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A TARTALOMBÓL: MSTT-közgyûlés Dopping-sajtótájékoztató Nemzetközi doppingellenes kutatás
A Héraklész Program merítési bázisának társadalmi és demográfiai korlátai Tanulás és sportkarrier Sportági
beszámolók: asztalitenisz, jégkorong, Gymnasiade, judo, úszás, atlétika, sakk, evezés, vízilabda Hírek.

A következô számának tartalmából:
Héraklész Gála-beszámoló Kosárlabda ORV-értékelés Héraklész vívó világkupa MEVZA

röplabdatorna Hungarian Open légfegyveres verseny 

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

2009. december, VIII. évfolyam 12., sorrendben 86. száma 

www.nupi.hu www.nupi.hu

– Hírek

ONDJÁK: Magyarország utánpótlás nagyhatalom… Mi sem 
adja bizonyságát jobban, mint a világversenyeken elért 
medáliák, pontszerzô helyezések száma.

A Héraklész Program sportolói 2009-ben összesen 327 db. I-VIII.
helyezést értek el a különbözô korosztályos illetve felnôtt világ- és
Európa-bajnokságokon, köztük 55 arany-, 56 ezüst-, és 55
bronzérmet szereztek; mindez 21 sportágban összesen 166
utánpótlás-érmet jelent.

Emlékeztetôül: 2008-ban, olimpiával együtt 309 – köztük 160
érem -, míg 2007-ben 297 pontszerzô helyen – köztük 139 érem –
zártak fiataljaink. Az eredményességet a világversenyek száma
(sportág-specifikus versenynaptár) is befolyásolhatta.  

NUPinfo 

NUPinfo
Felelôs kiadó: dr. Szabó Tamás igazgató, NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóság

Fôszerkesztô: Vasvári Ferenc Telefon: (06) 1 422 35 32 E-mail: vasvari.ferenc@nupi.hu
Társszerkesztô: dr. Pucsok József Márton Telefon: (06) 1 422 35 31 E-mail: pucsok.jozsef@nupi.hu

Szerkesztôség: NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóság, NUPinfo Szerkesztôsége
1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. · Fax:  (06) 1 422 35 44
Lapkivitel:

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

A 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 US OPEN PÁROS versenyén

aratott diadal után Fucsovics Márton
(kép 1.) ismét meghódította Amerikát.
A junior teniszezôk egyik legran-
gosabb nemzetközi viadalán – az 1.
kategóriás Eddie Herr teniszverse-
nyen – a héraklészes játékos az
egyéni verseny fináléjáig jutott. A
sportág magyar történetében még
senkinek sem sikerült felülmúlnia
ezt a teljesítményt, ráadásul értékes
világranglista-pontokkal is gazda-
godott a nyíregyházi sportoló. 
BENKÓ RÉKA (GEAC Architecton)
gyôzött, Lontay Balázs (BVSC) pedig
a harmadik helyen végzett a
kardozók hagyományos müncheni
viadalán. A nemzetközi megméret-
tetésen a friss magyar bajnok
Benkó a negyeddöntôben Nagy
Orsolya (BSE) ellen nyert 15-10-re,
majd az elôdöntôben, a német
színekben szereplô Bujdosó
Alexandrát is legyôzte. A gödöllôi
vívó a fináléban is remekelt és végül
aranyérmet vehetett át. Nagy
Orsolya a hatodik, Petô Réka (BSE) a
hetedik, míg Nagy Petra (GEAC) a
nyolcadik helyen zárt. AZ IGEN
NÍVÓS nemzetközi mezônyt felvo-
nultató csehországi sportlövô GP-
viadalon több héraklészes lövô is
érmet szerzett. A férfiak 60 lövéses
légpuska számában Veres Ádám

(BHSE) ezüstérmet, a puskás höl-
gyek 40 lövéses versenyszámban a
szintén honvédos Veres Kata, a
Bajnokprogram támogatottja má-
sodik lett. A légpisztoly 40 lövéses
számban a KSI-s Nemes Adrienn (kép 2.)

a dobogó harmadik fokára állha-
tott fel. A 16 ÉVEN ALULI
jégkorongozók nemzetközi Négy
Nemzet Tornájára a budapesti Ice
Center jegén került sor. A magyar,
szlovén, lengyel és francia váloga-
tott körmérkôzéses rendszerben
mérte össze tudását. A héraklészes
csapat három mérkôzésén két
gyôzelmet és egy vereséget be-
gyûjtve, a második helyen zárt. A
KSI HÖLGY TORNÁSZAI (kép szöveg alatt)

összesítésben a békéscsabaiak és a
Postás leányai között ezüstöt érô
helyen zártak 15 egyesület közül a
hazai szövetség által kihirdetett
2009-es szakosztályi rangsorban. A
zuglói fiatalok a hazai és a
nemzetközi utánpótlás-kategóriát
egyaránt „vitték”, elsô helyen
végeztek. TÖBB MINT 150 EDZÔ
részvételével szervezett egész na-
pos nemzetközi edzô-továbbkép-
zést a Hajdú Bihar megyei és a
romániai Bihor megyei Labdarúgó
Szövetség, melyre, az ország min-
den részébôl érkeztek edzôk. A
rendezvény fô szakmai programja

– a Coerver módszer – elôkészítôi és
levezetôi Hegedüs Gábor (kép 3.) és
Hegedüs Tamás volt, az „olasz foci
szerelmesei” olyan elôadót hívtak
meg, aki a Hollandiából indult, ma
már az egész világot behálózó
képzési módszer, Cuerver Coaching
módszer olaszországi programjai-
nak egyik oktatója, Luciano Torri.
Bôvebb információk a www.
olaszfocisuli.hu weboldalon olvas-
hatók. A NÔI JUNIOR vízilabda-
válogatott tagjai Karácsony alkal-
mából ajándékokkal kedveskedtek
két gyermekotthon, a Kmetty utcai
Csecsemô- és a Heinrich utcai
Gyermekotthon lakóinak. A kicsik-
nek elsôsorban a lányok által össze-
gyûjtött játékok szereztek örömöt,
míg a nagyobb gyerekek számára a
Diapolo és a Héraklész Program
jóvoltából sportfelszerelésekkel si-
került mosolyt varázsolni az arcuk-
ra. BÔ EGY HETET tölthetett
Szingapúrban két magyar sportoló,
Fónagy Veronika kajakozó és
Kupcsik Bálint kézilabdázó. A 135
országból érkezett fiatalok tízes
csoportokban ismerkedtek az idei
ifjúsági olimpia elôkészületeivel; a
tábor változatos sport- és kulturális
programokban bôvelkedett.

