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A PEKINGI OLIMPIÁN, pontszerzô helyen
végzett Lôrincz Tamás (CVSE) Dániában is
bizonyított. A kötöttfogásban szônyegre
lépô birkózó, a sportág világbajnokságán,
a felnôtt mezônyben az ötödik helyig
jutott. A csillagprogramos sportoló felnôtt
Európa-bajnoki címe után, ez alkalommal is
a bronzérem közelébe került. A hölgyek
között a korábbi héraklészes – felnôtt Eb és
a budapesti vb ezüstérmese – Sastin
Mariann (kép 1.) (Csepel SC Delta SE) 59
kilogrammban a harmadik helyen zárt.
IZRAELBEN az ifjúsági korú súlyemelôk
Európa-bajnokságán héraklészeseink is
képviseltették magukat. A hölgyek 69
kilogrammos mezônyében Szûcs Petra
(Soroksári SSZE) az összetett verseny
kilencedik helyén zárt. A fiúknál a 85 kilós
Orosz Imre a tízedik helyen végzett, míg
nehézsúlyban – a lökést és a szakítást
követôen – Dudás István (Tatabánya SC) és
Szita Alex (Igerszemcse Súlyemelô egyesület) kilencedik illetve tízedik helyezést
értek el.
SPANYOLORSZÁG 19 nemzet,
39 versenyzôjének részvételével nemzetközi triatlon viadalnak adott otthont. A
rangos sportesemény egyben az I. Ifjúsági
Olimpiai Játékok kvótaszerzô versenyének
is számított. Balogh Barbara (ORTRI) végül
a hatodik, Pap Eszter a kilencedik, míg
Dudás Eszter (egyaránt Villám SC) a
tizenötödik helyen fejezte be a versengést.
A héraklészes lányok (kép szöveg alatt) ezzel
kivívták a szingapúri indulás jogát.

Hírek

KÜRTHY LAJOS a közelmúlt nemzetközi
versenyein és a zágrábi Grand Prix-n is igen
jó formát mutatott. A szeptemberben,
Lengyelország-ban megrendezett újabb
erôpróbán is elôkelô helyen végzett a
mohácsi súlylökô. A csillagprogramos atléta
ismét 19 méteren túlra dobta a dobószert,
így a rangos nemzetközi mezôny hatodik
helyén zárt a magyar fiú.
A SIKET és
nagyothalló sportolók számára megrendezett Siketlimpián hat sportág, 21 versenyzôje képviselte hazánkat. A Tajvan szigetén megtartott viadalon a sportlövô
Biatovszki Mira aranyérmet vehetett át. A
szegediek héraklészes puskása világcsúccsal
utasította maga mögé vetélytársait. A
korábbi bajnokprogramos birkózó Godó
Kitti, aki jelenleg a TFSE judósa, új
sportágában, a 63 kilósok mezônyében, a
dobogó harmadik fokára állhatott fel.
ÜNNEPSÉGET tartott a Magyar Torna
Szövetség, melynek több KSI-s vonatkozása
is volt. A versenyzôként kétszeres Ebezüstérmes, többszörös összetett mesterfokú bajnok – a római és a tokiói olimpiai
résztvevôje – Csányi Rajmund, a KSI egykori
edzôje az életmû kategóriában részesült
elismerésben. A szövetség vezetôi most
búcsúztatták a világbajnoki bronzérmes,
Athénban olimpiai 6. helyezett, többszörös
világkupa-gyôztes Gál Róbertet (kép 3.), aki –
tíz év válogatottság után – a KSI SE-bôl
visszavonulva befejezte az aktív versenyzést.
NAGY SPORTÁGVÁLASZTÓ

ÖTÖDSZÖR! Nagy sikerrel zárt a maglódi
úti Merkapt Marathon Sportközpontban
szeptember közepén megrendezett sportágválasztó, a két nap alatt mintegy 17.800
fiatal érdeklôdött a helyszínen a különbözô – közel 80 – sportágak iránt. A kilátogatók olimpikonokkal, neves sportolókkal
ismerkedhettek, hasznos tanácsokat kaphattak – no és persze alkalmilag ringbe ás
vízre szállhattak, korcsolyát húzhattak,
nyeregbe pattanhattak, ütôt foghattak,
kipróbálhatták a küzdô- és labdasportokat.
Mint Dr. Szabó Tamás a rendezvénnyel
kapcsolatban elmondta: „a több mint
tizenötezer látogató egyértelmûen bizonyítja, hogy a fiatalokban, s nem utolsósorban szüleikben él a vágy, a rendszeres
sportolás, az egészséges életmód iránt.”
KOVÁCS LÁSZLÓ (kép 4.) 70 ÉVES! A mai
napig is aktív sportági vezetôje a
Héraklész Programnak Kovács László,
világválogatott kézilabdás. A Honvéd
egykori játékosa bajnoki címei mellett vbnyolcadik hellyel is büszkélkedhet. „Laci
bácsi” testnevelôi majd kézilabda
szakedzôi oklevelet szerzett a TF-en, '85ben kapta meg a mesteredzôi címet.
Hetventôl a TF oktatója, edzôi sikereit a
TFSE, az Elektromos és a Honvéd mellett
aratta; edzett több külföldi csapatot,
illetve a magyar férfiválogatottat. Játékosként 94-szeres válogatott, kétszer az
év játékosa. A Tanár úr szeptember
24-én töltötte be a 70. évét…

(1.)

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja;
a Héraklész Program, a Sport XXI. Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2009. szeptember, VIII. évfolyam 9., sorrendben 83. száma.

