlás-nevelésre
vonatkozóan.

„…Számunkra a legfontosabb pri-
oritás az utánpótlás-nevelés koordi-
nációja, a fiatal sportolók nevelése és
célzatos támogatása. 2008-hoz képest
több mint félmilliárd forinttal emel-
tük meg a támogatást, ilyenformán
2009-ben 1 milliárd 375 millió forintot
kapott a sportnak ez a része.
Ezenfelül a jégkorong utánpótlására
további 30 millió forintot, a 2010-ben
elsô alkalommal megrendezésre kerü-
lô szingapúri nyári ifjúsági olimpiai
játékokra való felkészülésre, illetve az
azon való részvételre pedig további
40 millió forintot biztosít a miniszté-
rium. A Sport XXI. Program az
utánpótlás tekintetében megpróbál-
ta a Héraklész Programot, illetve a
Patrónus-programot összeilleszteni.
Az integráció célja és feladata az,
hogy mind az utánpótlás-nevelés,
mind az edzôképzés, illetve az edzôk
támogatása a jövôben koordináltan
mûködjön. A Héraklész Bajnokprog-
ramban a 14-18 éves sportolók,
mintegy 1500 fô kap támogatást. Ez
jelenleg a sportágak szélesítésének
köszönhetôen 21 sportágat ölel
magába. Hosszú távon ez minden-
képpen az élsportban szereplôk
lehetôségeit tágítja. A Héraklész
Csillagprogramban a Héraklész

Bajnokprogramból kinôtt sikeres
versenyzôk szerepelnek, akiknek már
kifejezetten a nemzetközi porondo-
kon való támogatását tudjuk biztosí-
tani. A NUSI-n keresztül egyéb
lehetôségek és források biztosítása
véleményünk szerint megoldott. A
két programra, egyebekben 250
millió forint támogatást biztosítot-
tunk. A Patrónus-program szorosan
kapcsolódik a Héraklész Programhoz.
Az itt patronált edzôk, összesen 132
millió forint támogatást kaptak. A
nyári ifjúsági olimpiai játékokról
annyit, hogy ez a NOB kezdeménye-
zése volt, ifjúsági korú versenyzôk
versenyeztetése, aminek a célja a
kulturális, illetve sporttevékenység
összekoordinálása, illetve a 14-18 éves
ifjúsági korú versenyzôk példakép 

állítása már a saját korosztá-
lyukból…”

Simóka Beáta, a bizottság elnöké-
nek (Bánki Erik) egyik kérdésére
adott válasza: „…biztosan emlé-
keznek néhányan, hogy az NST
(Nemzeti Sporttanács) legutóbbi
ülésén én azt jeleztem, hogy mi
mindenféleképpen a NUPI önállósá-
gán dolgozunk, ezt szeretnénk, és
támogatjuk ezt a törekvést. Ennek a
jogi kidolgozása folyamatban van,
így azt gondolom, amint ennek a
komplex kidolgozása megoldódik,
úgy semmi akadályát nem látom
annak, hogy a NUSI keretén belül
önállóságot tudjunk biztosítani
számukra.” 

(folytatás a 2. oldalon)

A

www.nupi.hu

A Héraklész Program 2009. elsô félévének mérlege…
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MAROKKÓI Marrakesh-ben került sor 
július közepén a XII. Sportpszicholó-
giai Világkongresszusra. A négyé-

vente megrendezendô szakmai konferen-
cián igazgatóságunkat Dr. Szabo Attila
(kép 1.) egy angol nyelvû elôadással és egy
poszterrel képviselte. 

- Elôadásom témáját egy 2008-as
tiszaújvárosi labdarúgó tábori felmérés
szolgáltatta. Szabó Tamással és Pignitzky
Dorottyával közös kutatásom szerint az
U15-ös korosztályban komoly belsô moti-
vációs és feladat-orientációs csökkenés
tapasztalható, ami valószínûleg nem csak
a sportolás eredménye, hanem inkább az
ebben a fejlôdési korszakban észlelhetô
serdülôkori változások eredményezik. A
tanulmány fontosságát elismerték a
jelenlevô pszichológusok, mivel a sporto-
lók jelentôs része serdülôkorban hagyja 

abba az aktív sportot, noha nagyobb
sportsikerek elérésére is képesek lenné-
nek. Azzal az üzenettel mentek haza a
szakemberek, hogy az edzôknek különös
figyelmet kell fordítaniuk ennek a
korosztálynak a motiválására és feladat-
orientációjának megtartására - számolt
be az elôadó. 

A világkongresszus során Szabo doktor
egy személyes megbeszélés során
kollaborációs lehetôséget ajánlott az
Ohio-i Egyetem világhírû sportmenedzs-
ment professzorának, Packianathan
Chelladurainak, aki az egyik plenáris
elôadó is volt egyben. - Fontosnak tartom
kiemelni, hogy a professzor sikeres
vezetôi modellje az egész világon
elismerést váltott ki, a legkülönbözôbb
szervezetekben alkalmazzák. A szakte-
kintéllyel folytatott kommunikációt, 

annak eredményét a késôbbiekben akár a
„NUPI” is hasznosítani tudja - tette hozzá
Szabo Attila.