Orbán Viktor a MOB-bal konzultált: Szabó Tamás alelnök az utánpótlásról prezentált 
ONZULTÁCIÓT KÉRT Orbán Viktor korábbi 

miniszterelnök Schmitt Pál MOB-elnöktôl, 

mely alkalmával a magyar sport helyze-

térôl kívánt tájékozódni. A december 5-ei ese-

mény napirendjén többek közt az önkor-

mányzatok és a sport kapcsolata, a sportszövet-

ségek helyzete, az olimpiai felkészülés állami

támogatása szerepelt. Külön elôadás kereté-

ben a MOB alelnöke, Szabó Tamás NUPI-

igazgató az utánpótlás-nevelés helyzetét, a

NUPI által felügyelt tehetségmenedzselô

programok mûködését, a támogatott fiatalok

nemzetközi eredményességét ismertette.

A konzultáció után sajtótájékoztatóra került 

sor, melyen a Fidesz elnöke, mint mondta,

stratégiai ágazatként kell kezelni a sportot. Az

országnak egészséges társadalomra van szüksé-

ge, amelynek feltétele az utánpótlás, az iskolai

sport, hogy minden gyermek sportoljon, ami a

versenysport alapja lehet. Azt pedig, hogy

Magyarország az olimpiai éremtáblázat elsô tíz

országa között szerepeljen, nemzeti ügynek

kell tekinteni, amihez meg kell teremteni a

feltételeket; ha más országok képesek a

költségvetésük egy százalékát a sportra fordí-

tani, akkor ezt hazánknak is meg kell tennie.

Hozzátette: a támogatás növelése a sportágfej-

lesztési tervek minôségétôl és ütemezésétôl 

függ. Orbán Viktor a sportköltségvetéssel kap-

csolatban kifejtette, a „Forma1-es” egymilliár-

dot a következô kormánynak minél elôbb a

MOB-kasszába kellene juttatnia. A politikus

külön kitért a sportegészségügy helyzetére,

kiemelve a Sportkórház jelentôségét. 

Schmitt Pál sikeresnek nevezte a konzultá-

ciót, mint mondta, ahhoz, hogy Magyarország

sportoló nemzetté váljon, a diáksport, az

utánpótlás-nevelés és az élsport területén is sok

még a teendô.

A konzultációról bôvebben – videók, fotók,

nyilatkozatok – a MOB honlapján olvashatnak

(www.mob.hu).
V.F. 
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ECEMBERBEN 52. alkalommal díjazták a 

sportújságírók szavazatai alapján az esz-

tendô legjobb egyéni sportolóit, csapatait,

legsikeresebb edzôit és szövetségi kapitányait. 

A leadott szavazatok alapján 2009 legjobb férfi

sportolója a Jövô SC Veolia világbajnok úszója,

a héraklészes Gyurta Dániel (kép 1.) lett, a

hölgyeknél a program korábbi támogatottja, 

az USA-ban készülô Hosszú Katinka (kép 1.)

került a trónra. Az eseményen megannyi, a

Héraklész Programban szereplô további

sportolót és edzôt díjaztak.
(folytatás a 2. oldalon)

D
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Sportcsillagok Gálaestje: Hosszú Katinka és Gyurta Dániel a legjobb!

Fotó: mob.hu

Héraklész Program: 21 sportágban 166 utánpótlásérem a 2009-es termés!

Fotó: sportcsillagok.hu

                                                                                               



Evezés: A diákranglista legjobbjait díjazták

A
Sportcsillagok Gálaestje: Hosszú Katinka és Gyurta Dániel a legjobb! – folytatás

FÉRFIAKNÁL MÁSODIKKÉNT egy 
korábbi héraklészes öttusázó, az 
egyéni világbajnoki címet elért 

Marosi Ádám (BHSE) végzett. A lólengés
négyszeres Európa-bajnoka, Berki Krisztián
(kép szöveg alatt) (UTE) az ötödik, míg a
világbajnok, többszörös olimpiai ezüstér-
mes úszónk, Cseh László (Kôbánya SC) a
hatodik helyen zárt. A lányoknál a vb-har-
madik dzsúdós, honvédos Mészáros Anett
az ötödik legtöbb szavazatot kapta. 

A legeredményesebb csapatok közül a 

nôi kajaknégyes illetve a férfi öttusacsa-
pat – soraiban többi között a Héraklész
Program korábbi kiemeltjeivel – sorrend-
ben a második és harmadik helyen végez-
tek. A szövetségi kapitányok rangsorá-
ban, a hatodik Struhács György lett, aki a
kötöttfogású birkózás utánpótlásának
egyik felelôse volt. Végül Széles Sándor, a
Jövô SC úszó edzô-szakembere a képze-
letbeli dobogó második fokára állhatott
fel. A mester számos héraklészes tehetség
felkészülését irányítja. A korábbi olimpiai 

bajnok, jelenleg edzôként tevékenykedô
Csipes Ferenc is elismerésben részesült. A
BHSE szakembere többek közt, a szintén
héraklészes Tamara lánya (kép 1.) sikerének
(felnôtt Eb 2. hely, korosztályos Eb 1. hely)
egyik kovácsa volt. A felsoroltakon kívül –
a Héraklész Programban aktívan résztve-
vô sportolók és szakemberek (kép 2.) közül –
többen számos szavazatot kaptak a sport-
újságíróktól. A díjkiosztó gála díjazottjai-
nak, kiemeltjeinek részletes listáját a
www.msusz.hu honlapon olvashatják.

