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Hírek

CSONKA ZSÓFIA ezüstérmet nyert a nôi

a FILA Golden Grand Prix-sorozatának

000 forintot az estet szervezô Sport & Art

pisztolyosok mezônyében a norvégiai

állandó elsô állomása. A rangos viadalra

Group Kft. ajánlotta fel.

Merakerben megrendezett légfegyveres

világ- és Európa-, valamint olimpiai bajno-

SZEPTEMBERÉBEN

Európa-bajnokságon. A pécsi sportlövô

kok mellett 21 magyar birkózó nevezett. A

Sportágválasztó tavaly – több mint 80

hölgy korábban a Héraklész Bajnok-, majd

jelentôsebb eredményeket tekintve 96

díjmentesen kipróbálható sportággal és

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja;

Csillagprogramjának is tagja volt, most már

kilogrammban Kiss Balázs arany-, Rizmajer

közel 18 000 látogatóval – a hazai

a felnôttek közt bizonyít…

a Héraklész Program, a Sport XXI. Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2010. március, IX. évfolyam 3., sorrendben 89. száma.

INDÍTOTT

A 2007.
Nagy

A SZÖVETSÉG

György bronzérmes lett. A pontverseny-

sportélet egyik jelentôs eseményévé vált.

125 éves jubileumának fényében kezdték

ben a gyôztes oroszok mögött a korábbi

A rendezvény a Merkapt Maraton Team

meg a tornászok a versenyidényt. A Torna-

és jelenlegi héraklészesekkel szônyegre

SE által létrehozott Országos Sport-

csarnokban, márciusban, a csapatbajnok-

lépô magyar válogatott az ötödik helyen

ágválasztó Szervezôiroda koordinálásá-

ság elsô fordulóján férfiaknál az FTC Ybl

zárt.

A MAGYAR TENISZ SZÖVETSÉG

ban, de regionális partnerek közremûkö-

Tervezô, nôknél a TC Békéscsaba nyerte a

közgyûlésének napirendi pontja elôtt

désével és szervezésében 2010-ben, 15

viadalt. A KSI SE tornászai ezúttal a nôi

került sor a legjobb U16-os versenyzônek

vidéki városban is megjelenik. Május 14-

dobogón voltak érdekeltek, a harmadik

járó

átadására,

15-én már hatodik alkalommal várja az

fokra állhattak föl. A CSB második, egyben

melyet idén is a soproni Babos Tímeának

érdeklôdôket a budapesti esemény, pén-

utolsó fordulójára ôsszel kerül sor. A szeren-

ítéltek. A junior világranglista 2. helyén

teken elsôsorban az elôre bejelentkezett

kénti országos bajnokságon a zuglói klub

álló SVSE-játékos tavaly Wimbledonban

oktatási intézményekbôl érkezô gyereke-

sportolói közül Kállai Zoltán (lólengés 1. és

egyéni elôdöntôs, a Roland Garroson

ket, szombaton pedig a nagyközönséget

nyújtó 2. hely), Nyers Csaba (nyújtó 3. hely),

páros döntôs volt, idén pedig az Ausztrál

várják a szervezôk. A NUPI a rendezvény

Divéky Luca (gerenda 1., felemás korlát 2.,

Openen játszhatott finálét. Babos a profik

szakmai partnere.

ugrás 3. hely), Lenner Dorottya (felemás

között is bemutatkozott, a világranglista

LETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (SOSZ)

korlát 1., gerenda 2. hely) és Jáger Nikolett

506. helyére jött föl. A díjat Körmöczy

honlapján feltüntette a sportegyesületek

(talaj 3. hely) állhatott dobogóra.