A TARTALOMBÓL:

Rogge elnök már a második ifjúsági olimpiában gondolkodik…
A MOB Cselekvési Programja az utánpótlásra is kiterjed
Beszámoló a Nemzetközi
Antropológiai Konferenciáról Király Kristóf triatlonista portréja Sportági beszámolók:
judo, öttusa, tenisz, evezés, vízilabda, kajak-kenu, torna, sakk, kerékpár hírek.

A MOB közgyûlése elfogadta a londoni irányelveket – Héraklészesek is érintve!

A

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG
szeptember 26-ai közgyûlésének
legfontosabb napirendi pontjaként
a londoni felkészülés irányelvei kerültek

terítékre. A sportági utazó kereteket
várhatóan jelentôs számban a Héraklész
Program egykori és jelenlegi sportolói
fogják alkotni, ezért a felkészülési

irányelvek, azok megvalósulása a NUSI
Utánpótlás-nevelési Igazgatósága számára is kiemelt fontossággal bírnak.
(Folytatás a 2. oldalon)

MOB-közgyûlés: Szingapúrban 12 fiatal részvétele már biztos, 40 millióval segít az állam

D

r. SZABÓ TAMÁS (kép 1.) alelnök a
közgyûlésen az I. Szingapúri Ifjúsági
Olimpia elôkészületeirôl adott rövid
áttekintést. Mint azt az utánpótlásnevelési igazgató elmondta, a kvalifikációs rendszer igen bonyolult, összesen 82
fôs lehet maximálisan a magyar küldöttség, ebbôl 12 tizenéves részvétele már
biztos. Szabó Tamás hozzátette: örömteli,
hogy e téren nincsenek anyagi gondok, a
külön erre a célra fordítható 40 milliós

(4.)

állami támogatásból az érintett szövetségek megfelelô forráshoz jutnak.
Jakabházyné Mezô Mária, a Magyar
Olimpiai Akadémia fôtitkára kiegészítésként elmondta, a szingapúri szervezôk
által elindított „Friends“ (Barátok)
program keretében a Csík Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium egy
tanulója már eltöltött két hetet a játékok
helyszínén egy táborban, két fiatal
versenyzô pedig ezután utazik majd egy

sporttáborba; továbbá a MOA 55. –
november 6-ai – vándorgyûlésének a
fókuszában is az ifjúsági olimpia szerepel
majd. Schmitt Pál MOB-elnök ezzel
kapcsolatban megjegyezte: a sportesemények mellett megannyi kulturális eseményt és az olimpiai eszmét terjesztô
programot rendeznek majd Szingapúrban a fiatalok számára.
MOB – NUPinfo
(2.)

(1.)

(3.)
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Fotó: Blénessy Berta
Fotó: Jochapress

következô számának tartalmából:

SIOSZ Utánpótlás-konferencia Cserkeszôlôsön
U20-as nemzetközi viadal Vívó világbajnokság

Öttusa kvalifikációs verseny Budapesten
Judo junior vb és csapat Eb.

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 NUPinfo internetes változata megtalálható:
a www.nupi.hu, és a www.utanpotlas-neveles.hu honlapokon!
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Elhunyt Schlegel Oszkár, a Csanádi iskola alapítója

LETÉNEK 72. esztendejében, gyógyíthatatlan betegségben elhunyt Schlegel
Oszkár (kép 2.) testnevelô, a Csanádi
iskola címzetes igazgatója, a magyar
olimpiai mozgalom elkötelezett híve,
kézilabdaedzô; a Magyar Olimpiai
Akadémia tanácsának korábbi tagja, a
Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli
tagja.
Schlegel Oszkár 1989-ben alapította az
elsô olimpiai iskolák egyikét, amikor a

zuglói Ôrnagy utcai iskola Csanádi Árpád
nevét vette fel, és az intézmény a KSI
iskolája lett. Sikerrel egyeztették a diákok
versenyszerû sportolását, elômenetelét;
olimpiai bajnokokról neveztek el
tantermeket. A Csanádi iskolában az óta
is példaértékû, mintaszerû olimpiai
nevelés folyik.
Pályája a Petôfi Sándor Gimnázium
padjából a TF-en át vezetett az igazgatói
székig. Harmincöt éven keresztül tanított
www.nupi.hu

a zuglói iskolában, igazgatóhelyettese,
majd tizenöt évig igazgatója volt. A '80-as
évek végén nyerte meg a Központi
Sportiskola akkori igazgatóját, Barbacsi
Imrét az iskola és a sportiskola
együttmûködésére.
Schlegel Oszkár a közelmúltban még
tevékenyen részt vett a MOB Emlékés Hagyományôrzô Bizottságának
munkájában.
NUPinfo

MOB közgyûlése elfogadta a londoni irányelveket
– Héraklészesek is érintve!

A

Z OLIMPIAI sportágak szakszövetségei közül egy kivétellel, sportszakmai szempontból igen
magas nívójú prezentációkat küldtek
el a MOB-nak.
Kovács Tamás sportigazgató a
küldötteknek korábban eljuttatott
írásos anyag kiegészítéseként az
alulfinanszírozottságot, az edzôk
rendkívül alacsony anyagi és erkölcsi
megbecsülését, valamint az egyesületek ellehetetlenülését, továbbá a
sportegészségügyi és a létesítményhelyzet drámai romlását említette az
olimpiai felkészülés fô hátráltatói-

K

– folytatás

ként. Az igazgató hozzátette: nagyon
nagy szükség lenne egy felzárkóztató
programra, hogy a londoni csapat
minél több lábon álljon, hiszen a
pekingi olimpia egyik fô tanulsága az
volt, hogy két-három sportág botlása
esetén döntôen visszaesik a magyar
küldöttség eredményessége.
Összesen jelenleg – mintegy 1061
versenyzô – 372 „A” és 689 „B”
kerettag jelenti az olimpiai csapatot.
A szövetségek 301-339 sportoló
kvalifikációját várják – Peking elôtt
ugyanez a szám 306-328 volt –, a
tervek szerint 7-8 aranyérmet,