P. J. M.

A

Kôvári-díj Szolnok legjobbjainak
INT AHOGY az elmúlt években, 
ezúttal is hatalmas érdeklôdés  
kísérte Szolnokon a „Kôvári

Tamás az Egészséges Életért
Közérdekû Alapítvány” gálamûsor-
ral egybekötött díjátadó ünnepsé-
gét, amit az Aba-Novák Kulturális
Központban rendeztek meg. Immár
tizenharmadik alkalommal adták át
két sportember részére Szolnok

legmagasabb elismerését, a Kôvári
Tamás-díjat. Dr. Magyar Attila, az
Egészséges Életért Közérdekû
Alapítvány Kuratóriumának elnöke
jelentette be, hogy ebben az
esztendôben az aktív sportolói
kategóriában a Simon Béla-Juhász
Adrián evezôs páros (kép 2.) kapja az
elismerést. A fiatal evezôs duó az
idei U23-as világbajnokságon ezüst-

érmet szerzett, a felnôtt kontinens-
viadalon ötödik lett, emellett fel-
nôtt honi bajnoki címet is nyert
ebben az esztendôben. A páros
edzôje Molnár Dezsô (kép 3.), neki már
volt egy Kôvári-díjas tanítványa,
méghozzá Szabó Kornél, aki hat
évvel ezelôtt kapta meg az
elismerést.

V. F.

M
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ISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉST tartott a 
Magyar Sporttudományi Társaság 
(MSTT). A több mint félezer tagot

számláló civil szervezetet '96-os megala-
kulása óta Dr. Frenkl Róbert vezette, a TF
korábbi tanszékvezetôje leköszönt tiszt-
ségérôl. A jelenlévôk Dr. Tóth Miklóst
választották elnöknek, néhány esztende-
je ô vezeti a Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kara 
(SE-TSK) Egészségtudományi és Sportorvosi
Tanszékét. A NUPI igazgatóját, Dr. Szabó
Tamást alelnökké, tudományos fômunka-
társát, Dr. Szabo Attilát az Ellenôrzô
Bizottság elnökévé választották.

Az MSTT a hazai sporttudományos élet
meghatározó tagjait tömörítô szervezet.
A közgyûlésen Frenkl Róbert, elnöki 

beszámolójában az elmúlt 13 esztendô
eredményei között a Sporttudományi
Doktori Iskola létrejöttét, a 7 országos
kongresszus megszervezését, tudományos
kutatások és szakmai kiadványok támo-
gatását, szakmai folyóirat rendszeres
megjelentetését emelte ki, hangsúlyozta
a szakmai szervezetekkel való együttmû-
ködések kialakításának fontosságát. Az
eseményen búcsúzott a fôtitkári teendôk-
tôl Dr. Mónus András is.

- A jövôre vonatkozó koncepciómat
három fô csapásirányban képzelem el:
nemzetköziség, kooperáció és pályázati
munka - fogalmazott köszöntôjében
Tóth Miklós (kép 3.).

Az MSTT általános alelnöke Dr. Tihanyi
József egyetemi tanár, a TF dékánja; 

alelnökök Földesiné, Dr. Szabó Gyöngyi
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos
Akadémia doktora, Dr. Szabó Tamás,
utánpótlás-nevelési igazgató, egyetemi
magántanár, a MOB alelnöke és Dr. Radák
Zsolt egyetemi tanár, az MTA doktora, a
TF tudományos dékán-helyettese.  

Az MSTT elnökségének további tagjai:
Dr. Bognár József, Dr. Farkas Anna, 
Dr. Gombocz János, Dr. Györe István, Györfi
János, Dr. Hamar Pál, Dr. Honfi László, 
Dr. Lénárt Ágota, Dr. Martos Éva, 
Dr. Ozsváth Károly és Dr. Rétsági Erzsébet.
Az Ellenôrzô Bizottság elnöke Dr. Szabo
Attila, a NUPI tudományos fômunkatársa,
az ELTE Egészségfejlesztési és Sporttudo-
mányi Intézetének egyetemi docense; tagok
Dr. Cserháti László és Dr. Gôsi Zsuzsanna.

Vasvári Ferenc

Közgyûlés a sporttudósoknál: Dr. Szabó Tamás MSTT-alelnök, 
Dr Szabo Attila az Ellenôrzô Bizottság új vezetôje

T

AJTÓTÁJÉKOZTATÓ keretében ismer-
tették a Magyar Antidopping Csoport 
(MACS) 2009-es tevékenységét. Mint

Dr. Tiszeker Ágnes (kép 4.), a szervezet
vezetôje elmondta, összesen 900 vizsgála-
tot végeztek munkatársai. A számoknál
maradva: 606 férfit, 294 nôt; 251-szer
versenyen, 649-szer versenyen kívül; 550-
szer vizeletet, 350-szer vért vizsgáltak.
Elôre be nem jelentett ellenôrzésre 876-szor

került sor; a nagykorúak száma 809, a
kiskorúaké 91 volt. Pozitív esettel 8
alkalommal találkoztak, köztük utánpót-
lás-korúval is. Mint Tiszeker Ágnes hang-
súlyozta, célterület az utánpótlás, ôket is
ellenôrzik, nagyon fontos számukra a
megelôzô felvilágosítás, a prevenció;
felhívta a figyelmet a 2010. január elsején
érvénybe lépô új tiltólistára. Szóba került
többek közt a „holléti” adatszolgáltatás 

kötelessége, a jövôt illetô, hatóságokkal
való együttmûködés várható gyakorlata.