Igazgatóságunk képviseletében a
Szabo Attila - Szabó Tamás - Soós István
szerzôhármas egy posztert is kiállított. A
bemutatás alapja egy hazai és a
Sunderlandi Egyetem pszichológiai fel-
mérése volt. A poszteren a jelenlévô
Szabo doktor bemutatta, hogy a sike-
resebb ifjúsági magyar leány vízilabda-
csapat a kevésbé sikeres britekkel
szemben alacsonyabb pszichológiai ké-
szenléttel rendelkezik. - A kutatók azt a
tényt támasztották alá, hogy ameddig a
pszichológiai felkészülés nagyon fontos
szerepet játszik, addig a hagyomány és a
tudás felülmúlhatja azt. A posztert külö-
nösen nagy érdeklôdéssel fogadták a
japán és a szingapúri sportpszichológusok.

Vasvári Ferenc

Sporttudomány: Szabo Attila a marokkói világkongresszuson adott elô
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I      INDEN ÉV márciusában a Csik-napo-
kon emlékezünk meg névadónkról. 
Hagyományos rendezvényünk két 

napos. Az idén az elsô napon alsó
tagozatosaink a BSE-ben ismerkedtek a vívás,
tenisz, kosár és röplabda sportágakkal. Felsô 

tagozatosaink olimpiát játszottak, melynek
keretében az erônléti és ügyességi versenyek
mellett szellemi olimpiai csatát is vívtak. 

Gimnazistáink olimpiai érmesekkel

találkozhattak, így Wichmann Tamással és
Faragó Tamással. Rendkívüli órát tartott
többek közt Schulek Ágoston, a Magyar
Atlétikai Szövetség korábbi elnöke, 
Szellô István, az RTL Klub mûsorvezetôje, 
Dr. Somogyi Zoltán Béke Nobel-díjas ökoló-

gus, Parvy Tivadar, az MTI sajtófigyelôje. 
Csik ünnepélyünkön Storcz Botond, a

Magyar Kajak-kenu Szövetségi kapitánya és
ifj. Schirilla György, az iskola volt tanítványai

szóltak diákjainkhoz. Ezután a Csik-díjak és
Csik-oklevelek átadására került sor. Ezt a
kitüntetést azok a tanulók vehetik át, akik
kiemelkedô sportteljesítményt és jó tanul-
mányi eredményt nyújtanak. A díjakat
minden évben Csik Katalin, névadónk lánya, 

ünnepélyünk állandó résztvevôje, illetve a
meghívott vendégeink egyike, idén
Dr. Magyar Zoltán (kép 2.) adta át. 

Reinhardt Csaba

Csik napok a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban

M

…PÁVA képviselô úr számára jelezném,
hogy ahogy korábban is említettem, az
utánpótlás kérdését kiemelten kívánjuk
kezelni. A londoni olimpiára való felké-
szülés egy hároméves program keretében
történik, így gyakorlatilag a pekingi és a
korábbi, athéni, illetve sydneyi olimpiával
kapcsolatos tapasztalatok levonása után
azokat a tehetséges versenyzôket, akik az
olimpiai eseményen Londonban már
potenciálisan éremesélyes, illetve pont-

szerzésre alkalmas versenyzôk lehetnek,
külön menedzseléssel próbáljuk támogat-
ni tehetséggondozás formájában. A
források valóban szûkösek, azt gondo-
lom, ezt a jelenlevôk mindegyike tudja. A
szûkös források ellenére a jelenlegi támo-
gatási rendszerben megpróbálunk minél
nagyobb lehetôségeket biztosítani számukra.

…A fittségi tesztre visszatérve, ezt a
jelenlegi szûkös források miatt csak
pluszforrások bevonásával tudjuk megol-

dani, viszont a rendezés tekintetében
szakértôkkel, többek között a NUPI-val
felvettük a kapcsolatot, folyamatosan
egyeztetünk, így amennyiben anyagi
forrás rendelkezésre fog állni, azt
gondolom, ezt a feladatot is meg fogjuk
tudni oldani.” 

A teljes jegyzôkönyv megtalálható:
http://www.parlament.hu (bizottsági
honlapok, jegyzôkönyvek).