összesen 22-23 érmet – Peking elôtt
9-12 aranyban, 20-25 éremben bíztak
–, továbbá 162-217 pontot remélnek.
Aranyérmet a kajak-kenusok, vívók
(kép 1.), úszók (kép 2.), cselgáncsozók,
birkózók és vízilabdázók várnak;
éremmel az atléták, ökölvívók, lövôk,
tornászok, öttusázók és a hosszútávúszók szeretnének hazatérni. A realitásokat figyelembe véve azonban
20-22 sportág 120-150 sportolójának
kvalifikációja mellett 4-5 aranyérem
várható.
A felkészülési irányelvek a
www.mob.hu –n megtalálhatók.

S

A

kiemeltebb állami támogatása
mellett a Patrónus Program folytatását a támogatottak körének bôvítésével; a magyar edzôképzés megreformálását; az iskolai és egyetemi
sportkoncepció kialakítását és megvalósítását, a testnevelési órák számának növelését és a sportágak
megismertetését a testnevelési órák
keretein belül; a sporttudományos
(kép 3.) kutatások, programok váloga-

tott keretekhez történô hozzárendelését. Ami pedig igazgatóságunkat leginkább érinti: további sportágak bôvítésével folytatni kell az
utánpótlás-nevelési programokat. A
programban külön pontként megfogalmazódott a fiatalok sporton keresztül történô nevelése a mûhelyek
támogatási rendjének kialakítása
mellett. A teljes program pontokba
szedve a MOB honlapján megtalálható.

éremmel. A sakk népszerûséget jelzi,
hogy 14 nemzet versenyzôi értek el
érmes helyezést.
A 10 éven aluliak 81 fôs
versenyében az egri Gledura
Benjamin – aki egyben magyar
bajnoki arany-és bronzérmes úszó is
– aranyérmes lett. A 12 évesek
mezônyében 92 induló közül a
szegedi Csonka Balázs bronzéremmel zárt. Mindketten a NUSI

Utánpótlás-nevelési Igazgatósága
által felügyelt Sport XXI. Program
által támogatott Maróczy Géza
Központi Sakkiskolába járnak. A 19
fôs magyar csapatból említésre
méltó eredményt még a 18 éves
korcsoportban To Nhat Minh ért el,
aki hatodik lett, s nemzetközi
mesteri normát teljesített.
NUPinfo

Kerékpár: Simon Péter ifi világkupa-pontokat szerzett Isztrián

IKERREL zárta szereplését a magyar
ifjúsági országúti kerékpáros
válogatott a hét fordulós korosztályos világkupa-sorozat befejezô
állomásán, az idén 50. születésnapját
ünneplô Isztriai Körversenyen. A hat
fôs legénységre komoly feladat
hárult, világkupa-pontokat kellett
szerezni, mely alapján kvalifikálhatjuk nemzetünket a 2010-es
ifjúsági olimpiára. A KSI fiatalja,
Simon Péter (kép 1.), összetettben az
elsô húszban fejezte be a versenyt,
17. helyezése 4 pontot ért.
A kifejezetten nehéz, hegyi
utakkal fûszerezett három szakaszos
isztriai viadalon 24 nemzet 144
kerekese rajtolt el. Simon Péter, a KSI
- Schwinn Csepel SE országúti

A MOB Cselekvési Programja az utánpótlás-nevelésre is kiterjed
MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG
szeptemberi közgyûlésén ismertette Kovács Tamás sportigazgató – az egyeztetések után –, a
Sport Szakállamtitkárság felkérésére elkészített, a magyar sport jövôjére irányuló Cselekvési Program
javaslatát. A 2010-es esztendôre
vonatkozó program többek közt
magába foglalja a „Londonra”
történô felkészülési programok

Sakk: Érmek a korosztályos Európa-bajnokságról

ÉT ÉRMET szereztek a magyarok az
olaszországi Fermóban szeptember
9-én befejezôdött korcsoportos
sakk Európa-bajnokságon. Az 5-5
leány és fiú korcsoportban 46
országból összesen 865 sakkozó
vetélkedett. Az oroszok voltak a
legeredményesebbek 3 arany-, 1
ezüst- és 1 bronzéremmel, a
magyarok az összesített éremtáblázat ötödik helyen végeztek a két

menôje, hegyi és országúti bajnokhoz méltóan az élbollyal tudott
minden szakaszon célba érni, az
összetettben 4 világkupa-pontot érô,
nagyon értékes 17. helyen végzett –
az elsô szakaszon 18., a másodikon
19., a harmadikon 28. lett. Az elsô és
a második helyezett belga, a
harmadik francia bringás lett, Péter
összesen 1 perc 8 másodperc
hátránnyal zárt mögöttük a tabellán.
- A belgák ezzel a világkupasorozat gyôztesei lettek, Magyarország benne van a világ 25 nemzete
között. Nagy siker ez, a hét futamból
csak ezen az egyen tudtunk részt
venni. A szabály szerint az elôzô év
elsô 25 csapatát kötelesek a
rendezôk meghívni, néhány gárda

pedig saját költségén vehet rész az
eseményeken. Peti ezzel a jövô év
fordulóira indulási jogot szerzett
Magyarországnak. Az országúti
szakág európai világkupa, illetve a
bmx és a mountain bike világbajnokság eredményei alapján számítják ki
a jövô évben esedékes Szingapúri
Ifjúsági Olimpián résztvevô országokat. Lezárult a kvalifikáció, várjuk a
bonyolult számítás eredményét nyilatkozta Somogyi Miklós utánpótlás szakvezetô.
A 2009-es ifjúsági világkupasorozat végeredménye (nemzetek):
1. Belgium (223 pont), 2. Hollandia
(215 pont), 3. Franciaország (187
pont), 25. Magyarország (4 pont).
V.F.

