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A TARTALOMBÓL: Sportági beszámolók: úszás, kajak-kenu, evezés, atlétika,

asztalitenisz, birkózás, sportlövészet, kosárlabda, kerékpár, vízilabda, sakk hírek.

A következô számának tartalmából:
U18 tenisz Eb Ifjúsági judo világbajnokság Junior kézilabda Eb Ifjúsági evezôs vb Felnôtt öttusa
vb Korosztályos ökölvívó Eb Junior vízilabda vb Újabb lehetôségek az Internetes Sakkiskolában.

X. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, 2009 – 10 érem Tamperébôl

(1.)

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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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. július, VIII. évfolyam 7., sorrendben 81. száma.

A NÔKNÉL bronz-, a férfiaknál aranyér-

mes lett a KSI csapata a váltóversenyben az

öttusázók országos bajnokságán. A Honvéd

színeiben elindult Simóka Bea sportszak-

államtitkár, 2002-es egyéni világbajnok is. A

vívást és az úszást Tatán, a lovaglást és a

lövészettel kombinált futást pedig Buda-

pesten bonyolították le. A férfiaknál a KSI

„A” csapata (Szendrei, Dorozsmai és

Medveczky) 6144 ponttal végzett az UTE

(5950) és az Alba Volán (5834) elôtt. A

hölgyeknél elsô lett az Alba Volán (4732

pont), megelôzve a BHSE-t (3876) és a

Pataki, Bacsó, Mészáros alkotta KSI-t (3540).

HÁROM magyar gyôzelem született a

kairói ifjúsági négytusa vb hagyományos

versenyeiben. Aranyéremmel zárt Demeter

Gergely és Földházi Zsófia (kép 1.), valamint a

lány csapat. Az elsô tíz közé egyéniben még

a felnôtt Eb-n is részt vett, majd az

augusztusi vb-n is szereplô Kovács Sarolta

került be: ô ötödik lett. Ugyancsak ötödik

helyen végzett a fiú csapat. A 17-18 éves

öttusázók világbajnokságán vívást, úszást és

lövészettel kombinált futást rendeznek. 

A CSEH fôvárosban lezajlott ifjúsági úszó

kontinensviadalon 45 nemzet úszói álltak a

rajtkövekre. Csapatunk 14 érmet és 11 darab

IV-VIII. helyezést bezsebelve, az összesített

éremtáblázat hetedik helyén landolt. A

legeredményesebbek Gyurta Gergely és

Kozma Dominik voltak, mindketten egy

arany- és egy ezüstéremmel térhettek haza.

A részletes eredmények az esemény

honlapján - www.prague2009.cz olvashatók.

A JUNIORKORÚ súlyemelôk Európa-

bajnokságán Magát Krisztinát egy hajszál

választotta el a bronzéremtôl. A BKV Elôre

csillagprogramos emelôje szakításban 87 kg-

ot, lökésben 111 kg-ot teljesített, ami az

összetettben az ötödik helyre volt elég. 

SZERBIÁBAN a 17 éven aluli nôi kézilabdá-

sok kontinensbajnokságára került sor. A

lányok az elsô forduló után, a C csoport

második helyén várták a további küzdelme-

ket. Papp György vezetôedzô csapata végül

az ötödik helyért a holland gárdával csapott

össze. A nagy csatában kivívott egygólos

siker azt jelentette, hogy a héraklészes

csapat az ötödik helyen zárta a tornát. AZ

ESZÉKI sportlövô Európa-bajnokságon több

magyar éremnek és pontszerzô helyezésnek

is örülhettünk. A junior futócéllövôk

mezônyében, a világ- és kontinensbajnok

Boros László (Gyôri LK) bronzérmet, a

szintén gyôri Dávid Balázs hatodik, Borsos

Bence (BEFAG) hetedik helyet szerzett. A

Boros-Dávid-Borsos összeállítású trió a

csapatversenyek során szintén bronzérmes

helyen zárt. A HÉRAKLÉSZES Babos Tímea

(kép szöveg alatt) a nívós wimbledoni

tenisztorna után, élete harmadik profi

versenyén, Felixstowe-ban is sikert könyvel-

hetett el. A Soproni VSE juniorkorú sporto-

lója az egyéni versenyben a fináléba jutott,

ahol ellenfele bár jobbnak bizonyult, a

tizenhat éves klasszis így is remek teljesít-

ményt nyújtott. A SVÁJCI Luzern igen

nívós, úgynevezett prémium kategóriás

nemzetközi atlétikai versenynek adott

otthont. A viadalon több magyar atléta is

részt vett. A 110 méteres gátfutás „A”

futamában a héraklészes Kiss Dániel (KSI SE)

a hatodik helyen zárt. AZ I. Ifjúsági

Olimpiai Játékok Szervezô Bizottságának

kezdeményezésére Gedô Bernadett, a Csík

Ferenc Gimnázium 10. osztályos diákja

Szingapúrba utazott. A szervezôk együttmû-

ködési szerzôdéseket kötöttek a versenyre

készülô országok egy-egy intézetével,

magyar részrôl a Csík Ferenc Általános Iskola

és Gimnáziummal. Az együttmûködés során

az iskolákat tájékoztatják az elôkészületek-

rôl, a célkitûzésekrôl, illetve két hetes

szemináriumokat rendeznek, hogy a meghí-

vott fiatalok minél szélesebb körben népsze-

rûsítsék az Ifjúsági Olimpiát.

www.nupi.hu
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ÚLIUS KÖZEPÉN a finn városban, 
Tamperében rendezték a két évente 
sorra kerülô, jubileumi, 10. alkalom-

mal kiírt Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivált (EYOF). A magyar fiatalok
úszás, cselgáncs, atlétika (kép 1.), torna (kép 2.)