Simóka Beáta: „mi mindenféleképpen a NUPI önállóságán dolgozunk” – az Országgyûlés
Sport- és Turisztikai Bizottsága meghallgatta a sport-szakállamtitkárt – folytatás az 1. oldalról„

Sport XXI. Program, Vívás: Kard reménységek edzôtábora Zánkán

Sakk: Fényes eredmények a Mitropa Kupán
SPORT XXI. PROGRAM által 

támogatott Maróczy Géza 
Központi Sakkiskola két ta-

nulója, Papp Petra és Rapport
Richárd is meghívót kapott a
Mitropa Kupán szereplô magyar
felnôtt válogatottba. Mindkét fiatal
válogatottbeli debütálása fényesen
sikerült! Petra a negyedik helyre
befutó nôi csapat éltábláján ült

asztalhoz és 6 partijából 4 pontot
szerzett (egy vereség, három gyôze-
lem, két döntetlen) a 2249-es átla-
gú ellenfelei ellen, és az elsô tábla
legjobb pontszerzôje lett. Éltáblá-
sunk kitûnô eredménye 2374-es
értékszám teljesítménynek felel
meg, és 29 élôponttal gazdagabban
térhetett haza a verseny után.

A sokáig élen álló, harmadik

helyen végzett férficsapatban Ricsi
három alkalommal kapott játékle-
hetôséget. Két döntetlen és egy
gyôzelem volt ifjú tehetségünk
eredménye a 2358-as átlagélôje
ellenfelekkel szemben, ami 2483-as
értékszám teljesítménynek felel
meg, és 7 élôt zsákmányolt. Ricsi
ezzel az eredményével elérte a
2400-as értékszámot.

A

Átütô siker a korcsoportos rapid bajnokságon!
AROLTAK a Sport XXI. Program 
által támogatott Maróczy Géza 
Központi Sakkiskola növendékei

a 9 fordulós Országos Korcsoportos 

Rapid Bajnokságon. Összesítve 6
arany- (Rapport Richárd, Varga
Melinda, Papp Petra, Gledura
Benjámin, Csirik András, Csonka 

Balázs), 2 ezüst- (Gombos Bettina,
Bea Boglárka) és 3 bronzérmet
(Fehér Ádám, Tésik Csaba, Juhász
Barbara) szereztek fiataljaink. 

Maróczy Géza Központi Sakkiskola

T

EGYEDIK alkalommal rendeztük 
meg a zánkai kardvívó edzôtá-
bort a reménységek korosztá-

lyának (13-14 éves gyerekek) június
közepén. A korosztály legjobbjai hat
verseny alapján (reménységek kör-
verseny) lettek kiválasztva. A tábor-
ban délelôttönként a vívás technikai

alapjainak gyakorlása volt a fô
feladat, délután a foci és a röplabda
kapta a fôszerepet. Nem maradt el a
szokásos kirándulás, idén Balaton-
fûzfôre mentünk, s kipróbáltuk a
bob és akadálypályát, melyet min-
denki hiba nélkül teljesített.

A tábort Bernáth Zoltán úr, a 

vívószövetség szakmai alelnöke is
meglátogatta. Az edzôtáborozás
költségeit a Sport XXI. Program
finanszírozta. Külön köszönet Jánosi
Zsuzsának és Pignitzky Dorottyának,
nélkülük nem sikerült volna ilyen
eredményesen a kardvívótábor. 

Gárdos Gábor keretedzô

Vízilabda: 17. Vodafon-SuliPóló Diákolimpia országos döntôk
TIZENHÉT esztendô legnagyobb 

sikerérôl számolhatunk be. A 
helyi versenyeken résztvevô

csapatok száma ebben a tanévben
401! A szám abban az értelemben
rendkívüli, hogy számos versenyt
nem tudtak megrendezni több olyan
helységben anyagiak miatt (uszoda-
bér), ahol évtizedes hagyományai
vannak a Suli Pólónak…

Dicséretes, hogy a helyi versenye-
ken, több helyen egy-egy korosztály-
ban 8 iskola csapata volt résztvevôje
a mérkôzéssorozatnak. Az országos 

döntô két helyszínén (Kecskeméten
és Gyöngyösön) kiváló körülménye-
ket biztosítottak a helyi szervezôk. A
döntôkben 54 helyi gyôztes vett részt.

A hagyományoknak megfelelôen
a végjátékban, hatalmas küzdelem-
ben dôltek el a legjobb helyezések. A
legnagyobb sikert a Csongrádi Ének-
Zene Általános Iskola csapata érte el,
negyedik alkalommal szerezte meg a
gyôzelmet a Fiú 5/6 osztályosok
korcsoportjában. Ismételt a Szom-
bathelyi Gothard Jenô Általános
Iskola csapata a 3/4 osztályos fiúk 

versenyében. A leányok mindhárom
korcsoportjában a szentesi iskolák
csapatai gyôztek. Legfiatalabb
régiónk, a borsodiak képviseletében
a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 7/8 osztályos leány
csapata figyelemreméltó bronzérmet
szerzett.

Az eredmények a
www.waterpolo.hu vodapolo

hivatkozás alatt találhatók meg.

Babarczi Roland
MVLSZ Suli Póló Szervezô

A
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EFEJEZÔDÖTT az MLSZ hagyományos, 
immár hatodik alkalommal meg- 
rendezett nyári kiválasztó tábora,

amelynek keretében két héten át több
mint 700, 13-15 esztendôs ifjú fut-
ballistán végeztek felméréseket a
Magyar Labdarúgó Szövetség, a Magyar
Gyermek Labdarúgó Szövetség, illetve
a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatósá-
gának szakemberei. A szervezôk a
teljes, 15 millió forintos költséget
állami támogatásból, a NUSI-UPI Sport
XXI. Programjának labdarúgásra
fordítható keretébôl fedezték.