Molnár Zoltán, MOB-fôtitkár komoly
áttörésként értékelte az Országgyûlés
Sport- és Turisztikai Bizottságának állás-
foglalását, amely törvényjavaslat benyúj-
tását szorgalmazza.

Bôvebb információk és a tiltólista
megtekinthetô a MACS honlapján: a
www.antidopping.hu -n.

V.F.

Dopping-sajtótájékoztató: 900 vizsgálat 2009-ben – az utánpótlás is célterület
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Tanulás és sportkarrier
NUSI-VAL STRATÉGIAI megálla- 

podást aláíró, a MOB Életút 
programjához csatlakozó Mo-

dern Üzleti Tudományok Fôiskolája
2010 szeptemberétôl speciális képzé-
si feltételeket kínál sportoló fiata-
loknak. „Az élsportolói karrier
fontos az ország és az egyén számá-
ra is, ezért a felsôoktatásnak is
muszáj alkalmazkodni a különleges
igényekhez, amit a kiemelkedô
sportteljesítmények megkívánnak” 

– mondja Deés Szilvia, a MÜTF
Program Intézetének vezetôje. A
programba kétféleképpen lehet
bekerülni. A MOB teljes finanszíro-
zást biztosít az Életút programjá-
hoz csatlakozott olimpikonoknak,
de a fôiskolai felvételi után is
kérvényezhetô a speciális tanrend,
amely egyéni vizsgarendet, e-
learning tananyagokat, személyre
szabott korrepetitort, segítô tutort
is magában foglal. A sportolókat 

már a felvételinél többletpontokkal
segítik, és könnyebb átjárást tesz-
nek lehetôvé költségtéritésesrôl az
államilag finanszírozott képzésre. A
diákoknak jelképes összegért
laptopot és internet-elôfizetést
adnak, a tatabányai kollégiumban
pedig ingyenes elhelyezés igényel-
hetô. Minderrôl a január 26-i nyílt
napon tájékozódhatnak az érdeklô-
dôk, amelynek olimpikon vendége
is lesz. 

S. Tóth János

A

Z EVEZÔS Diákranglista Sorozat 
legjobbjait ünnepelték a Magyar 
Sport Házában. A három fordu-

lóból álló versenysorozatban össze-
sen 408 hajó vett részt, a fiatalok az
ország több pontjából érkeztek a
versenyekre, összesen 16 egyesület-
bôl és 64 iskolából kerültek ki. Az
idén bevezetett ranglistaviadalok a
NUPI Sport XXI. Programjának anya-
gi támogatásával kerültek megren-
dezésre. Újdonságnak számított az
500 méteres táv kiírása.

Az eseményen a házigazda Ott
Zsuzsanna fôtitkár mellett Dr. Szabó
Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság
alelnöke, utánpótlás-nevelési igazga-
tó köszöntötte a fiatalokat és meste-
reiket. A mintegy 100 fôs ünnepsé-
gen tíz kategóriát ünnepeltek, a
díjakat a Sport XXI. Program vezetô-

je, Pignitzky Dorottya adta át. - A
diákranglista állomásain már a 11
évnél fiatalabbak is hajóba ülnek, a
legidôsebb versenyzôk 14 évesek
voltak. Országos kiterjedésû progra-
munk révén az evezôs keretbôl adjuk
a verseny szervezéséhez az állami
támogatást - mondta az osztályveze-
tô. A fiatalok egypárevezôs verseny-
számban mérkôztek, a szervezôk a
korábban elterjedt 1000 és 1500
méteres távok mellett az 500 métert
is kiírták. A Magyar Evezôs Szövetség
Sportágfejlesztési és Utánpótlás-ne-
velési Bizottsága részérôl Tarján
Tamás – egykori utánpótlásbajnoki
dobogós – hozzátette: „Velencén,
Budapesten és Szolnokon rendeztük
a viadalokat, az ötletgazda Petrity
Rudolf volt. A három eseményen
elért idôeredmények alapján állítot-

tuk fel a ranglistát, ami újdonságnak
számított. Az 500 méteres táv
teljesítésének lehetôsége sok olyan
fiatal elôtt nyitott kaput, akik még
nem vállalkoztak volna a hosszabb
távra. A programot jövôre természe-
tesen folytatni szeretnénk!” Az
egyesületek közötti versenyt a Vác
Városi Evezôs Club nyerte az ferenc-
városiak és a mosonmagyaróváriak
elôtt; az iskolák között (kép 1.) a
csongrádi Batsányi János Gimnázium
gyôzött, megelôzve két váci oktatási
intézményt: a Juhász Gyula- és a
Radnóti Miklós Általános Iskolát.

A „hátsó sorokból” Ficsor László
szövetségi kapitány, Héraklész
sportági vezetô szemlélte a jövô
várományosait – ki tudja, talán
olimpikonjait…

(2.) (3.)
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TNAPOS TRÉNER-KÉPZÉST szerve-
zett a Magyar Atlétikai Szövetség 
(MASZ) Budapesten. A kurzuson

szakembereket oktattak, cél, a világ
120 országában már sikerrel mûköd-
tetett Kids Athletics Programhoz
való csatlakozás. Az eseményt a
Nemzetközi Atlétikai Szövetség
(IAAF) részérôl a marokkói El Hebil
Abdel Malek (kép 1.) felügyelte. A
szakmai program a hazai szövetség
koordinálásával, a NUPI Sport XXI.
Programjának támogatásával való-
sult meg. 