és kosárlabda (kép 3.) sportágakban léptek
pályára, összesen 66-an.

A versenyhét folyamán összesen 10
érmet, köztük 2 elsô, 3 második és 5
harmadik helyezést szerzett a 49 ország
közel háromezer versenyzôjének küz-
delmében a magyar csapat. A nyári és
téli versenyek összesített éremtábláza-
tán az elsô helyezések száma így 
47-re, az összes érmek száma 145-re
emelkedett.

A versenyek megnyitó ünnepségén a
magyarok zászlaját Gregor László atléta vitte.

A rendezvény színvonalát mutatja,
hogy a megnyitó díszvendégei Jacques
Rogge, a nemzetközi és Patrick Hickey,
az Európai Olimpiai Bizottság elnökei,
valamint Timo P. Nieminen, Tampere
város polgármestere, Ján Figel, kulturá-
lis és oktatásügyi EU biztos illetve Tarja
Halonen, finn köztársasági elnök voltak.

- Nagy és népes seregszemle volt
Tamperében, 49 ország vett részt a
küzdelmekben. Az a tapasztalatom,
hogy az elôzô alkalmakhoz – akár
Belgrádhoz, Párizshoz – képest jelentô-
sen javult a színvonal. Igen jól képzett és
egyúttal kiválasztott gyerekek küzdöt-
tek egymással, több esetben a felnôtte-
kéhez hasonlító eredményeket elérve. A
magyar küldöttség nem szégyenkezhet,
ismét öregbítettük a magyar sport 

hírnevét; a 10 érem jó eredménynek
minôsíthetô. Általánosan jól teljesítet-
tünk, azonban néhány sikertelenség
esetében le kell vonni a tanulságot.
Mint azt Jacques Rogge, a NOB elnöke is
megerôsítette, igen nagy a nemzetközi
érdeklôdés az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál iránt, az országok nagyon
odafigyelnek, hogy fiataljaik helyt állja-
nak a versenyeken. Kiemelném még a
szervezôket, nagyon kitettek magukért,
jó volt a rendezés, fennakadás nem
történt. Egyedül az idôjárás lehetett
volna kegyesebb hozzánk, a kinti sport-
ágak tekintetében voltak e tekintetben
apró kellemetlenségek – nyilatkozta a
mob.hu-nak Dr. Szabó Tamás, a magyar
EYOF-delegáció vezetôje, egyben a
MOB alelnöke.

(folytatás a 2. oldalon)

J

A magyar utánpótlás-expressz 95 éremmel júliusban is a világelitben zakatolt
EGÁLLÍTHATATLANOK a magyar 

utánpótlás-válogatottak, ezt az 
elmúlt hetek eredményei is 

igazolják. A „NUPI” különbözô prog-
ramjai által támogatott fiatalok a korosz-
tályos világ- és Európa-bajnokságokon
sikert sikerre halmoztak júliusban is.

Röviden, a számok tükrében. A
fiatalok 9 sportág – asztalitenisz,
atlétika, birkózás, evezés, kajak-kenu,

öttusa, sportlövészet, tenisz, úszás –
világ- vagy Európa-bajnokságán, 15
eseményen, összesen 82 érmet szerez-
tek. Ebbôl 23 aranyat, 28 ezüstöt és 
31 bronzot. Elôzôleg hírt adtunk 10 
EYOF-éremrôl, de ide sorolhatjuk a
sakkozókat, akik 3 kontinens-elsôséggel
tértek haza Szabadkáról. No és akkor
még nem számoltuk a pontszerzô
helyezéseket…

Ezek a fiatalok mind-mind az
Utánpótlás-nevelési Igazgatóság állami
finanszírozásának, a Héraklész, vagy
Sport XXI. Programnak a támogatását
élvezik –néhányuk épp „kiöregedett” –;
ôk a korosztályos legjobbak világ- és
Európa-szerte.

Bôvebb sportági beszámolóinkat a
következô oldalakon olvashatják.

V.F.

M

www.nupi.hu

(3.)

– Hírek

Fotó: Szaka József
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A

Vizes Vb: A Héraklész Bajnokprogramtól a világbajnoki aranyig

A

HELYEZETTEK: Szalai Benjamin 
atléta (2000m akadályfutás) és 
Biczó Bence úszó (kép szöveg alatt)

(200m pillangó).
II. helyezettek: Biczó Bence úszó

(100m pillangó), Gregor László
atléta (1500m síkfutás) és a leány
4x100 méteres síkfutó váltó (kép 2.):
Lóránd Lilla, Nguyen Anasztázia,
Kerekes Gréta, Komiszár Kriszta
összeállításban.

III. helyezettek: Nguyen
Anasztázia atléta, (100m síkfutás),
Batizi Barbara cselgáncsozó (- 44

kg), Fogasy Gergô cselgáncsozó 
(- 81 kg), Szilágyi Liliana úszó (100m
hát, 4x100m vegyes) és a
Sztankovics Anna, Burian Kata,
Mór-Baranyai Erika, 4x100m leány
vegyesúszó váltó. 

IV. helyezettek: Papp Márk úszó
(200m hát), Schmiedhoffer Diana
úszó (200m hát), Lóránd Lilla atléta
(400m síkfutás), Vízkeleti Péter úszó
(100m mell), Duska Ivett úszó (200m
gyors) és Sztankovics Anna úszó
(100m mell). 

V. helyezettek: Sztankovics Anna

úszó (200m mell), Borsányi Gyöngyi
atléta (hármasugrás), Váradi
Krisztina atléta (diszkoszvetés),
Keliger Bernadett cselgáncsozó 
(- 48 kg), Joó Sára úszó (200m
vegyes), Schmiedhoffer Diána úszó
(200m gyors), Gyürkés Viktória
atléta (800m síkfutás) és Babos
Ádám tornász (korlát). 