A rendezvénynek – amelyet eddig
Zánkán, majd Tiszaújvárosban tartottak
– elsô alkalommal adott otthont a
szövetség vadonatúj telki edzôcentru-
ma. A gyerekek öt turnusban váltották
egymást: az 1995-ös, 1996-os és 1994-es
korosztályokat leány iskolai csapatok,
majd 13 és 15 éves futsalosok követték.
Ez a táborozás minden korosztály
számára az országos döntôt is jelen-
tette, amelyre a sikeresen megvívott
selejtezôk után jutottak el a csapatok.
Az elsô három korcsoport tagjai a
mérkôzéseken kívül különbözô élettani
és pszichológiai felméréseken vettek
részt, amelyeket a NUSI-UPI tudomá-
nyos munkatársai, valamint az MLSZ
szövetségi edzôi végeztek, Jámbor
László fejlesztési igazgató vezetésével.

Az elsô turnus tagjai közül kerültek
kiválasztásra az U15-ös válogatott
keretének tagjai, s a munka sikerét
jelzi, hogy az együttes, amely Telkibôl
egyenesen a Jonatán Kupára utazott,
meg is nyerte a tornát.

Zsivoczky Gyula szövetségi edzô
elmondta: „Tiszaújvárosban már az
elôzô két évben jól szervezett munka
folyt, ezt idén csak fokoztuk az új
létesítményben. A három kiválasztó
fiútábor, az U13-14-15-ös korosztályok-
ban tökéletesen sikerült. Tiszta képet
kaptunk a korosztályok tehetséges
labdarúgóinak kondicionális képessé-
geirôl és játéktudásáról. A gyerekek
visszajelzései alapján sok újdonsággal
találkoztak a Telkiben eltöltött napok
alatt. A szövetségnek és az egyesü-
leteknek azon kell dolgoznia, hogy
megakadályozzák a sok 15-17 éves
tehetség, rendszerbôl való elszivár-
gását.” - A három évfolyamot alaposan
végig néztük, fontosnak tartom, hogy
a szövetségi és az egyesületi edzôk
valamint a megyei koordinátorok
közösen dolgoztak és végezték a
kiválasztást. A mérkôzések alatt a
szövetségi edzôkön kívül további négy
tréner állt a pályák szélén és jegyzetelt
a látottakról. Elsôdleges feladatunk
volt, hogy a jó futballistákat posztok
szerint válogassuk ki - tette hozzá

Jámbor László, az MLSZ fejlesztési
igazgatója. - Európai szintû komplex-
umhoz sikerült felnôni, mely plusz
motivációt jelentett mind a szak-
vezetôknek, mint a gyerekeknek. Telki
életre szóló élményt adott azoknak a
fiataloknak is, akik esetleg késôbb nem
lesznek élvonalbeli futballisták. Külön
kiemelném a leány tornát, amelyet elsô
ízben rendeztünk meg iskolai csa-
patoknak, mert hazánkban a nôi
labdarúgás komoly fejlesztést igényel,
és ezt az iskolákban kell elkezdeni,
ráadásul az UEFA is kiemelt figyelmet
fordít a nôi futball felzárkóztatására. A
gyerekek remekül érezték magukat
Telkiben, és programjukat számos
látogatás is színesítette. Gyakori
vendég volt Kisteleki István, az MLSZ
elnöke, s felkeresték a fiatalokat
többek között a dr. Szabó Tamás
által irányított NUSI-UPI munkatársai,
élükön Pignitzky Dorottyával, a Sport
XXI. Program vezetôjével. Kijelenthe-
tem, sikeres két hét van mögöttünk, s
ezért szeretnék köszönetet mondani
valamennyi szakembernek, aki részt
vett a programban, és közvetlen
segítôimnek, Kiss Baranyi Sándornak
és Petrika Ibolyának - összegzett Ôze
Tibor táborvezetô.

NUPinfo – MLSZ
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NÉMETORSZÁGI nemzetközi 
tornán kiváló eredményeket 
értek el sportolóink. A fiúk 

66 kg-os súlycsoportjában, összesen
45 judoka mérlegelt be. A bajnok-
programos Tóth János (kép szöveg alatt)

(KSI SE) ezüstérmet, míg Gorjánácz
Zsolt (UTE) egy ötödik helyet
szerzett. Kilencven kilogrammban
Vér Gábor (Honvéd-Kipszer) az 

ötödik helyen végzett, egy súlycso-
porttal feljebb a 100 kilósok között
Pocskai Szabolcs (KSI SE) hetedik lett.