Zsuzsa, az örökös magyar bajnoknô lánya

állami támogatásának listáját. Mint azon

GYÔZELMEKKEL KEZDTE a világkupa-

adta át Márta Györgynek, az SVSE

fogalmaznak, rögzített elvek alapján elké-

idényt Berki Krisztián (UTE). A KSI egykori

teniszszakosztálya elnökének, aki az

szült a 175 millió forint elosztására tett ja-

ló-specialistája, a korábbi héraklészes, négy-

Angliában tartózkodó Tímeát képviselte.

vaslat az Önkormányzati Minisztérium

Körmöczy

Zsuzsa-díj

A TARTALOMBÓL:

Sportági beszámolók: asztalitenisz, sportlövészet, vívás, öttusa, ökölvívás, atlétika, kézilabda, kajak-kenu, evezés,
vízilabda, jégkorong, sakk Hírek.

Mibôl lesz a cserebogár – utánpótlás-konferencia az Egri Sportiskola szervezésében

K

ONFERENCIÁT rendezett az Eszterházy

Károly Fôiskolán (EKF) az Egri Városi

A SPORTEGYESÜ-

szeres Európa-bajnok, kétszeres vb-ezüstér-

A közgyûlésen Nagy Tündét választották a

részére. E szerint az említett összeg 81

mes tornász elôbb Montreálban, majd

szövetség elnökének.

A MÁRCIUS 31-EI

egyesület között kerül felosztásra, a listán

Dohában is a dobogó tetejére állhatott.

SPORT PARTY-N a „Hónap Olimpiai

a KSI SE az ötödik helyen szerepel 7 693

HARMINC ORSZÁG több mint 200 verseny-

Reménysége” díjat Várhelyi Kata vívó

723 Ft-tal. Mint ismeretes, a SOSZ idei

zôje vett részt Szombathelyen, a Savaria

vehette át Tóth Józseftôl, a Héraklész

bálján a zuglói mûhelynek 2009-es ered-

Arénában rendezett Magyar Arany Nagydíj

Program igazgatójától. A díjazott szemé-

ményei alapján a legeredményesebb

kötöttfogású birkózóversenyen. A korábbi

lyére a NUPI tett javaslatot; a díjat, egy

utánpótlás-nevelô klubnak járó elismerést

kötöttfogású Magyar Nagydíj 2008-ban lett

vésett plakettet, valamint a hozzá járó 100

adta át Mesterházy Attila SOSZ-elnök.

utánpótlás-nevelési

programjai

jó

úton

haladnak, az eredményesség terén évrôl-évre

született

a

korosztályos

világversenyeken. A Sport Szakállamtitkárság

Sportiskola (EVSI), a középpontban Heves

vezetô fôtanácsosa, Farkas Tibor – a NUPI

megye és Eger utánpótlás-nevelése állt. A

Kutató és Informatikai Osztályának munkatár-

„Mibôl lesz a cserebogár” elnevezésû rendezvé-

sa, Velenczei Attila által készített – geomédia-

nyen a sportkormányzat, a MOB és a NUPI

térképek segítségével Heves megye és Eger

képviselôi mellett olimpiai bajnokok, elismert

utánpótlás-nevelését elemezte. A NUPI sportis-

oktatók, szakemberek adtak elô. Az EVSI

kolai program-vezetôje, Lehmann László, a

igazgatója, Kovács Géza és csapata a konferen-

tehetség-menedzselô programok közül a két

ciával egy idôben sportág-népszerûsítô progra-

sportiskolai modellt mutatta be. Az alapokat

mokat is szervezett gyermekeknek küzdôspor-

jelentô, 14 éves korig támogatást biztosító

tokban, labdajátékokban és mezei futásban.
A Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója, Kovács Tamás hangsúlyozta: a NUPI

S
(4.)

utánpótlás-érem

Fotó: Nemes Róbert

dinamikus fejlôdés tapasztalható. 2005-ben
118,

2007-ben

153,

2009-ben

már

Sport XXI. Programról Pignitzky Dorottya
osztályvezetô tájékoztatott.
(folytatás a 2. oldalon)
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Tisztikeresztet kapott Gyurta Dániel és Széles Sándor