VI. helyezett: Kovács Dávid atléta
(800 m síkfutás), Szûcs Dóra úszó
(800 m gyors) és a leány kosárlabda-
válogatott.

Mob.hu – NUPinfo

Az EYOF dicsôségtáblája:

I.

Kerékpár: Szalontay és Támer is dobogón a XI. Vasló Kupán

A KSI-nek 6 bajnoki trikó a termése a hosszútávú OB-n
TOLNA MEGYEI Tamási és 
környéke – 28 kilométeres 
körpályán – adott otthont az

idei utánpótlás hosszútávú országos
bajnokságnak, július utolsó hétvégé-
jén. A KSI-Schwinn Csepel SE kereke-
sei 4 kategóriában állhattak dobogó-

ra, összesen hatan zártak az elsô
három hely valamelyikén.

Az ifjúsági fiúk közel 120 kilométer
után sprinten döntöttek az érmek
sorsáról, végül Simon Péter éppen,
hogy nyert Támer Kolos elôtt. A
hölgyeknél a klub új szerzeménye, a 

korábban triatlon EB-harmadik
Zelinka Gabriella három kör után
nem talált legyôzôre, csak úgy, mint
a serdülô fiúk hasonló távján Bedike
Marcell. A serdülôknél két kör után a
Monoki-lányok remekeltek: Zsuzsa
elsô, Kriszta harmadik lett.

Vasvári Ferenc

A

Varga Melinda gyôzött Oberwartban!
Z OBERWARTI 9 fordulós nemzetközi torna B-csoportjában Varga Melinda (kép 3.) MGKSI tanuló gyôzött 

8 ponttal, ami 57 élôpontot hozott neki a konyhára. Melinda az elmúlt másfél hónapban 181 (!) élôt szerzett 
három versenyen, ez a jelenlegi 1997-ben születettek világranglistáján a 13. helyet jelentené számára.A

12 érem a korcsoportos bajnokságban
NUSI-UPI által támogatott (Sport XXI. Program) Maróczy Géza Központi Sakkiskola növendékeinek (kép szöveg alatt)

eredményei a korcsoportos bajnokságon, 9 fordulóból: Papp Petra, Tésik Csaba, Gledura Benjámin, Varga 
Melinda, Bea Boglárka és Juhász Kristóf arany-, Kabai Zsuzsanna, Gombos Bettina, Csonka Balázs és Szabó

Bence ezüst-, míg Juhász Barbara és Fehér Ádám bronzérmet szerzett.
A korábban iskolánkba járók közül 1. helyezést ért el Antal Tibor Kende (U12) és Balog Imre (U18), 2. helyezett

lett To Nhat Minh (U18) és Tanács Anna (U18).
Pálkövi József

nemzetközi mester, MGKSI igazgató-helyettes

A

MAGYAROK mellett cseh és 
osztrák kerekesek részvételével 
zajlott július 8-án a Millenárison,

a 11. alkalommal kiírt pályakerékpá-
ros verseny, a Vasló Kupa. Az elitek
sprinten, keirinben, pont- és motor-
vezetéses versenyben mérkôztek, az

utánpótlásnak idôfutam-számokat
írt ki Somogyi Miklós fôszervezô. Az
elit pontversenyt az egykor KSI-ben
is tekerô, junior vb-ötödik Lovassy
Krisztián nyerte, mögötte Támer
Kolos harmadik lett. A 200 méteres
repülôversenyben a KSI-Schwinn

Csepel SE sprintere, Szalontay Sándor
(kép 1.) bronzérmet nyert. Az utánpót-
lás-versenyzôk közül Bedike Marcell,
Peringer Balázs, Móricz Dániel,
Monoki Krisztina és Zsuzsanna
teljesítménye emelhetô ki.

Sakk: Három egyéni Európa-bajnoki címet szereztek a sakkiskolások
SZABADKAI rapid és snell Európa-
bajnokságon egyéniben Gledura 
Benjámin, Tésik Csaba (kép 2.) és

Papp Petra révén három bajnoki
címet is szereztek a Sport XXI.
Program által támogatott központi
sakkiskolások. A 18 év alattiak kieséses
rendszerû rapid kontinens bajnokságán 

Papp Petra kiköszörülte a rapid EB-n
esett csorbát – ott az utolsó fordulóban
vereséget szenve-dett egy élôtlen
ellenféltôl – végig-verte ellenfeleit,
ezzel aranyérmet gyûjtött be.

A csapatversenyeken az U14 kate-
góriában a Szeged-Magyarország
gárdája Tésik Csaba, Újházi Mihály, 

Csonka Balázs, Vályi Adél összeállí-
tásban – közülük hárman az MGKSI
tagjai – csupán egyetlen meccspon-
tot hullajtott el, így hat csapatgyôze-
lemmel és egy döntetlennel, 19,5
táblaponttal Európa legjobbja lett.
Csirik András ezüst-, míg Csonka
Balázs bronzérmet szerzett.

A

A
X. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, 2009 – 10 érem Tamperébôl – folytatás

VERSENYEK folyamán küldöttsé- 
günk legjobbjának a pécsi Bérczi 
Bence bizonyult, aki a 100 mé-

teres pillangóúszásban elért második
helyezése után 200 méteren is elsô
lett. Dicséretet érdemel a többi úszó,
különösen a mindössze 12 esztendôs,
két bronzérmet is nyert Szilágyi
Lilianna, a Nemzet Sportolójának,
Gyarmati Dezsônek az unokája. A
futószámokban az atléták több
értékes helyezést szereztek. 