A hölgyek sem maradtak el az
éremtermelésben, sôt! Az 52 kilós
kategóriában Szabó Katinka
(Leányvár-Egerági Üstökös SE) a
második, míg a korosztályos
kontinensbajnok Maros Barbara
(KSI) a dobogó harmadik fokára 

állhatott fel. A korábbi ifi Európa-
bajnok Karakas Hedvig is bizonyí-
tott. Az MVSC 57 kilós sportolója
bronzéremmel térhetett haza. A
héraklészes küldöttség legfényesebb
érme, a junior Eb-gyôztes és világ-
bajnoki bronzérmes Joó Abigél
nevéhez fûzôdik. A KSI-s versenyzô
nem talált legyôzôre, ezzel megnyer-
te súlycsoportja, a 70 kg küzdelmeit.

Z IFI korosztályú dzsúdósok ez 
évben, a szlovéniai Koperban 
mérték össze tudásukat.

A hölgyek versenyében három
héraklészes versenyzônk is érmet 

illetve pontszerzô helyezést
szerzett. A legkisebb 44 kg-os
kategóriában Batizi Barbara
(Mátészalkai MTK) az ötödik helyen
zárt, 48 kilóban Keliger Bernadett 

(kép 2.) (Albertirsai SE) bronzérmes
lett, végül Füzesi Alexandra
(Szegedi Judo SE) az 57 kilósok
között hetedik helyezést ért el. 

Pucsok József Márton

B

Bronzérem az Adria partról – beszámoló az U17-es Európa-bajnokságról

A
Judo: Gigászi mezôny, nagy sikerek – beszámoló a Junior Top viadalról

A

Labdarúgás: A gyerekfoci ünnepe a Népligetben – itt járt a FIFA munkatársa is

(2.)

MAGYAR GYERMEK LABDARÚGÓ 
SZÖVETSÉG TANÉVZÁRÓ FESZTIVÁLJÁN 
az 5-6. osztályosok versenyét az abonyi

Gyulai DSE nyerte, miután a döntôben 3-1-re
diadalmaskodott a mezôkövesdi Bárdos
Lajos Általános Iskola csapata ellen. Az 1-2.
osztályosok versenyében a Budapest, 1.
számú Etalonsport Általános és Sportiskola
nyolc gyôzelmet aratva szerezte meg az
országos bajnoki címet, megelôzve a
békéscsabai Szabó Pál téri Általános Iskola és
encsi Kazinczy Ferenc Általános Iskola
együtteseit. A III. korcsoportos lányok között
a maglódi Vermesy Péter Általános Iskola
bizonyult a legjobbnak a Sárospatak ÁDSE,
és a szakolyi Arany János Általános Iskola
elôtt. Nagy bravúrt hajtott végre a
Budapest, 1. számú Etalonsport Általános és
Sportiskola, miután a 3-4. osztályosok 60
csapatos küzdelemsorozatában is az élen
végzett, a gyôri Szabadhegyi Közoktatási
Központ és a veszprémi Kiss Lajos DSE

csapatát utasították maguk mögé. Az
óvodások között minden megye egy
csapatot indított, s a gyôzelmet a diósjenôi
Ált. Isk. és Óvoda szerezte meg a Kôrösi Ált.
Isk. és Óvoda, illetve a budakeszi Széchenyi
István Ált. Isk. és Óvoda gárdája elôtt. 

A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség
ezzel lezárta az idei szezonját, amelyben 746
intézmény 30157 gyermeke vett részt. A
fesztiválra Jorge Diaz (kép 1.), a FIFA gyermeklabda-
rúgásért felelôs munkatársa is ellátogatott.
A 220 csapatos tornán 17 pályán, 488
mérkôzést bonyolítottak le, amelyeken 49
játékvezetô vett részt. A spanyol szakember
elismerôen nyilatkozott a látottakról: - a
FIFA munkatársaként számtalan országban
jártam gyermekversenyeken, így nyugod-
tan kijelenthetem, hogy a szervezettség,
illetve a létszámadatok lenyûgözôek az
Önök fesztiválján. A különbözô tagorszá-
gainkban iskolai szinten eddig csak 100-200
fôs gyermektornákat láttam, közel 3.000 kis

focistát megmozgató eseménnyel most
találkoztam elôször. Hatalmas teljesítmény
ez a magyarok részérôl, büszkék lehetnek
rá! Az MGYLSZ október 2-4-i Tanévindító
Fesztiválját a FIFA kiemelten támogatni
fogja, erre az eseményre a Telki Edzôcent-
rumban kerül majd sor, így ismét több száz
gyermek szerezhet közvetlen tapasztalatot
a kiváló létesítményben. Két napos edzô-
konferenciát is tart a világszervezet, itt lesz a
FIFA vadonatúj szakmai anyagának (az 5-12
évesek képzése és versenyeztetése) premier-
je. - Nemcsak a profi futball fontos a FIFA-
nak, hanem az iskolai labdarúgás is, hiszen
rendkívül jót tesz a sportágnak, ha a gyere-
kek kötôdnek a játékhoz, ha egy életre elkö-
telezik magukat a foci mellett. Az egyesületi
futball és a nemzeti válogatottak bázisát is
a tömegek, a gyerekek adják, ezért örülök
az itt szerzett tapasztalataimnak - zárta
Jorge Diaz.