Sikeres szezonzárás a KSI-ben – 9 érem az ôszi bajnokságokon

B

AJNOKI sikerekkel végzôdtek a
szeptemberi bajnokságok a KSI
Schwinn - Csepel SE kerekesei
számára.
A háztömbkörüli – kritérium –
országos bajnokságra Mosonmagyaróváron került sor, szeptember 12-én.
Ifiben hármas KSI-s siker született, az
élen Simon Péter zárt, a második
helyet Stubán Ferenc, a harmadikat
Szabó-Biczók Márton szerezte meg.
Az elit hölgyek közt Zelinka Gabriella

Rogge elnök már a második ifjúsági olimpiában gondolkodik…

A

NOB ELNÖKE (kép 4.) kinevezte a
2014-ben rendezendô II. Nyári
Ifjúsági Olimpiai Játékok szemle
bizottságát. A testület munkáját
Frank Fredericks namíbiai világbajnok, többszörös ezüstérmes
rövidtávfutó, a NOB Sportolói
Bizottságának vezetôje irányítja,
segíti ôt Szergej Bubka rúdugró

(1.)

(2.)

olimpiai bajnok, az Ukrán Olimpiai
Bizottság elnöke, a német Claudia
Bokel ezüstérmes párbajtôrvívó, a
NOB tagja, valamint Gilbert Felli, a
NOB olimpiai ügyvezetô igazgatója
is. A bizottság a közeljövôben
keresi fel a rendezésre pályázó
városokat: Guadalajara-t (Mexikó)
Nanjing-ot (Kína) és Poznan-t

(Lengyelország). Értékelik a pályázatokat, megvizsgálják, mennyiben
alkalmasak az ifjúsági olimpia
megrendezésére. A NOB Vancouverben, a téli olimpia idején tartandó
ülésén, titkos szavazással dönt a
helyszínrôl, elsôsorban a szemlebizottság jelentése alapján.
MOB – NUPinfo összeállítás

(3.)

(1.)

(4.)
2. oldal

www.nupi.hu

negyedikként fejezte be a versenyt, a
serdülôk közt Bedike Marcell (kép 2.)
arany-, Monoki Zsuzsa (kép 3.) ezüstérmes
lett; U23-ban Veres Ádám bronzéremmel került az eredménylistába.
Másnap a páros idôfutam ob-ra a
Dunakiliti és Rajka közötti útszakaszon került sor. A serdülôk között, 12
kilométeren a Bedike Marcell-Radonics
Máté egység arany-, az ifik közt 20 kmen Szabó-Biczók Márton és Simon
Péter ezüstérmes lett. A serdülô lá-

nyoknál a Monoki-testvérek – Kriszta
és Zsuzsa –, 10 kilométeren mutatott
teljesítményét ezüst koronázta. Az
U23, 24 km-én Veres Ádám Szalontay
Sándorral duót alkotva negyedik
helyezett lett.
A Magyar Köztársaság madison
(páros) bajnokságán szeptember
22-én, a Millenáris betonteknôjében, a
Szalontay - Veres páros (kép 4.) – felnôtt
mezônyben – szintén a negyedik
helyen zárt.
V.F.

(3.)

(2.)

(4.)

Forrás: Kalocsai Richard

www.nupi.hu

Forrás: Bikemag
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Sporttudomány: Beszámoló a Nemzetközi Antropológiai

Kajak-kenu: EORV – Toronymagasan az elsô a magyar válogatott

T

ÖKÉLETES! – ez a jelzô illik
leginkább fiataljaink szereplésére,
akik a racicei EORV-n 22 arany-,
13 ezüst- és 12 bronzérmet lapátoltak össze. A mieink minden korosztályban, vagyis az 1992-es születésûektôl a '94-esekig bezárólag fantasztikus formában szerepeltek, a lányok
a két négyest leszámítva mindegyik
számban diadalmaskodni tudtak; a
'94-es születésûekbôl, a serdülôkorú
versenyzôkbôl álló hajóink pedig
ezüstérmesek lettek a két évvel
idôsebbeket felvonultató mezônyben.

- Két dolog miatt is büszke vagyok
a versenyzôinkre. Egyrészt a tizenhat
nemzetet számláló versenyen – ahol
a németek és a lengyelek is a legjobb
csapatukkal vonultak fel – megmutatták, hogy ezen a szinten is milyen
erôs a magyar kajak-kenu sport.
Másrészt olyan lelkesedéssel és
odaadással vetették bele magukat a
versenybe, amely példaértékû lehet
mindenki számára - magyarázta a
kapitány. Hüttner Csaba a magyar
versenyzôk közül öt indulót emelt ki:
a kenus Bodonyi András, a kajakos

Konferenciáról

Szomolányi Máté (Gyôri VSE) 3-3
aranyérmet nyert a két nap során,
míg a 94-es születésûek között
szereplô kajakos Tótka Sándor
(Kôrös KSE), míg a hölgyeknél
Fónagy Vera (KSI) 500 és 1000
egyesben, valamint Lucz Dóra
(Dunakeszi Kajak Club) is két
számban gyôzedelmeskedett. A
héraklészes fiúk és lányok mind az
éremtáblázat, mind a ponttáblázat
alapján – 15 nemzet versenyében –
a legeredményesebb csapatot
alkották.