- Ez a verseny egyre inkább
közelebb kerül az igazi olimpiához.
A finn házigazdák valóban olimpiai
körülmények között, zökkenômen-
tes rendezéssel bonyolították le a
versenyeket. Az elhelyezés, az
ellátás is minden igényt kielégített.

Az alaposabb értékelésnél is
bizonyára arra a következtetésre
jutunk majd, hogy a fiatalok köré-
ben is egyre erôsödik, szélesedik a
versengés, egyre nehezebb a helyt-

állás, de azt hiszem, egyelôre még
bírjuk a versenyt – tette hozzá
Molnár Zoltán, a MOB fôtitkára.

Sportdiplomáciai sikerként is
értékelhetô, hogy az olimpiai
fesztivál idején a magyar csapat
vezetô orvosa, Dr. Berkes István
találkozott – korábbi sebész kollé-
gájával -, a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság jelenlegi elnökével,
Jacques Rogge-gal.

Z OLASZ fôvárosból a magyar 
úszóválogatott, köztük a korábbi 
héraklészes Hosszú Katinka, 

igen hosszú eredménylajstrommal
térhetett haza. A bajai illetôségû
hölgy egymaga 200 pillangón és
vegyesen bronzérmet, míg 400
vegyesen elsôséget szerzett. Másik
kiválóságunk, Cseh László (Kôbánya
SC) egy komoly betegségbôl lába-
dozva, 200 vegyesen egy ezüst-, míg
a hosszabbik vegyesúszó számban
egy bronzérmet gyûjtött be. Széles
Sándor tanítványa, Gyurta Dániel (kép szöveg

alatt) a 200 méteres mellúszás utolsó 

méterein lehajrázta riválisait és a
dobogó legfelsô fokára állhatott fel.
Kis Gergô (kép 4.) az „ajkai rája” – aki
már a pekingi olimpián is megcsil-
logtatta tudását – 400 vegyesen az
ötödik, 400 gyorson a hatodik, 200
vegyesen nyolcadik helyen csapott a
célba. Verrasztó Evelyn 200 vegyesen
hetedik, 100 és 200 gyorson
nyolcadik lett. Mutina Ágnes
(mindkettô Jövô SC Veolia) 200
gyorson, Jakabos Zsuzsanna (kép 5.)

(ANK Pécs) 400 vegyesen egyaránt a
hetedik helyen végzett. Sôt még a
4x200-as és a 4x100-as nôi gyorsváltó 

is fináléba került. Végül a Dara-
Verrasztó-Mutina-Hosszú felállású
kvartett hatodikként illetve nyolca-
dikként zárt. Mindez azt jelenti,
hogy úszóink két arany-, egy ezüst-
és három bronzéremmel, továbbá
számos Európa-csúccsal, valamint 25
országos rekorddal zárták a viadalt,
ezzel csapatunk az éremtáblázat
hetedik helyén zárt.

A férfi vízilabda-válogatott az
ötödik helyen fejezte be a
világbajnokságot, a csapatban
néhány korábbi héraklészes is
helyet kapott.

Pucsok József Márton

Fotó: Németh Csaba
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18 ÉVEN aluli nôi kosárlabda-válogatott aranyérmet szerzett a B divíziós kontinensbajnokságon. A lányok 
százszázalékos teljesítménnyel, minden mérkôzést megnyerve egészen a fináléig meneteltek. Az 
aranycsatában a lányok Szlovénia legjobbjait is felülmúlták, így a Balogh Judit vezényelte gárda, a jövôben

ismét a legjobbak közt, az A divízióban küzdhet meg a helyezésekért.

Nôi U20 Eb – hetedikek a lányok 
ÚSZ ÉVEN aluli leányválogatottunk könnyedén, több mint húszpontos különbséggel nyerte meg utolsó 

csoportmeccsét Portugália ellen a macedóniai Ohridban rendezett B divíziós Európa-bajnokságon. Földi 
Sándor tanítványai ezzel bejutottak a negyeddöntôbe. A következô körben a hollandokkal már nem bírtunk,

végül a lányok Izrael legyôzésével biztosították be a hetedik helyet.
MKSZ
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Kosárlabda: Újra Európa elitcsoportjában az U18-as lányok

LÔZÔ SZÁMUNKBAN minden
idôk legjobb magyar országúti 
ifi EB-eredményérôl számoltunk

be, mely a KSI-Schwinn Csepel SE
kerekeséhez, Támer Koloshoz (kép 1.)

köthetô. Akkor Belgiumban 26.
lett. Néhány héttel késôbb újabb –
a hazai kerékpározás szempontjá-
ból – szenzációról írhatunk: Kolos a
minszki ifjúsági és U23-as pálya
Európa-bajnokság pontversenyében

5. helyen zárt. Az ifik 100 körös (25
km) pontversenyének döntôjé-ben
24 versenyzô vett részt. A tíz
sprintet számláló futamban Támer
a harmadikon és a véghajrában
egyaránt másodikként haladt át a
célvonalon, így lett végül pontjai
alapján ötödik. Az U23-as sprint
középfutamban Szalontay Sándor a
világcsúcstartóval, a késôbbi gyôz-
testôl kikapva, egyenes kiesés után 

lett 23; keirinben 17. helyen zárt a
26 fôs mezônyben. Támer indult
még az ifik 3000 méteres egyéni
üldözô idôfutamában is, ahol a 25.
helyet szerezte meg, scratch-ban
Zelinka Gabriella a 20. helyen
végzett. 

A Somogyi Miklós és Árvai Attila
vezette magyar válogatott a
nemzetek rangsorában 27 ország
között a középmezônyben végzett.

V.F.

E

(1.)