Újvári Gábor (kép 2.) sajtófônök, MGYLSZ

HAGYOMÁNYOSAN Plzenben 
megrendezett Olimpiai 

Reménységek Versenyén, 
európai nemzetek mellett amerikai, 

indiai és argentin sportlövôk is
rajthoz álltak. A 10 méteres puska
versenyszámban, a hölgyeknél
Karmacsi Ildikó (Pécsi Városi LK) és
Biatovszki Mira (Szegedi Városi LK)
osztoztak az elsô és második helye-
zésen, a honvédos Veres Kata
negyedik lett. Ráadásként a csapat-
versenyben is a mieink (Karmacsi-
Biatovszki-Veres) végeztek az élen.
A pisztolyosok között Babicz Sára
(Nyíregyházi PLE) ezüstérmet szer-
zett. A fiúknál a futócéllövô, világ
és Európa-bajnok Boros László (kép 3.)

(Gyôri LK) ért el szép sikereket. A
gyôri lövô az 50 méteres számban
ötödik helyezést szerzett.

A leány ifjúsági röplabda-
válogatottak Olimpiai Reménységek
Versenyére, Szolnok városában
került sor. A mezôny rendkívül erôs 

volt, hiszen pályára lépett az
Európa-bajnoki címvédô Belgium,
az áprilisi, rotterdami kontinens-
torna negyedik helyezettje,
Szlovákia, valamint a hetedik
Magyarország, amely ráadásul két
csapattal képviseltette magát. Némi
meglepetésre Szlovákia végzett az
elsô helyen, a kontinensbajnok
Belgium a második, Magyarország
„A” csapata pedig a harmadik
helyen zárt. 

A Magyar Kézilabda Szövetség
nyerte el a 2009. évi nôi Olimpiai
Reménységek Versenyének ren-
dezési jogát. A Csehország,

Lengyelország, Szlovákia és
Magyarország részvételével zajló
kézilabda utánpótlástornán az 
1994. január 1-én és késôbb született 

játékosokból álló nemzeti válogatot-
tak vettek részt. A salgótarjáni ese-
mény magas színvonalú, izgalmas
mérkôzéseket hozott. Az elsô talál-
kozón „B” válogatottunk legyôzte
Szlovákiát. A lelkes, nagy gyôzni
akarással küzdô csapat megérdemel-
ten szerezte meg a két pontot és
ezzel a bronzérmet. A végsô gyôze-
lem szempontjából „ki-ki mérkô-
zést” játszott „A” válogatottunk
Lengyelországgal. Mindkét csapat
nagy akarással küzdött és csak a
második félidô utolsó harmadában
biztosítottuk be a gyôzelmet, amely
a torna megnyerését jelentette.

P. J. M.

A

(2.)

(1.)

A

Labdarúgás: Telki 700 fiatalt látott vendégül két hét alatt

ORV: Sportlövészet, röplabda és kézilabda
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Z U23-as és ifjúsági korú 
triatlonisták kontinensviada-
lának az olaszországi Tarzo

Revine adott otthont. Míg a 23
éven aluliak egyéniben és váltóban
is összemérhették tudásukat, addig
a fiatalabb ifik a váltóversenyek
során küzdöttek meg egymással.
Az egyéni indulókra 2x750 méter
úszás, 4x10 km kerékpározás (kép 1.),
majd 3x 3.3 km futás várt.  A váltók
számára kisebb volt a teljesítendô
táv: a 250 méter úszást (kép 2.) 7.3 km 

kerékpározás követte, végül 1.5 km
futással zárult a verseny. A
héraklészes csapat egyik legna-
gyobb sikere a Takács Anna,
Szakály Zsófia (mindketten Gyôri
VSE), és Dudás Eszter (Villám SC)
összeállítású ifi leány váltó nevéhez
fûzôdik. A lányok a házigazda olasz
válogatottat megelôzve megvédték
tavaly kivívott címüket és ezzel
ismét aranyérmesek lettek.

Az U23-as korosztályban szintén
a hölgyek jeleskedtek. A csapatver-

senyben a Szalay Szandra, Tóth
Zsófia (kép szöveg alatt) (ORTRI, Kropkó
TC), és Kovács Zsófia (Gyöngyösi
Triatlon Klub) trió bravúros ver-
senyzéssel – 2008 után ismét – a
harmadik helyen végzett.

Szalay Szandra egyéniben hete-
dik, míg Tóth Zsófia nyolcadik
helyezést szerzett, a fiúknál 22.
helyével a Debreceni Sportcentrum
sportolója, Kéki Tamás szerepelt a
legjobban.