A képzés elméleti és gyakorlati
foglalkozásokból, konzultációkból
állt. A hallgatók elsô lépésként 3-4.
osztályos kisgyermekekkel vették át
a majd egy órás, csoportos feladat-
sort, melyet Dornbach Ildikó (kép 1.)

szakmai igazgató és El Hebil Abdel
Malek irányított. A 6 állomáson
atlétikai mozgásformákat tartalma-

zó játékos ügyességi és gyorsasági
feladatsorok valamint váltóverse-
nyek szerepeltek, melyeket 7 fôs
csapatok teljesítettek.

- Az IAAF néhány esztendeje
felkarolta a gyermekatlétikát, hang-
súlyt fektetve az élsport mellett az
utánpótlásra is. Megalkotta a Kids
Athletics Programot, melyben elô-
ször az edzôk kapnak speciális
képzést, hogy tudásukat a 6-12
évesek csoportos, játékos felkészíté-
sénél tudják kamatoztatni. Ezen az
öt napon azokat a trénereket képez-
tük, akik ezt a tudást, a programot
továbbítani fogják a testnevelôk és
az edzôk felé. Reméljük, mind több
szakembert tudunk bevonni, ezáltal
nagyszámú gyermeket integrálni a
gyermekatlétikai programba - nyilat-
kozta Dornbach lldikó.

- A 2001 tavaszán indult nemzet-
közi programot 120 országban siker-

rel alkalmazzák, igen nagy népszerû-
ségnek örvend a franciáknál, kínai-
aknál, spanyoloknál, máltaiaknál,
törököknél; sôt, van, ahol minisztéri-
um írja elô annak gyakorlatát. Nagy
elônye, hogy nagyon pörgôs, csopor-
tos foglalkozásokról, összetett gya-
korlatokról van szó, amit nagyon
élveznek a gyerekek. A feladatok
során könnyû anyagokból készült
biztonságos eszközöket használunk,
amivel elkerülhetjük a baleseteket 
- mondta az IAAF szakembere, 
El Hebil Abdel Malek.

- Az ötnapos kurzus költségeihez a
NUPI, a Sport XXI. Program terhére
több mint két millió forinttal járult
hozzá, többek közt az IAAF
szakanyagok fordítása, a résztvevôk
képzési és a tolmácsolási költségek
tekintetében - tudtuk meg Pignitzky
Dorottya osztályvezetôtôl. 

V. F.

Ö
Atlétika: Magyarország is bekapcsolódik az IAAF gyermekatlétikai programjába

S
Sakk: Az Európa-bajnok tovább menetel…

DOPPING FOGALMÁT, a dopping   
alkalmazásának komplex folya- 
matát már több nemzetközi

kutatás is föltárta. Ezek sorába
illeszkedik az a Dr. Szabó Attila (kép 1.)

és a NUPI valamint két angliai
egyetem (Kingston University és
Leeds Metropolitan) által jegyzett
közös kutatási projekt, amely a fiatal
sportolók teljesítményfokozó célból
történô, táplálkozási szokásainak
felmérését végzi. A kérdés jelentô-

ségét mutatja, hogy a „Markers of
transition phases in assisted
performance enhancement in
emerging young athletes” címû
nemzetközi együttmûködésben meg-
valósuló kutatást a Nemzetközi
Dopping-ellenes Ügynökség (WADA)
anyagilag is finanszírozza. Intéze-
tünk az adatfelvételben, a nemzet-
közileg elfogadott kérdôívek és
módszerek hazai változatainak
kidolgozásában vállal majd szerepet. 

A kutatás mintegy ötszáz, a
Héraklész Program által támogatott
sportoló bevonásával számol, mely a
viselkedési szokások, a szociális
környezet, a személyi környezet,
valamint e három tényezô összessé-
gének hatásait fogja vizsgálni. A
munka mérföldkövet jelent a hazai
doppingellenes harcban, hiszen a
nemzetközi együttmûködésben meg-
valósuló kutatások magyar adatokat
fognak felhasználni.

P. J. M.

(1.) (2.) (1.) (2.)
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A Héraklész Program merítési bázisának társadalmi és demográfiai korlátai

A

Sporttudomány: Nemzetközi doppingellenes kutatás – WADA támogatással

A

MAGYAR ÉLSPORT utánpótlásának 
merítési lehetôségeit, az élsportra 
kiválasztható fiatalok számát és

arányát napjainkban egyszerre több
társadalmi okokból eredeztethetô
veszély is fenyegeti. A két legjelen-
tôsebb:

Az ország összlakossága évti-
zedek óta csökken, egyre magasabb
az idôsek részaránya, ezzel párhuza-
mosan a társadalomban folyama-
tosan csökken a gyermek- és
fiatalkorúak aránya és létszáma.
(demográfiai veszélyek)

A Héraklész Program korosztá-
lyába tartozók közül csak kevesek
társadalmi háttere biztosítja a kor-
osztályos élsportolóvá válást (réteg-
zôdésbôl fakadó veszélyek).

2008-ban munkacsoportunk survey
kutatást végzett a Programban

sportoló fiatalok körében, elsôsor-
ban azt vizsgálva, hogy milyen a
Programban sportoló gyermekek
társadalmi helyzete, mely rétegekbôl
érkeznek a „korosztályos válogatot-
takat” alkotó sportolók. Ez a kutatás
megállapította, hogy a tehetséges
versenysportolók elsôsorban a közép-
és felsô rétegekbôl érkeznek (külön
kérdéscsoporttal vizsgáltuk a szülôk
iskolázottsági- és munkastátuszát, a
család kulturális- és anyagi tôkéjét,
valamint szabadidôs szokásrendsze-
rét), a gyengébb háttérrel rendelke-
zô fiatalok vagy nem is kezdenek el
sportolni, vagy a versenykarrier
elôrehaladtával lemorzsolódnak.