U23 és ifi Eb - Poznan
MAGYAR válogatott a Lengyelországban zajlott U23 és Ifjúsági Európa-bajnokságon összesen 5 arany-, 3 ezüst és kilenc 
bronzérmet nyert. Ezzel a teljesítménnyel héraklészeseink a 23 évnél fiatalabbak összesített pontversenyét is megnyerték, 
míg a juniorok az összegyûjtött pontok tekintetében harmadikok lettek.

A legeredményesebb versenyzô kitüntetô címet Csipes Tamara érdemelhette ki, aki a szervezôktôl egy Bracsa kajaklapátot
kapott ajándékba. A további részletes eredménylista a kajak-kenu szövetség honlapján www.mkksz.hu-n  tekinthetô meg.

P. J. M.

A

Kajak-kenu: 12 éremmel minden idôk legjobb szereplése a moszkvai ifi vb-n

Kerékpár: Új tehetség a nemzetközi utánpótlás-elitben: Támer 5. a pálya EB-n!

KSI SE 1994-95-ös csapata nyerte 
meg 49 ponttal, a 2008-09-ben 
kiírt nyílt fiú, gyermek országos

bajnokságot az UTE I. (46 pont) és a
Vasas (42 pont) gárdája elôtt. A KSI
az alapszakaszban 20 mérkôzésen 20
gyôzelemmel zárt (380 lôtt és 115
kapott góllal). A rájátszás 18
mérkôzésén 16 gyôzelem, 1 vereség,
1 döntetlen lett a mérleg; a legjobb
gólaránnyal – 116 gólos különbség-
gel – sikerült gyôzni (242 lôtt és 126
kapott góllal). 38 mérkôzésbôl 1
mérkôzésen kapott a csapat többet
10 gólnál. Összesítve: 38 mérkôzés,
504 lôtt és 187 kapott gól. Hegedûs
Bence az összesített góllövô

ranglistán az elôkelô 3. helyet
szerezte meg 61 találattal. Kiélezett,
magas színvonalú bajnokságban, jó
ellenfeleket gyôztek le a fiúk. 

A bajnoki rendszernek köszönhe-
tôen az '94-es születésûek nagy része
minden hétvégén dupla mérkôzést
játszott, a két évvel idôsebbek, '92-
93-as születésûek serdülô bajnoksá-
gában. Nekik a serdülô mérkôzések
után negyed órával kellett jól
teljesíteniük saját bajnokságukban.
A '95-ös születésûek a regionális
bajnokságban vettek részt alkalman-
ként, melyet szintén sikerült
megnyerniük.

A BAJNOKI CSAPAT NÉVSORA: 
1994-es születésûek: Berecz

Flórián, Bernula Gergô, Bognár
Barnabás, Csánk Norbert, Gyôrfi
Márton, Hegedûs Bence, Hoffmann
Károly, Jansik Szilárd, Kornéth Bálint,
Német Toni, Pagács Dániel, Rákos
Márk.

1995-ös születésûek: Garancsy
András, Józsa Bence, Kalanovics
Balázs, Kardos Gergely, Kisbalázs
Márton, Kovács Gergô, Magyari
Szabolcs, Malyer Norbert, Varga
Máté, Várnai Kristóf, Vígh Dániel.
Edzôk: Zsoldos Péter és Szabó Zoltán.

Zsoldos Péter

A
Vízilabda: A KSI SE gyermek csapata az országos bajnok 2009-ben A magyarok nyerték a legtöbb érmet a maraton EB-n 

3 ÉRMET, 5 aranyat, 4 ezüstöt és 4 
bronzérmet nyert a magyar válogatott 
a lengyelországi felnôtt, U23-as,

valamint ifjúsági maraton Európa-
bajnokságon. Az ostrodai kontinensvi-
adalon a magyar csapat utánpótláskorú
versenyzôi szerepeltek a legmeggyôzôb-
ben. Az ifjúsági és U23-as egyesek
versenynapján a 6 számból 3-at magyar
versenyzô nyert meg. Fölényes gyôzel-
met aratott nôi U23-as korosztályban 

Havas Eszter a 21,5 km-es távon, a férfi
ifi kajakosoknál Bucher Barnabás
oktatta a mezônyt szintén 21,5 kilomé-
teren, az ifjúsági kajakos hölgyeknél
pedig Bodonyi Dóra tudott nyerni a 17
km-es távon. Gyôzött a nôi ifjúságiak (kép 1.)

páros versenyszámában szintén 17
kilométeren a Varga Györgyi-Terék
Vivien duó is. A felnôttek versenyében
Csay Renáta Európa-bajnok lett, ezüstér-
met szerzett a felnôtt mezônyben induló 

nôi és férfi párosunk is, a Gutyina Kinga
és Bara Alexandra, valamint a Jámbor
Attila-Petrovics Máté alkotta kajakpáros.
A kenusoknál bronzérmes lett a
Devecseri Ádám-Vass András összeállítá-
sú magyar hajó. 

A magyar csapat lett második az
összesített éremtáblázaton a spanyolok
mögött, akik ugyan kevesebb érmet, de
több Európa-bajnoki címet szereztek
csapatunknál.

www.kajakkenusport.hu

1

ARANY-, 4 ezüst- és 1 bronzérmet 
nyert a magyar kajak-kenu válogatott 

a moszkvai ifjúsági világbajnokságon,
Krilatszkojéban. Ez történelmi siker, jól
bizonyítja, hogy milyen fantasztikusan
erôs a magyar utánpótlás. A magyar
válogatott az éremtáblázat élén
végzett, a csapat túlteljesítette a
legmerészebb itthoni elvárásokat is. 