P. J. M.

EMEKELTEK a héraklészes öttu-
sázók az ifjúsági B korosztály 
számára megrendezett Európa-

bajnokságon. A hölgyek minden
versenyszámban aranyérmesek
lettek. Az egyéni küzdelmek során
a KSI-s Földházi Zsófia gyôzedel-
meskedett, klubtársa Horváth
Zsanett hatodik helyen zárt. A
Földházi (kép 4.), Horváth és Mózes 

(Alba Volán) összeállítású csapat és
váltó egyaránt elsôséget szerzett. 

A fiúknál a székesfehérvári Klis
Krisztián egyéni negyedik helyezést
ért el. A Klis, Lukács Levente, Németh
Péter (mindhárom Alba Volán)
felállású csapat bronzérmet gyûjtött
be, míg a váltó negyedik lett.

Versenyzôink nemcsak a hagyo-
mányos versenyszámokban, de az 

úgynevezett Mix Relay és Mix Open
kategóriákban is taroltak.  Mindkét
esetben egy fiú és egy lány alkotta
egység kapott bizonyítási lehetô-
séget. Míg a Mix Relay számban a
Földházi-Klis duó tudott nyerni, az
Open versenyszámban Horváth és
Lukács révén magyar ezüstérem
született.

P. J. M.

R

A ÖCZÖGÔ DORINA, Kapitány Olívia és 
Divéky Luca is érmet szerzett a 
Luxemburgban megrendezett nyílt

nemzetközi tornaversenyen. A 21 hölgy
között a magyarok és a vendéglátók
mellett kanadai, svéd, belga és dél-
afrikai versenyzôk álltak a szerekhez. A
csapatok versenyében a KSI ezüstérem-
mel zárt. Az összetett versenyben a
békéscsabai Böczögô Dorina (kép szöveg alatt) 

végzett az élen, a KSI-s Kapitány Olívia
(kép 2.) harmadik, míg klubtársa, Divéky
Luca ötödik hellyel tért haza. A szeren-
kénti döntôkben Böczögô ugrásban,
gerendán és talajon arany-, Divéky
talajon ezüst-, míg Kapitány gerendán
és talajon ért el bronzérmes helyezést. A
csapatversenyben a svéd válogatott
mögött, a dél-afrikaiakat megelôzve
lett a KSI ezüstérmes.

- Remek felkészülési verseny volt
néhány héttel az ifjúsági korosztálynak
kiírt EYOF elôtt a luxemburgi viadal.
Kapitány és Divéky július második
felében utazik Tamperébe az Európai
Ifjúsági Fesztiválra, számukra egy jó
erôpróba volt a múlt hétvégi, a dobogós
helyezések bíztatóak - nyilatkozta
Ziszisz Tanaszisz mesteredzô, a KSI SE
nôi szakágának vezetôedzôje.

V.F.

B
Torna: Tornász lányaink érmeket hoztak Luxemburgból

M

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

Evezés: Szlovén regatta, magyar sikerrel

Triatlon: Újra Európa élén a leány váltó

Öttusa: Mindent vittek a lányok Portugáliában 

JUNIOR szabad-, kötöttfogású és nôi 
Eb-rôl a héraklészes versenyzôk érmet, 
helyezéseket hoztak haza. A sza-

badfogásúak mezônyében Tôzsér Sándor
(Debreceni Sportcentrum-74 kg) a dobo-

gó harmadik fokára állhatott fel. A 96
kilogrammos kategóriában Ligeti Dániel
(Haladás VSE) az ötödik helyen zárt.
Kötöttfogásban, a 66 kilós Szabó Martin
(kép 6.) (Sziget SC) szintén ötödik helyezést 

szerzett, míg 96 kg-ban Majoros Ármin
(Egri Vasas SC) a nyolcadik helyen végzett.

A hölgyeknél az 51 kilós Jager
Szimonetta (BVSC) egy nyolcadik
helyezést gyûjtött be.

P. J. M.

A
Birkózás: Junior Eb

Z ÁPRILISI felnôtt Európa-bajnokság 
után a junior világbajnokságot is a 
román fôvárosban rendezték.

Bukarestben csupán két magyar ver-
senyzô, Szanati Szabolcs és Magát
Krisztina (kép 5.) indult. 

A férfi 94 kilósok között, messze a
legkisebb – 87.39 kg-os – testsúllyal 

mérlegelt Szanati Szabolcs. Ennek
fényében, a ZTE csillagprogramos emelô-
je összetettben 307 kg-ig jutott, ezzel a
16. helyen zárt. A zalaegerszegi fiú,
szakításban 135 kg-ot, míg lökésben 172
kg-ot teljesített, ezzel a 27 tagú me-
zônyben, a 19., illetve a 15. helyen
végzett.

A nôi +75 kilósok versenyében a BKV
Elôre sportolója, Magát Krisztina próbált
sze-rencsét. A 15 indulót számláló kategó-
riában 195 kilót ért el, amely az összetett
verseny 10. helyére volt elegendô. 