A

LESˇ HRDLICKA,
az ismert cseh
ˇ
antropológus emlékére 10 évenként nemzetközi antropológiai
konferenciát rendeznek Prágában és
Humpolecben. Ezen a konferencián
Pápai Júlia (kép 1.) és Tróznai Zsófia (kép 2.)
képviselték a NUSI-UPI-t. A szeptember 02. és 05. között megrendezett
eseményre 24 országból érkeztek
kutatók. A konferencia 227 résztvevôje, 13 szekcióban, 91 elôadást és 66
posztert mutatott be.
Az elôadások egy része történeti
antropológiával foglakozott. E széles
kutatási területen belül külön taglalták a különbözô történelem elôtti
népességek biológiai jellemzôit, fejlôdésük bioszociális faktorait, etnodemográfiai adataikat, valamint az
egészség és a betegség kérdéseit. A
szekciók nagyobb része az élô emberek humánbiológiai jellemzôivel
foglalkozott. A legtöbb elôadás – így
a miénk is – a „Növekedés és fejlôdés”, és a „Kinantropometria”
összekapcsolt szekcióban hangzott el.
Az elôadások érdekesek, pergôk
voltak. Megtudtuk, hogy Spanyolországban a bevándorlók gyerekei
nagyobb súllyal születnek, mint az
ôslakosokéi. Egy cseh elôadó többgyermekes családok fiait és lányait
vizsgálta. Szoros kapcsolatot talált az
idôsebb testvérek száma és a vizsgáltak testméretei között. Minél késôbbi
helyet foglaltak el ezek a gyermekek
a testvérsorban, annál nagyobb testdimenziókkal rendelkeztek.
Magyar kutatók serdülô fiataloknál
az önmagukkal való elégedettséget a
valós testméretek tükrében vizsgálták. Kutatásuk igazolta, hogy akik
pozitívabban vélekedtek saját testükrôl, azok a valóságban is vékonyabb
testalkatúak voltak. Kevesebb volt
testtömegükben a zsír aránya és
kisebb volt a testtömeg indexük is. A
negatívabb önértékeléssel rendelkezôk szignifikánsan izmosabbak és
erôteljesebb testfelépítésûek voltak.

Crestumai érmek – maraton szakágban is az élen

A

KAJAK-KENU maraton világbajnokságára Portugáliában került
sor. A népes magyar küldöttség
gerincét képezô héraklészesek az
ifjúsági, valamint az U23-as mezônyben próbáltak szerencsét. A legifjabbakra 17 kilométernyi lapátolás és
gyakran emelkedôn felfelé futás várt,
a 23 évnél fiatalabb indulók számára
21 kilométer volt az elôírt penzum. A
rendezôk a verseny színhelyéül, egy
tengeröbölben kialakított 4.3 kilométeres pályát jelöltek ki.
Az ifjúságiaknál a nôi kajakosok
szerepeltek a legjobban, Georgopoulou Alexandra (kép 1.) (MTK) nagy
fölénnyel, magabiztos versenyzéssel
gyôzött, Váczai Enikô (Gödi SE) pedig
bronzérmet nyert. Ugyancsak bronzéremnek örülhetett a kenus Dóczé
Ádám (Gyôri VSE), a másik magyar

S

induló – Vasbányai Henrik (BKV Elôre)
– azonban vírusos fertôzés miatt fel
kellett, hogy adja a versenyt. A fiú
kajakosoknál Bucher Barnabás (Alois
Dallmayr-Tolnatext KKSC) kilencedik
lett, úgy, hogy az elsô futószakasz
után beborult, pedig akkor még az
élbolyban haladt.
Hüttner Csaba utánpótlás-kapitány,
mint mondta, minden versenyzô jól
küzdött, pedig az ifik dolgát még az
is nehezítette, hogy délelôtt még
apály volt, így még meredekebb
emelkedôre kellett felkaptatniuk a
futószakaszon.
Az U23-as futamok során is a nôi
kajak szakág szerepelt a legjobban a
magyar csapatból, hiszen a gödi
Havas Eszter bronzérmet nyert. Eszter
végig az élbollyal ment, csak az utolsó
körben dôlt el a verseny. Storcz

Torna: KSI-nek is termett babér az OB-n

IKERREL teljesítettek a KSI tornászai a szeptember 20-ai felnôtt I.
osztályú, egyéni és szerenkénti
bajnokságon.
A szerenkénti döntôkben Nagy
Zsuzsa és Ziszisz Tanaszisz tanítványa,
Farkas Ildikó gerendán és talajon
egyaránt a dobogó harmadik fokán
zárt. A békéscsabai Böczögô Dorina

6. oldal

Botond felnôtt kapitány kiemelte:
„Eszter jól teljesített, és örülni kell
ennek a bronzéremnek!”
A kenusoknál (kép 2.) két magyar
végzett az elsô tízben, Szabó Bonifác
(Dominó Honvéd) a kilencedik, míg
Devecseri Ádám (Dunaferr SE) ötödik
helyezést szerzett. Storcz elmondása
szerint Devecserinek kitört a lábtámasza, és ha ez a hiba nincs, akkor akár
a dobogó is elérhetô lett volna. A
férfi kajakosok között Boros Adrián
(Váci Hajó SE) kilencedikként zárt,
Kulifai Tamás (Gödi SE) pedig a 13.
helyen ért célba úgy, hogy beborult
az utolsó elôtti körben.
A verseny részletes eredményeit a
www.kajakkenusport.hu illetve a
www.canoemarathonwc2009.com
honlapokon tekinthetik meg.
MKKSZ – P. J.M.

három szeren volt a legjobb, a szombathelyi Csillag Tünde talajon bizonyított elsôségével. A juniorok szerenkénti döntôjében a KSI-s hölgyek
közül Kapitány Olivia remekelt, felemás korláton elsô, ugrásban, gerendán és talajon második lett. Korodi
Anna ugrásban szerzett bronzérmet.
A juniorok között összetettben aratott

(1.)
www.nupi.hu

gyôzelmével Kapitány „mindent vitt”.
A fiúknál a KSI SE versenyzôi több
szeren is dobogóra állhattak. Az
éremgyûjtésben 3 medáliával – talajon
és lovon bronz, korláton ezüst –
Hidvégi Vid (kép 3.) jeleskedett, Kállai
Zoltán lólengésben ezüst-, a korábbi
olimpikon Gál Róbert pedig korláton
bronzérmet szerzett.
NUPinfo

(2.)