A fenti folyamatok már ma is
alapvetôen befolyásolják az után-
pótlás-nevelési programok valamint
a magyar élsport lehetôségeit és

eredményességét. Hipotéziseink szerint
demográfiai és rétegzôdési okokból
folyamatosan csökken a Program
merítési bázisa. Kutatásunkban a
KSH Népességtudományi Kutatóinté-
zetének „népesség elôreszámítási”
vizsgálatait, reprezentatív felméré-
sek eredményeit (Sport 2003, Sport
2004, Sport 2008), valamint a saját
kutatási eredményeinket felhasznál-
va becslést adunk a Program jelenle-
gi merítési bázisára – kiszámítjuk,
hogy a 14-24 éves korosztályból
hányan élnek a sportolókhoz hason-
ló társadalmi helyzetben – és meg-
próbáljuk elôre jelezni, hogy a 2020-
as években – a mai tendenciákat
meghosszabbítva – hány fiatal közül
válogathat majd az élsport.  

Kovács Árpád (kép 2.)

Kutató és Informatikai Osztály

f

Sd

d
e

S

e

AKKOZÓ EURÓPA-BAJNOKUNK, 
Gledura Benjámin (kép 2.), a Sport 
XXI. Program által támogatott

Maróczy Géza Központi Sakkiskola
Király csoportjának tagja újabb
sikereket ért el. December 11. és 13.
között Egerben rendezték meg az

Adventi Kupa elnevezésû felnôtt
viadalt, amelyen a fiatal játékos, 5
játszmán elért 4,5 ponttal gyôze-
delmeskedett. Benjámin a sakktáb-
la mellett a medencében is bizonyí-
tott, hiszen az úszó diákolimpia 50
méteres versenyén is nyerni tudott.

Ezek után nem véletlen, hogy a
világ legtehetségesebb gyerekeit
bemutató nemzetközi kiadványban
– Magyarországot képviselve – ô is
szerepel.

Szabolcsi János

Ú
Vízilabda: Elindul a Vodapolo Ösztöndíj Program

TJÁRA INDULT a Vodapolo 
Ösztöndíj Program, amely éven-
te 20 utánpótlás-korú tehetséget,

és 5 utánpótlásedzôt jutalmaz. Az
ösztöndíjas vízilabdázók a 14-18 éves
korosztályos válogatott fiúk és
lányok közül kerülhetnek ki. A
kiválasztásnál az eredményességen,
ambíción túl a szociális szempont is
jelentôs szerepet játszik, hiszen az
egyenként 80 ezer forintos ösztöndíj 

nagy segítséget jelenthet azoknak az
ifjú tehetségeknek, akiknek családja
nehezen tudja elôteremteni az
élsporttal járó többletköltségeket.
Az összeg felét sportszer utalvány-
ban, másik felét pedig készpénzben
kapják kézhez a nyertesek.

Az edzôk esetében szintén elsô-
rendû szempont az eredményesség,
a perspektivikus nevelés minôsége,
de a fôszponzor olyan edzôket is 

szeretne ösztöndíjjal jutalmazni, akik
különösen nehéz körülmények kö-
zött képesek csapataikkal eredmé-
nyeket felmutatni. Az ô ösztöndíjuk
egyenként 100 ezer forint.

A Vodapolo Ösztöndíjra a jelölést
és elbírálást a Magyar Vízilabda
Szövetség Utánpótlás Bizottsága
végzi, a nyertesek végleges névsorát
a Bizottság, szavazás útján állítja
össze 2010. január 31-ig.

MVLSZ
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KOLUMBIÁBAN rendezett ifjúsági világbaj-

nokság döntôi során, egy versenyszám 

kivételével mindegyikben kínai házi 

döntôt rendeztek. Üde színfoltot egyedüliként

a Kosiba Dániel, Madarász Dóra (Wink AC és

Kecskeméti SK) vegyespáros (kép szöveg alatt)

jelentett, akik nagy szenzációt okozva, két

kínai páros – köztük a címvédô – legyôzését

követôen jutottak be a világbajnokság fináléjá-

ba. Nem véletlen, hogy a latin-amerikai ország

asztalitenisz kedvelôi érezhetôen szívükbe

zárták a két fiatal magyart. Az aranycsatában

egy újabb kínai kettôs állt az asztal túloldalán,

és nyugodtan mondhatjuk, hogy Fang Bo és Gu

Yuting személyében a ping-pong nagyhatalom

két legjobb formában lévô ifjúsági versenyzôjét 

tisztelhettük. Mindketten valamennyi verseny-

szám döntôjében érdekeltek voltak, és mint

utóbb kiderült aranyérem halmozóként

hagyhatták el a kolumbiai üdülôvárost.

Mindezek ellenére rendkívül kiélezett küzde-

lem zajlott versenyzôink és a kínai duó között,

igazolva, hogy valóban a világ két legjobb

egysége küzd az elsôségért. Elôbb a mieink

jutottak vezetéshez, melyet az ázsiai fiatalok

egalizáltak, majd a vezetést is átvették. Ezt

követôen újra Kosiba és Madarász percei

következtek egészen az ötödik játszma végjá-

tékáig. Számtalan kritikus mérkôzésszituációt,

végjátékot fordítottak játékosaink már javukra

ezen a tornán, ezt azonban most nem sikerült.

A mérkôzés egy szakaszában három ponttal is 

vezettünk, Fang és Gu azonban feltámadt és a

hatodik felvonásban már megállíthatatlanok

voltak.