Szakításban (90 kg-os gyakorlatával) a
9., lökésben (105 kg-mal) a 13. helyen
zárta a világbajnoki küzdelmeket.

MSSZ, P. J. M.

A
Súlyemelés: Nehézsúlyban lépést tartunk a világgal – beszámoló a junior világbajnokságról
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AGYAR EVEZÔSÖK, köztük hé-
raklészesek is rajthoz álltak az 
immáron 54. alkalommal, Bledben

megrendezett rangos viadalon. A
legeredményesebbek idén az ifjúsági
korú fiúk voltak: a Vermes Péter, Bártfai
Péter (Gyôri Vízügy SE) Vallyon Bence,
Novák Edvin (Tisza EE) összeállítású férfi
kormányos nélküli négyes az elsô
versenynapon mindjárt a dobogó
legmagasabb fokára állhatott fel. A
következô versenynapon ugyanez a
csapat a negyedik helyet csípte meg.

A fiúk egypárevezôs versenyszámában,
Bíró Márk az ORV-t követôen Bledben is 

duplázni tudott. A Velencei-tavi Vízisport
Iskola sportolója serdülô létére az
ifjúságiak között, mindkét napon gyôzni 

tudott. Kiegyensúlyozott teljesítménnyel
a férfi ifjúsági kormányos nélküli kettesek
mezônyében Pálffy Róbert és May
Marcell (MTK) mindkét napon negyedik
helyezést ért el. Remekül versenyzett a
Démász Bajai SVSC csapata: Uglik
Szimóna és Bóna Bianka az ifi
kétpárevezôsök között elôször a
negyedik, majd a második helyen zárt.

U23-as versenyzôink a felnôtt
mezônyben indultak. Egypárevezôsben
Kelemen Áron (Démász Bajai SVSC) elôbb
a 13., másnap a 8. helyet szerezte meg.
Kormányos nélküli négyesben két
egységünk is rajthoz állt. A Cselinácz 

István, Nagy Roland, Forrai Dávid
(Démász Bajai SVSC) és Bartha Zoltán
(Külker Evezôs Klub) alkotta csapat a 13. 

helyen, illetve a 8. helyen végzett. A
Lôrinczy Péter (Külker EK), Kitka Gergely,
Dumitrás István (Démász Szeged VE) és
Forrai Dávid (Démász Bajai SVSC)
összeállítású négyes az elsô versenynapon
az 5., másnap a 4. helyen ért célba. 

Ugyancsak két csapatot indítottunk az
U23-as korú hölgyek kétpárevezôs
mezônyében. Bende Zsófia (Mohácsi TE)
és Sáska Beáta (Esztergomi EHE) egy 5. és
egy 4. helyezéssel térhettek haza.

A könnyûsúlyú Karácsony Dorottya
(Velencei-tavi VSI) és Novák Mariann
(Külker EK) hatodik, illetve ötödik helyre
futottak be. Nôi egypárevezôsben 

Karácsony Dominika, a Velencei-tavi VSI
színeiben egy 13., majd egy 8. helyezést
gyûjtött be. 

MESZ, P. J. M.

2009-ES ifjúsági és U23-as országúti 
Európa-bajnokságra a belgiumi 
Hooglede város környéki utakon

került sor július elsô napjaiban. 37 ország
fiai és leányai mérhették össze tudásukat
két versenyszámban, az idôfutamban, és
a klasszikus országúti mezônyversenyben.
A kerékpárversenyek királya, az országúti
mezônyverseny ifjúsági futama során
Oostende városából 40 km megtétele
után a hoogledei 12 km körpályán kellett
a 172 fôs mezônynek 8 kört teljesíteni. 

Belgium nem a hegyek hazája, de a
rendezôknek sikerült egy 800 m-es
szakaszt találni, ahol az útburkolat a
Paris-Roubaix-féle macskakôvel rendelke-
zik. Meg is rostálta a mezônyt ez a
szakasz, csoportos bukások, géphibák
tették izgalmassá az eseményt. Az apróra
szakadozott mezônybôl két boly alakult
ki, Támer Kolos (kép 3.) (KSI SE) az élcsoport-
ban hajtott. Az érmek sorsát mezôny-
sprint döntötte el, Támer, az elsôvel
azonos idôvel, a 26. helyen végzett. 

Ez minden idôk legjobb EB eredménye. A
172 indulóból mindössze 63-an fejezték
be értékelhetôen a versenyt.

Vasárnap Zelinka Gabi (KSI SE) volt a
107 ifi leány egyike, aki a macskakôvel
meg kívánt küzdeni. Nekik a két várost
összekötô 40 km után háromszor kellett
teljesíteni a recegôt. Ebben a mezônyben
is nagy volt a „hullás”, Gabi kissé lema-
radva az élcsoporttól, a 67. helyen, 4 perc
12 mp hátránnyal fejezte be a versenyt.

Somogyi Miklós csapatvezetô

A
Kerékpár: Minden idôk legjobb ifi EB-eredményével Támer 26. Belgiumban
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