(3.)

(1.)

Egy másik elôadás bebizonyította,
hogy adott pszichoszomatikus tünetek csoportja meghatározott megküzdési stratégiákkal jár együtt. Egy
lengyel kutató a testképpel való
elégedettségben jelentôs különbséget talált a nemek között. A lányok
nagyobb százalékban vékonyabbak, a
fiúk erôsebbek akartak lenni.
A mi elôadásunk (*) egymás után
következett. Az elsôben 5 sportág
Héraklészes fiataljainak testtáji zsírmegoszlását mutattuk be. Adataink
szerint a lányok össz-testzsírjukhoz
képest több zsírt cipelnek a végtagjaikon, míg a fiúk inkább a törzsükön
hordják zsírtartalékaikat. A különbözô sportágakra sajátos zsírraktározás
jellemzô. A tornászok a medencéjükön tárolják a legkevesebb zsírt, míg
a labdajátékosokra inkább a törzsi
zsírraktározás, fôleg a medence tájéki
lerakódás a jellemzô. A sportági
aktivitással összefüggésben tehát az
adott testtáj zsíradaptációja jól
megfigyelhetô volt.
A másik elôadáshoz a Csanádi
iskolában végzett longitudinális vizsgálat anyagából vettük a mintát. Az
volt a kérdésünk, hogy a különbözô
sportágakhoz tartozó fiúk szomatotípusa hogyan változik a serdülés idején. Mindegyik sportágban az izmosság faktorának jelentôs növekedését
találtuk, de a fejlôdési mintázatok
sportáganként eltérôek voltak. A legnagyobb dominanciaváltást a tornászoknál találtuk.
A hallgatóság aktív volt. Az elôadásokhoz rendszerint hozzáfûzték a
saját tapasztalataikat, vagy kérdeztek
az elôadótól. Tôlünk azt kérdezték,
hogy hány évet és milyen intenzitással sportoltak a fiatalok, valamint azt,
hogy a sportágra jellemzô testalkat
hány százalékban függ a kiválasztástól vagy a sportban eltöltött évektôl.
Ami persze számokban annyira nem
fejezhetô ki, így egész kis vita
kerekedett ki a végére.

A kövérség problémáit, a szociális
és kulturális antropológia fontos
kérdéseit szintén külön szekcióban
tárgyalták.
A legterjedelmesebb, legkülönlegesebb elôadásokat „Az udvarlás és
párválasztás nem verbális aspektusa”
címû szekcióban hallhattuk, amely
szinte már egy külön szimpóziumot
képezett a konferencián. A nagyon
változatos eredményekbôl kiemelném, hogy pl. a másik nem iránti vonzalmat, erôsen befolyásolja az arcszín;
valamint, hogy a párválasztásnál a
fiúk inkább az anyjukhoz hasonló, a
lányok az apjukra emlékeztetô társat
választanak.
Sajnos a legtöbb szekcióban párhuzamosan folyt a tudományos program, így fôként azokat az elôadásokat hallgattuk, amelyek a saját
szekciónkban voltak.
Közösségi programként ellátogattunk a Prágától 100 km-re fekvô
Humpolec városába, ahol Ales
Hrdlicka, a konferencia névadója
született. Itt egy nagy színházterembe tömörültek a konferencia résztvevôi, ahol elôadásokat hallhattunk a
rák különbözô fajtáiról és a törvényszéki antropológia fejlôdésérôl.
Fontos momentuma volt ennek a
napnak a Hrdlicka díj kiosztása,
amelyet 6 nemzetközileg elismert
antropológus, valamint 4 híres cseh
közéleti személyiség kapott meg.
Ezek után szabad programként
választható volt a Hrdlicka múzeum
megcsodálása, egy orgonakoncert,
illetve az ottani sörfôzde meglátogatása. Záróakkordként svédasztalos
vacsora fogadta a résztvevôket, ahol
a helyi szilvás sörspecialitást is
megkóstolhattuk.
Megtiszteltetésnek tartom, hogy
ezen a prágai nemzetközi konferencián újra képviselhettem a NUSI-UPI-t.
Sbohem Prága!
Tróznai Zsófia
(*) Pápai J, Tróznai Zs, Szabó T: Changes in somatotype of
athletes during puberty Tróznai Zs, Pápai J, Szabó T: Regional
fat distribution in young elite athletes

(2.)
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Portré: Király Kristóf, triatlon versenyzô

K

IRÁLY KRISTÓF (kép 1.) a Héraklész
Bajnokprogram kiemeltje az
ausztráliai világbajnokság junior
mezônyének egyéni versenyében
bronzérmet szerzett. E – nem túlzás –
történelmi siker kapcsán ismerkedjünk meg az Uniqa Team Újbuda
triatlonistájával.
Kristóf más összetett sportágak –
például az öttusa – versenyzôihez
hasonlóan elôször az úszni kezdett.
Már öt esztendôsen belekóstolt az
uszodák világába, majd 11 évesen a
Kondorosi uszodában, egy hirdetés
kapcsán találkozott elôször a triatlonnal. A Budaörsi Triatlon Klubban
végleg „megfertôzte” a sportág
összetettsége, ahol az úszás mellett,
már futó és kerékpáros edzésmunkát
is végzett.