- Az 53 ország 520 fiataljának
részvétele rekordot jelent - újságolta
Vaskuti István, a nemzetközi szövetség
(ICF) elsô alelnöke. Mint mondta, a
részvételi csúcs a nemzetközi szövetség
fejlesztési programjának is köszönhetô,
hiszen a fejlôdô országok fiataljai az
ICF romániai edzôtáborában készül-
hettek. A házigazdák pedig további tíz
fiatal utazási és részvételi költségeit
vállalták. 

Ezer méteren C-1-ben Vasbányai
Henrik hatalmas csatában legyôzte az
Európa-bajnok lengyel, illetve a
fehérorosz ellenfelét. A második
aranyat nôi K-1-ben Dira Zsófia nyerte.
Arról, hogy a fiú kajakosok se
maradjanak arany nélkül, a Balogh
Marcell, Szabó Balázs páros gondosko-
dott: az Európa-bajnok olasz, illetve az
Eb ezüstérmes spanyol párossal vívtak
hatalmas csatát. A nôi páros sem 
akart kimaradni az „aranyosztásból”,
Groholy Orsolya és Fónagy Veronika 

megszerezték a magyar válogatott
negyedik aranyát. Négy század hiány-
zott egy ötödikhez, hiszen Hufnágel
Tibor (K-1) mindössze ennyivel kapott
ki a spanyol Európa-bajnoktól. Szintén
ezüstérmet nyert a Homoki, Császár,
Rauscher, Dudás kajak négyes, ôk
három tizeddel kaptak ki az orosz
egységtôl. A C-4-es hajó (Lángi, Belicza,
Müller, Androkity) a hetedik helyen
végzett. 

Ötszáz méteren az elsô arany K-1-
ben született Dudás Miklós jóvoltából,
aki utcahosszal nyerte meg a
világbajnoki címet és ezzel kvótát
szerzett a jövô évi ifjúsági olimpiára.
Nôi K-1-ben Groholy Orsolya nagy
csatában lett bronzérmes, ezzel újabb
kvótát szerezve az ifjúsági olimpiára.
Férfi párosban jól kezdett a Hufnágel-
Bán összetételû duó, az élen haladtak,
amikor megbillent alattuk a hajó, így a
németek mögött az ezüstérem jutott
nekik. Apró szerencsétlenség érte a
Georgopolu Alexandra-Fónagy Vera
alkotta nôi párost is. A szervezôk
hibája miatt percekig álltak a rajt-
gépben, így a napon kiszáradva, kötött
izmokkal vágtak neki a távnak, végül
89 ezredmásodperccel lemaradva
ezüstérmet vehettek át. A férfi
négyesek versenyében a Szabó-Balogh-
Császár-Dudás összetételû egység 

1 hajó hátrányból fordított, és 2 tized
másodperces elônnyel szerezte meg a
magyarok hatodik világbajnoki címét. 

A hetediket is megnyerte a
Georgopolu-Fónagy-Dira-Groholy alkotta
nôi négyes, már 200-nál az élre álltak
és több mint 1 hajónyi fölénnyel lettek
világbajnokok.

A szövetség honlapján Hüttner
Csaba kiemelte a sikerben, a felkészí-
tésben érdemeket szerzô edzôk:
Fábiánné Rozsnyói Katalin, Kintl
Andrea, Varga Zsolt, Mórocz István,
Agócs Mihály, Márfi Gábor, Pál Zoltán,
Babella László, Matyus Zsolt és Makrai
Csaba munkáját. - Minden szakágban
nyertünk aranyat, teljesen rendben van
a magyar utánpótlás. Remélem, hogy
ezek a fiatalok a jövôben meghatározó
egyéniségei lesznek a sportágnak. Az
egész világ tôlünk irigyli az utánpótlá-
sunkat, nagyon büszke vagyok a
csapatra és arra, hogy én lehetek
ennek a válogatottnak a vezetôje.
Mind a 3 szakág kiválóan teljesített,
elég beszédes, hogy a férfi kajakos
számokban a legrosszabb eredmé-
nyünk az ezüst-, míg a lányoknál a
bronzérem volt. Kenuban is tudtunk
világbajnoki címet szerezni, ráadásul
olimpiai távon - összegzett a kapitány. 

MKKSZ – NUPinfo 
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VEK ÓTA a legjobb eredménnyel zárták 
atlétáink az ifjúságiak világbajnokságát. 
A héraklészes válogatott többi között

egy ezüst és egy bronzérmet, egy
negyedik, egy hetedik és egy nyolcadik
helyezést szerzett a viadalon. 

Nem túlzás, világraszóló sikert aratott a
Nguyen Anasztázia (BHSE), Komiszár
Kriszta (GEAC), Vincze Dorina (KSI SE) és
Lóránd Lilla (VEDAC) összeállítású vágta-
váltó (kép szöveg alatt). A magyar négyes a
világrekordot futó amerikai csapat
mögött a finálé második helyén ért célba.
A románok a dobogó harmadik fokára
állhattak fel, míg olyan sportági nagyha-
talmak, mint a bahamaiak, vagy Jamaika
csapata leszorultak az érmes helyekrôl.
Az ezüstérmes váltó tagja, a korábbi KSI-
s, jelenleg a honvédot erôsítô Nguyen 

Anasztázia a 100 méteres síkfutás döntô-
jébe is bekerült, ahol hetedik helyezést
szerzett. Nyolcszázon Gyürkés Viktória
(Ikarus BSE) állt rajthoz, az ifjú hölgy
végül nyolcadikként zárt. A fiúknál
Gregor Lászlónak az afrikai atlétákkal tele-
tûzdelt 1500-as mezônyben kellett bizo-
nyítania. A békéscsabai versenyzô 12. helye
ennek fényében jó teljesítménynek számít. 