Kosiba Dániel és Madarász Dóra tehát egy

feledhetetlen sorozatot követôen ezüstérmet

szerzett – magyar szempontból mindenképp

sporttörténelmet írva ezzel az ifjúsági világbaj-

nokságok történetében. 2009-ben versenyez-

tek egymás oldalán elôször és Európa-bajnoki

arannyal és vb-ezüsttel búcsúztak egymástól,

az utánpótlás korosztályt tekintve legalábbis

mindenképp, mert Kosiba Dániel 2010-tôl már

a felnôttek között versenyez majd. A világbaj-

nokság egészét figyelembe véve óriási kínai,

ázsiai fölényrôl beszélhetünk két európai

ezüstéremmel. Vegyes párosunk mellett a

német fiú csapat ugyancsak hatalmas bravúrral

a második helyen végzett.

A A

(1.)

(2.)

(3.)

(4.)

Asztalitenisz: Világbajnoki ezüstérem a Kosiba-Madarász párostól 

KÍNA ELLENI pénteki 20-1-es (6-1, 7-0, 7-0, 

gólok: Somogyi Balázs 5, Tóth Adrián 3, 

Kiss Dávid 2, Popovics Patrik 2, Kiss 

Dániel, Bartalis István, Szilágyi Levente, Hardi

Richárd, Németh Attila, Pavuk Attila, Hajós

Roland, Varga Arnold, illetve Li Ning) kiütéses

magyar diadal mellett két további magabiztos

gyôzelem született a debreceni U20-as divízió

II-es világbajnokság utolsó elôtti játéknapján.

Spanyolország 5-2-re (2-0, 1-0, 2-2) verte meg

Dél-Koreát, Nagy-Britannia pedig 25-1-re (9-0,

15-0, 1-1) gázolta le Mexikót. Ezzel bizonyossá

vált, amit kezdettôl fogva sejteni lehetett, hogy

a szombati magyar-brit meccsen dôl el a

feljutás kérdése. A sorsdöntô csata elôtt némi

lépés- és lélektani elônyben volt a hazai

együttes, hiszen a szigetországiak a spanyolo-

kat csupán hosszabbításban tudták legyôzni, JP

MacCallum együttese viszont valóságos hokipa-

rádét rendezett az elsô négy meccsén a Fônix

Csarnokban.

A mindent eldöntô összecsapás számunkra

pompásan kezdôdött, hiszen Popovics Patrik 1

perc 17 másodpercnyi játék után felavatta Ben

Bowns kapust. Ám, hogy nem lesz sétagalopp

ez a találkozó, az gyorsan bebizonyosodott,

hiszen a 7. percben Thomas Duggant egyenlí-

tett, sôt a 19. percben Ben Davies a vezetést is

megszerezte Peter Russell gárdájának. A játék-

rész felét emberhátrányban hokizták végig a

britek, a fórok kihasználása azonban ez

alkalommal nem ment a mieinknek. A második

felvonás így is jól indult, hiszen a miskolci

Popovics másodszor is feliratkozott a góllövôlis-

tára. Három perc 22 másodperccel késôbb

Somogyi Balázs jóvoltából már nálunk volt az

elôny! Aztán újra fordult a kocka, Ian Bowie a

34. és a 38. percben is mattolta Rajna Miklóst.

Az emberelônyök kihasználása továbbra sem

ment egyik félnek sem. Az utolsó harmad

megint jól indult, hiszen Nemes Benjamin a 47.

percben egyenlített (4-4). A folytatásban óriási

csata dúlt a jégen, de gól már nem született.

Jött a hosszabbítás, ekkor sem változott az

eredmény, így a szétlövésnek kellett határoznia

arról, melyik együttes kerül fel a divízió I-be. Az

idegek csatáját sajnos a britek bírták jobban:

tôlük Robert Farmar és Ciaran Long belôtte a

korongot a kapuba, és csak Ian Bowie hiány-

zott, míg magyar részrôl csupán Somogyi

Balázs volt eredményes, Bartalis István és

Popovics ellenben rontott, ezzel 5-4-re Nagy-

Britannia gyôzött, és egy osztállyal feljebb

léphet. A két kapus közül Rajna 29/34-es,

Bowns 40/44-es védési mutatóval zárt.

MJSZ

A
Jégkorong: Szétlövéssel dôlt el a vb- elsôség a britek javára

T ORSZÁG – a magyarok mellett izraeli, 

osztrák, szlovák és román – utánpótláskorú 

csapatai csaptak össze a Nemzeti

Sportcsarnokban, a KSI Kupa keretében. A

megnyitón megjelent többek közt Szabó Imre

környezetvédelmi- és vízügyi miniszter

valamint Szabó Tamás, a MOB alelnöke. A

mérkôzések elôtt Hazsik Endre (kép 1.) a KSI SE

ügyvezetô igazgatója ünnepélyes keretek között

új szakmai igazgatót nevezett ki. Az asztalitenisz

szakosztály fiatal tehetségeinek képzését a

kétszeres világbajnok sportági legenda, exKSI-s

Gergely Gábor (kép 1.) irányítja majd. 

A csapatviadalt az úgynevezett, mini-kadet

korosztályban a Majoros János és Tóth Gábor

összeállítású magyar „A” válogatott nyerte,

míg az idôsebbik – kadet versenyszámban, az

ez évi korosztályos Eb-bronzérmes Romániát

felülmúlva, a Lakatos Tamás-Szudi Ádám duó

(szintén „A” válogatott) lett aranyérmes. A KSI-s

Lakatos Tamás (kép 2.) mind a 14 meccsén gyôzni

tudott, így 100 százalékos mérleggel járult

hozzá a mieink sikeréhez.

MOATSZ – Nupinfo

Ö
Magyar gyôzelem a KSI Kupán – Gergely Gábor szakmai igazgató lett a szakosztályban 
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Z IGEN SÛRÛ versenyévad egyik 
záróeseményére, a Kano kupára, 
a sportág ôshazájában, Japánban

került sor. A verseny nívójára jellem-
zô, hogy valamennyi súlycsoportban
bombaerôs mezôny, olimpiai és
világbajnoki érmesek álltak csatasor-
ba az érmekért. A mieink sem hiá-
nyoztak a tokiói viadalról, kilencfôs
csapat – közülük több héraklészes –
képviselte hazánkat. 