A

Hamarosan kiderült, hogy a héraklészes fiú legerôsebb száma a futás –
„ebben vagyok a legkevésbé lemaradva a világ élmezônyétôl” –,
úszóteljesítménye stabil, de a nyílt
vízi úszás technikai nehézségeire
fokozott figyelmet kell fordítania.
Az ausztrál Gold Coast-on is nyilvánvalóvá vált, hogy nem elég gyorsan,
dinamikusan tempózni, a kemény
rajtszituációkra valamint az elkerülhetetlen „csetepatékra” is fel kell
készülnie a vb-bronzos sportolónak.
Apropó harmadik hely, természetesen ezt a kiváló eredményt számos
nemzetközi siker elôzte meg. Kristóf
ifiként, a 2007-es Európa-bajnokságon a váltó tagjaként ötödik lett,
tavalyi pedig, több junior Európakupán is gyôzedelmeskedett. Az ez

F

H

P. J. M.

javítani tudott: Európa-bajnok lett. A
bajnokprogramos Joó Abigél (kép 2.)
(KSI SE) címvédôként állhatott a
jereváni tatamira, a 70 kilós sportoló
ez évben sem talált legyôzôre, ismét
aranyérmet kasszírozott be.
A fiúknál Gorjánácz Zsolt éppen
csak lecsúszott a dobogóról, az UTE
judokája a 66 kilogrammos mezônyben az ötödik helyen végzett. Az
újpesti versenyzô újabb pontokat
gyûjtve továbbra is a korosztályos
európai ranglista élén áll. A hölgyek
sem panaszkodhatnak, hiszen az

Erdélyi - Maros - Karakas - Joó
kvartett, súlycsoportjukban, a legelôkelôbb pozíciókban foglalnak helyet.
Végül egy kis magyar vonatkozású
statisztika. Az európai judoelitbe
egyre több nemzet judokája küzdi
fel magát, ennek ékes bizonyítékát a
jereváni viadal adta. Összesen 23
ország versenyzôi osztoztak a medáliákon, továbbá az egész mezônyt
tekintve mindösszesen ketten, a
francia Tcheumo és a mi Joó Abigélünk tudta bravúrral megvédeni
junior Európa-bajnoki címét.
Pucsok József Márton

Öttusa: Ifjúsági Eb - Négy érem a korosztályos kontinensbajnokságról

K

OVÁCS SAROLTA, a nôi csapat és
a váltó egyaránt aranyérmet
nyert Törökországban, az ifjúsági öttusázók Európa-bajnokságán.
Az alba volán színeiben versenyzô
Kovács – akárcsak klubtársával Slett
Emesével és a KSI-s Földházi Zsófiával
(kép 3.) kiegészülô válogatott – magabiztosan végzett az élen.

A fiúk is eredményesen szerepeltek. A Demeter Gergely - Málits
István - Telek Máté összeállítású
székesfehérvári trió a második
helyen zárta a csapatküzdelmeket,
ugyanezen felállású váltó végül
ötödik lett. Az egyéni verseny

legjobb helyezése Málits István
nevéhez kötôdik, a héraklészes
sportoló a negyedik helyen zárt. A
Réti Anna (MAFC), Harangozó
Bence (Alba Volán) alkotta mix
csapat hatodik helyezést ért el.
P. J. M.

A

(1.)
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MTSZ – P. J. M.

A futamot egy másik csapat technikai hibája
miatt egy óra késéssel indították, de ez a
kellemetlenség mind a hat finalista csapatot egyaránt érintette. Az U23 világbajnokság ezüstérmesei nagyon jól kezdtek, fél
távnál alig voltak a harmadik helyen
haladó lengyel egység mögött. A tôlük
megszokott parádés hajrá most nem sikerült igazán, de egyáltalán nem kell szégyenkezniük az elért eredmény miatt. Még
fiatalok – a Héraklész Program támogatottjai – a jövôben, a mezôny többi résztvevôjéhez képest is tudnak majd még fejlôdni.
A „B” döntôk sorát a magyar csapatok
közül a férfi kétpárevezôs Orbán Gergely és
Szekér László (mindketten Danubius NHE)
kezdte. A fiúk hiába finiseltek jól, csak a
harmadik helyet tudták megszerezni, ami
az összesített kilencedik helyezést jelentette. Egypárevezésben Szabó Kati (kép 2.) (Váci

Városi Evezôs Club) a „kisdöntôben” csak a
litván lánnyal nem bírt, másodikként haladt
át a célvonalon, ami a végelszámolásnál
egy nyolcadik helyezést ért. Varga Tamás
(Démász Bajai SVSC) kicsit „könnyûnek”
bizonyult nehézsúlyú ellenfeleivel szemben
a „kisdöntôben”, bár végig versenyben
volt, és egyáltalán nem voltak nagy különbségek, végül negyedik lett.
A Lôrinczy Péter (Külker Evezôs Club),
Kitka Gergely (Démász Szeged VSE), Veréb
Dávid (Démász Bajai SVSC), Dumitrás István
(Démász Szeged VSE) remek rajt után 500
méterig vezetett, majd nagy csatában
voltak az ôket utolérô osztrákokkal, akik a
pálya második felében egy kicsit gyorsabbak voltak a magyar hajónál. A „B” döntô
gyôztes Ausztria mögött, Magyarország
könnyûsúlyú kormányos nélküli négyese
másodikként végzett.
MESZ – P. J. M.

dobtak lányainknál, így további két
mérkôzés megnyerése kellett az ötödik
helyezéshez. Merész András csapata elôször a szerb, majd a hispán válogatottat is
nagy gólaránnyal gyôzte le, így az ötödik
hely is meglett.
A fiúk ugyanezen korosztályának

európai legjobbjai Görögországban csaptak össze. Keszthelyi Tibor alakulata (kép 3.)
több gyôzelmet, de az olasz és a horvát
csapat ellenében egy-egy vereséget is
begyûjtve az 5.-6. helyért játszhatott. A
spanyol válogatott ellen vereséget szenvedtünk, így maradt a hatodik hely.
P. J. M.