Magasugrásban Bihari Patricia (MAC)
kilencedik helyezést szerzett. A rúdugró
Horváth Felícia (kép 2.), a BHSE sportolója
egyéni legjobbját teljesítve bronzérmes
helyen végzett. Hétpróbában a honvédos
Krizsán Xénia negyedik lett, a diszkoszve-
tô Váradi Krisztina (Ganz-Air Kiskunhalasi
AC) a tizedik helyen zárt.   

Molnár Ferenc szövetségi kapitány
gyorsértékelésében a csapat szereplését 

elemezte: „Két országos és nyolc egyéni
csúcs született. Ki kell emelni azokat,
akik az egyéni csúcsok mellé döntôt is
produkáltak. Pontszerzôként 2., 3., 4., 7.
és 8. helyezést szereztünk. Ebbôl a két
érem külön is hangsúlyt érdemel. Volt
még egy kilencedik, tizedik és kettô
tizenkettedik helyünk, további két
versenyzônk az elôdöntôbe jutott. De
meg kell említenem azokat is, akik egy-
egy fordulón túljutottak. A nagy
létszámú küldöttség 2 éremmel és
további 3 pontszerzô helyezéssel a
rangos 18. helyet foglalta el a nemzetek
pontversenyében. A rajthoz állt 180
ország közül 75 ért el helyezést és 46
nyert érmet. Az érmek száma tekin-
tetében a 24. helyen zárt a magyar
válogatott.”

KAUNASI utánpótlás Európa-bajnok-
ságon 43 ország között a magyarok 
is helyt álltak. A nemzetek közül 34

tudott helyezést elérni, fiataljaink 30
ponttal a 17. helyen végeztek. Atlétáink
Erdélyi Zsófi révén 1 ezüstérmet, 3 negyedik
(Ecseki Dániel, Németh Kristóf és Harsányi 

Olivér) és 2 ötödik (Márton Anita és Erdélyi
Zsófi) helyezést szereztek. Dornbach Ildikó
sportági vezetô így összegezte a látottakat:
„Örömmel tölt el, hogy a csapatból ilyen

nagy arányban jól teljesítettek. Úgy
értékelem, 22 indulóból 10 kiválóan teljesí-
tett, de volt néhány olyan is, aki csalódást
okozott. Az ezüst mellett 3 negyedik helyet
szereztünk, ezek a továbblépés szempontjá-
ból legalább olyan értékes helyezések,
mintha érmet nyertek volna. Mind tehetsé-

ges gyerekek, akik a negyedik helyükkel is
ugyanolyan értéket képviselnek, mintha
dobogón álltak volna. Nyolc egyéni csúcs és
egy idei legjobb eredmény is született, ez

utóbbi Németh Kristóf esetében mûtétei
miatt egy külön történet. Az U23 az egyik
legfontosabb korcsoportja az atlétikának. A
junior korból kilépô, de a felnôtt élvonalba
még kevés eséllyel belépô versenyzôk, a
kétévente megrendezésre kerülô Eb-n
komoly ösztönzést kaphatnak további 

pályafutásukhoz. A kaunasi 6 helyezés, a 8
egyéni csúcs és a tisztességes versenyzés a
magyar atlétikának ismét lehetôséget ad a
jövô eredményes építésére”.

A

É HÉRAKLÉSZES asztalitenisz-válo-
gatott egy arany-, egy ezüst- és 
három bronzéremmel, továbbá

három 5-8. és két nyolcadik helye-
zéssel zárta a cseh fôvárosban meg-
rendezett korosztályos kontinensviadalt.

Az ifjúsági leány csapat ezüstér-
me, és a Kosiba-Madarász vegyes
páros aranyérme után további
három bronzéremmel gazdagodott
a magyar küldöttség. Anélkül, hogy
versenyzôink elôdöntôbeli ellen-
feleinek teljesítményét kétségbe
vonnák és elismernénk, egyértel-
mûen érzékelhetô volt Madarász
Dóra (kép 1.) és Kosiba Dániel (kép 2.)

játékán, hiszen mindketten hét
mérkôzésen álltak asztalhoz, ráadá-
sul az Európa-bajnokság kilencedik
versenynapján. Számukra így egy
egyesbeli bronzéremmel válik emlé-

kezetesebbé a prágai Európa-
bajnokság. Érdekesség, hogy a fiúk
versenyében az elsô négy között
kiemelt versenyzôk közül csak
Kosibának sikerült bejutnia az elô-
döntôbe, a többiek már a verseny
korábbi szakaszában búcsúzni kény-
szerültek. Madarász szempontjá-
ból viszont igazi bravúr a bronzér-
mes helyezés, hiszen még csak elsô
éves az ifjúságiak között, és kor-
osztályában mindjárt 1 aranyat, 
1 ezüstöt és 2 bronzérmet nyert. 

Az egyesek mellett idôrendi
sorrendben harmadik elôdöntônket
az Ambrus-Madarász páros játszot-
ta. Ezen a mérkôzésen adódott
leginkább esély a döntôbe kerülés-
re, két szettes hátrányból még
egyenlíteni tudtak a leányok, de a
mindent eldöntô szett nagyon 

rosszul indult számunka és ez
megpecsételte a mérkôzés sorsát.