Az egyes kategóriák medáliáit
zömmel ázsiai: japán és dél-koreai

dszúdósok szerezték meg; más
kontinensek versenyzôi csak elvétve
szóltak bele az éremcsatákba. Külön
öröm, hogy a csillagprogramos
Mészáros Anett (kép 3.), a hölgyek 70
kilós mezônyében dobogóra állha-
tott. A honvédban sportoló judoka
egészen a döntôig menetelt, ahol a
házigazdák versenyzôje, Watanabe
várt rá. A két sportági klasszis között
sok a hasonlóság: mindketten felnôtt
világbajnoki bronzéremmel büszkél-
kedhetnek, valamint több világkupa

és Grand Prix sikert mondhatnak
magukénak. Az aranycsatában végül
a japán lány kerekedett felül, Anett a
világbajnok és többszörös olimpiai
érmes Edith Bosch-t is maga mögé
utasítva, másodikként zárt. 

A fiúk versenyében az Ungvári-
testvérek jutottak a legtovább. A
kétszeres kontinensbajnok Miklós 66
kilogrammban, míg a kisebbik
„Ungi”, Attila a 73 kilós súlycsoport-
ban egyaránt hetedik helyezést ért el.

Pucsok József Márton

A
Judo: Kano-kupa, Grand Slam verseny a judo ôshazájában

ERRASZTÓ Evelyn, Gyurta Dániel 
és Cseh László (kép 4.) révén három 

magyar úszóvilágcsúcs is született
az isztambuli rövidpályás Európa-
bajnokságon. A török kontinensvia-

dalon összesen 17 korábbi és jelenle-
gi héraklészes próbált szerencsét.
Úszóink öt új Európa-csúccsal büsz-
kélkedhetnek, a csapat tagjai össze-
sen 31 felnôtt országos, és 34 korosz-

tályos magyar rekordot állítottak fel.
Az esemény részletes eredménylistája
a www.istanbul09.com honlapon
tekinthetô meg.

V
Úszás: Héraklészes világcsúcsok Isztambulban

OSSZÚ KATINKA (kép szöveg alatt) az idei 
római vb aranyérmes hôse, az 
Egyesült Államok rövidpályás

úszóbajnokságán is bizonyított. A

korábbi évek csillagprogramos
klasszisa a pillangóúszás 200 yardos
távján, ismét a dobogó legfelsô
fokára állhatott. A tengerentúlon

tanuló és készülô versenyzô a 4x100
yardos gyorsváltóval, egy ezüstérmet
is szerzett. 

P. J. M.
H

Róma világbajnoka rövid pályán is verhetetlen

(1.) (2.)
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SGymnasiade: A héraklészesek Katarban is bizonyítottak
MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 
(MDSZ) középiskolásokból álló 
válogatottja a katari Dohában

december 7. és 12. között, 26 nemzet
részvételével megrendezett Gymna-
siade versenyein vett részt. A magyar
csapat négy sportágban (atlétika,
RG, torna és úszás) szerzett két
arany-, egy ezüst- és öt bronz-
éremmel továbbá számos döntôs
helyezéssel, minden elôzetes várako-
zást felülmúlt. 

Legjobb úszóink, a sportág egy
másik jelentôs erôpróbáján az
isztambuli rövidpályás Európa-
bajnokságon rótták a métereket. A
dohai keret – Pass Ferenc vezényle-
tével – így is derekasan helytállt és
Szekeres Dorina (200 és 100 hát)
valamint Fehérvári Júlia (200 és 50
gyors) révén néhány „A”- döntôs 

helyezéssel térhettek haza. 
Négy tornász képviselte a magyar

színeket, köztük a bajnokprogramos
Babos Ádám (kép 1.) – Láng Géza
tanítványa – volt a legeredmé-
nyesebb. Összetettben ugyan nem
villogott, viszont a szerenkénti
döntôk során a lólengésben elsôként
került a fináléba. Ott ugyan hibázott,
ám ez sem indokolta, hogy az elsô
helyrôl a hetedikre „pontozták vissza”. 

Az RG-ben rajtolt három kislány
tizennégy éves átlagéletkora sok
mindent megmagyaráz. A 15 éves
Fejes Nikoletta és a 13 éves Deák
Diana egyaránt bejutott a legjobb 24
közé, ami a közel kilencven induló
esetében komoly fegyverténynek
számít. A harmadik versenyzô, Balázs
Nikoletta is a középmezônyben
végzett.  

Ha a vége jó, minden jó – tartja a
mondás. Történetesen az atléták
esetére mindenképpen igaz ez. A
héraklészesekbôl verbuválódott egység
ugyanis Kámán Ferenc és Molnár
Ferenc edzôk irányításával ütôképes
egységet alkotott: valamennyien –
Nguyen Anasztázia, Komiszár Kriszta,
Vincze Dorina, Loránd Lilla, Deák
Nagy Marcell, Gregor László – érmet
vagy érmeket harcoltak ki. Az egyéni
számokban arany- és bronzérmeket
begyûjtött lányoknak a végén ugyan
nem sikerült a svéd váltó elsô helyét
megszerezniük, de így is minden
elismerést megérdemelnek. Külön is
megemlítendô Nguyen Anasztázia és
Deák Nagy Marcell (kép 2.), akik a 100,
illetve a 400 méteres síkfutás
eredményhirdetéseinél egyaránt a
dobogó legfelsô fokára állhattak fel.  

Jocha Károly, P. J. M.
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Fotó: Záhonyi Tamás IJF

                                                                       