Fotó: Hornok Miklós
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(2.)

majd 5-0-ra is elhúztak, innen pedig már
nem en-gedték ki a kezükbôl a gyôzelmet.
Így megszületetett az idei év legnagyobb
magyar teniszsikere, Fucsovics Márton
Grand Slam gyôztes lett!
Marciék gyôzelmével hatéves sorozat
szakadt meg, legutóbb ugyanis 2003-ban
volt fiú Grand Slam gyôztesünk. Öt
esztendeje Balázs György, az izraeli Sela
oldalán hódította el a Roland Garros
elsôségét. Fucsovics Márton révén, most
már a US Open junior versenyeinek almanachjába is bekerültünk.

Vízilabda: U20-as kontinensbajnokságok szerte Európában

20 ÉVEN aluli hölgyek alkotta vízilabdaválogatott Itáliában, a junior korú
pólósok Európa-bajnokságán vendégszerepelt. A héraklészes csapat kiválóan
kezdett és sorra vette az akadályokat. A
hatodik versenynapon a házigazdákkal
csaptunk össze, akik egy góllal többet

Fotó: Záhonyi Tamás IJF
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és a fináléba jutottak. Ellenfelük a
döntôben a jóval összeszokottabb
Obry/Puget kettôs volt, akik azért nem
voltak ismeretlenek Marci számára az
európai versenyekrôl és talán ez is segített
nekik abban, hogy az elsô szettet
rövidítésben nyerték meg.
A második játékrészben is fej-fej mellett
haladtak a párok, az izgalmas gémeket
követôen azonban mindig a szerváló fél
örülhetett egészen 5-6-ig. Ekkor Marcinak
a szettben maradásért kellett adogat-nia,
ez azonban nem sikerült neki (5-7), így tiebreak helyett jöhetett a szuper-tie-break,
amit Marciék nagyon jól kezdtek, 3-0-ra,

Evezés: A héraklészes páros sikere a felnôtt Eb-n

ÉRAKLÉSZESEKKEL felálló evezôs válogatott vett részt az idei Európabajnokságon, Fehéroroszországban.
A selejtezôfutamokat követôen több egységünk is a fináléba kvalifikálta magát a
breszti evezôspályán.
A dr. Alliquander Anna (Danubius NHE)
és Hajdú Zsuzsanna (Csepel Evezôs Club)
összeállítású könnyûsúlyú kétpárevezôs
egység is a „nagydöntôbe” jutott. A lányok
a korábban tôlük már megszokott módon,
a pálya második felében tudtak nagyot
alkotni. Óriási hajrával utasították maguk
mögé az ellenfeleket, így a hatodik helyrôl
szépen elôretörtek és végül a negyedik
helyen értek célba.
Ötödik helyen zárta Európa-bajnoki
szereplését Juhász Adrián és Simon Béla
(mindketten Tisza Evezôs Egylet) a férfi
kormányos nélküli kettesek versenyében.

Judo: Újra Európa trónján a héraklészes lányok

Z ÖRMÉNYORSZÁGBAN, a 20 éven
aluliak számára megrendezett
judo kontinensbajnokságon
négy érmet és egy ötödik helyezést
gyûjtöttek be sportolóink.
A lányoknál több érem-várományossal, a korábbi világ- és Eb-k
érmeseivel számoltunk. A 44 kg-os
kategóriában Erdélyi Lilla (MVSC) a
dobogó harmadik fokára állhatott
fel, az 52 kilóban versenyzô, KSI-s
Maros Barbara ezüstérmet vehetett
át. Karakas Hedvig (MVSC, 57 kg) a
tavalyi második hely után, most

Tenisz: Héraklészes Grand Slam gyôzelem Fucsovics révén

UCSOVICS MÁRTON (kép 1.) (Nyíregyháza VTC) az egyik legrangosabb
tenisztorna, a Grand Slam sorozatba
tartozó US Open-en mind egyéniben, mind
párosban kipróbálta magát. A héraklészes
fiú már az egyéni küzdelmek során is
megvillantotta tudását, de végül párosban
jött ki neki igazán a lépés. A 17 éves
válogatott játékos már az elôdöntôbe
kerüléssel megdöntötte a US Open-hez
kötôdô magyar férfi páros rekordot. A
héraklészes sportoló erre még rátett pár
lapáttal, ugyanis az elôdöntôben, a tajvani
Hsieh oldalán 6:3, 6:2-re legyôzték az
5. kiemelt argentin Arguello/Velotti duót,

évi budapesti duatlon Eb-n is rajthoz állt, és mindjárt a negyedik
helyen zárt.
Kuttor Csaba és Schumacher Ákos
tanítványa már a jövô évi világbajnokságra koncentrál, ahol hazai
közönség elôtt szeretne bizonyítani. A távlati cél mi lehet más, mint
az ötkarikás játékokon való részvétel. Három év múlva Londonban
rendezik a világ legnagyobb sportági seregszemléjét. Kristófra még
hosszú pályafutás, temérdek verseny
és elsôsorban tapasztalatszerzés vár,
így ha huszonkét évesen még nem
is, de az azt követô olimpián már
feltétlenül szeretné magára ölteni a
címeres mezt.
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