Az egy évvel ezelôtti négy
bronzérem után a 2009. évi Ifjúsági
és Serdülô Európa-bajnokságról 1
arany-, 1 ezüst- és 3 bronzéremmel,
tehát teljes éremkollekcióval utaz-
hatott haza a magyar csapat. Az
érmek mellett a serdülôkorú Lakatos
Tamás (kép szöveg alatt), a Kosiba-Kovac
(magyar, horvát) ifjúsági fiú páros,
valamint a Nagyváradi-Eerland
(magyar, holland) serdülô leány
kettôs nevéhez további három 5-8.
helyezés is fûzôdik. Az ifi fiú csapat
(Do Phuong Nam, Kosiba Dániel,
Palatinus Martin, Perei Gergely,
Schaffer Dániel) és a serdülô leány
csapat (Hepke Johanna, Matastik
Eszter, Nagyváradi Mercédesz)
egyaránt nyolcadik helyen zárt.

MOATSZ

A
Asztalitenisz: Öt érem az ifi és serdülô Eb termése

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

Atlétika: Óriási siker az ifi Vb-n

HÉRAKLÉSZES birkózók jó teljesít- 
ménnyel zárták Grúziában, a junior 

szabad-, kötöttfogású és nôi Eb-t. 
A szabadfogásúak mezônyében Tôzsér
Sándor (kép 4.) (Debreceni Sportcentrum-74
kg) a dobogó harmadik fokára állhatott 

fel. A 96 kilogrammos kategóriában 
Ligeti Dániel (Haladás VSE) az ötödik
helyen zárt. Kötöttfogásban, a 66 kilós
Szabó Martin (Sziget SC) szintén ötödik
helyezést szerzett, míg 96 kg-ban Majoros
Ármin (Egri Vasas SC) a nyolcadik helyen 

végzett. Az 51 kilós Jager Szimonetta
(BVSC) egy nyolcadik helyezést gyûjtött be.

A kadetek szerbiai versenyérôl Koller
András (kf, 63 kg, Tatabánya SC) ezüst-,
Krasznai Máté (szf, 54 kg, FTC)
bronzéremmel térhetett haza.

P. J. M.

A
Birkózás: 3 érem a korosztályos kontinensbajnokságokról

Bíztató eredmények az U23-as Eb-n 

Z EURÓPA-BAJNOKSÁGON szereplô junior atlétáink közül ezúttal a dobóatléták értek el dobogós helyezést. Az Újvidéken 
megrendezett kontinensviadalon Ozorai Jenny (kép 3.) (Dobó SE) ezüstérmet szerzett kalapácsvetésben, csakúgy, mint a fiúk  
versenyében Hudi Ákos (VEDAC). A viadalon több számban is döntôbe kerültünk. Részletes eredmények: www.ejchnovisad2009.com.

MASZ, P. J. M.
A

Kalapácsvetôink remekeltek a junior EB-n

JÖVÔT ILLETÔEN több mint bíztatóan 
szerepelt a magyar evezôs válogatott  

az U23-as világbajnokságon, a

csehországi Racicében, ahol az öt
döntôbe jutott egység közül kettô a
dobogóra is felállhatott.

A dicséretes szériát Novák Mariann
(Külker EK) könnyûsúlyú egypárevezôs-
ben nyitotta meg, aki végig nagy
küzdelemben volt német és belorusz
riválisával, s végül mindössze 0,5 másod-
perccel lemaradva az ezüstéremrôl,
harmadik helyen ért célba. A férfi
könnyûsúlyú négypárevezôs – Csepregi
Gábor (DNHE), Rácz Róbert Bence
(DNHE), Markgrúber Balázs (Csepel EK),
Kondér Barna (Vác VEC) – az A-döntôben
tavalyi eredményüket fél perccel megja-
vították, de 0,1 másodperccel így is az
ötödik oroszok mögé szorultak, s lettek 

hatodikok. A müncheni felnôtt világku-
pán ötödik helyezést elérô kormányos
nélküli kettes – Simon Béla és Juhász Adrián

(Tisza EE) – döntôje következett, amely-
ben a tavalyi világbajnok görög csapat
idén is megszerezte az aranyérmet,
mögöttük a magyaroké lett az ezüst. Az
eredmény értékét növeli, hogy Simon és
Juhász egy másodpercnyire megközelí-
tette az e számban nyilvántartott hivata-
los világcsúcsidôt. A nôi kétpárevezôs
egység már azzal túlteljesített, hogy
beverekedte magát a döntôbe. Sáska
Beáta (Esztergomi EHE) és Bende Zsófia
(Mohácsi TE) a táv legnagyobb részében
versenyben volt az érmes helyezésért is,
ám az utolsó 500 méteren többen is
jobban hajráztak, így nekik az ötödik hely
jutott. A férfi könnyûsúlyú kormányos
nélküli négyes – Bartha Zoltán (Külker 

EK), Sándor Áron (DNHE), Veréb Dávid
(Bajai SVSC), Dumitrás István (Szegedi VE)
– számára rosszul kezdôdött a 

világbajnokság: Forrai Dávid vakbélmû-
tétje helyett ugyanis Sándor Áronnak
kellett beugrania. Ez a váltás nem látszott
meg a négyes teljesítményén, amely
végül az elôkelô ötödik helyen ért célba.

Ficsor László szövetségi kapitány elsô-
sorban a válogatottak töretlen küzdôszel-
lemét emelte ki. Az öt, döntôs helyezés, a
két érem, egy B-döntôs elsô hely és a C-
döntôs helyezés igen nagy eredmény a
nehéz helyzetben készülô magyar evezôs
válogatottól, amely hatalmas konkuren-
ciaharcban – 56 ország indította leg-
jobbjait, s közülük 34-bôl legalább egy
hajó bejutott az 1-6. helyekért zajló 
A-döntôkbe – bizonyította: nemzetközi
szintû utánpótlással rendelkezik.

Jocha Károly

A
Evezés: U23 Vb-mérleg: öt bravúr, egy ezüst- és egy bronzérem – a szolnoki

Simon Béla és Juhász Adrián vitte a legtöbbre

(1.)