ÓLYOM LÁSZLÓ, a Magyar Köztársaság

bajnok úszónak, valamint – eredményes edzôi

A korábban héraklészes Hosszú Katinka, a

elnöke – az önkormányzati miniszter

tevékenysége elismeréséül – Széles Sándor

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje

elôterjesztésére – március 15-e alkalmából

úszó mesteredzônek. A kitüntetéseket az

Polgári Tagozatát kapta. Gyurta Dániel jelenleg

a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztike-

Önkormányzati Minisztériumban Jauernik

is a Héraklész Csillagprogram támogatottja,

resztje Polgári Tagozatát adományozta –

István államtitkár és dr. Simóka Beáta sport

Széles Sándor a programban résztvevô edzôk

kimagaslóan eredményes sporttevékenysége

szakállamtitkár adta át – az érintettek korábbi

egyike.

elismeréséül – Gyurta Dániel világ- és Európa-

elfoglaltságukra való tekintettel – március 30-án.

NUPinfo

Ifjúsági Olimpia: 25 kvótánál tartunk – magyar delegáció járt Szingapúrban

A

MÁRCIUS végi „állásnak” megfelelôen,

További négy sportágban a kvalifikációs

Szingapúrban csapatvezetôi értekezleten vett

az I. Ifjúsági Olimpián, tíz sportág 25

versenyek során a magyar színek képviselô-

részt márciusban, az ott tapasztaltak és az

magyar sportolója vehetne részt. A 25

jének szerzett indulási jogot 3 evezôs, 2

ifjúsági olimpiával kapcsolatos információk a

Tamás

kajak-kenus, 4 kerékpáros, és 8 úszó. Hét

MOB honlapján olvashatóak. Az ifjúsági

(asztalitenisz), Batizi Barbara és Tóth Krisztián

sportágban – atlétika, birkózás, ökölvívás,

olimpia

(judo), Földházi Zsófia és Demeter Gergely

súlyemelés, tenisz, torna, vívás – a közeljövô-

értekezletet Jacques Rogge, a NOB elnöke és

(öttusa), Szijj Katinka (sportlövészet), Balogh

ben rendezik a kvalifikációs versenyeket.

Hsien Loong miniszterelnök, valamint Ng Ser

Barbara (triatlon) és Bathó Péter (vitorlázás) –

A Magyar Olimpiai Bizottság részérôl

Miang a szervezô bizottság elnöke, a NOB

névre szólóan szerezték meg a részvétel jogát.

Molnár Zoltán fôtitkár és Gyulay Zsolt alelnök

végrehajtó bizottságának tagja nyitotta meg.

fiatal

Nagy Sportágválasztó

A

következô számának tartalmából:

SIOSZ-Gála Felnôtt birkózó Eb U18-as jégkorong Divízió I. vb és U16-os ORV Felnôtt
judo Eb Ifjúsági ökölvívó vb Vívó junior és kadet vb Férfi junior röplabda Eb-selejtezô.

közül

nyolcan

–

Lakatos
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A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket.
Információk és jelentkezési lap a www.nupi.hu honlap KSI SE menüpontja alatt találhatók.
A HÉRAKLÉSZ PROGRAMMAL kapcsolatosan a www.heraklesz.hu honlapon tájékozódhatnak.
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Fotó: Kalocsai Richard

Mibôl lesz a cserebogár – utánpótlás-konferencia az
Egri Sportiskola szervezésében – folytatás

K

OVÁCS TAMÁS, az elmúlt két év,
utánpótlásban legeredményesebb
sportágai között a kajak-kenut,
vívást, úszást, vízilabdát, judót, öttusát, a
birkózást emelte ki. A sportvezetô az ifi
olimpiával kapcsolatban az eredményesség mellett a kultúra és a nevelés fontosságát hangsúlyozta; jelenleg evezésben,
judóban, kajak-kenuban, kerékpárban,
úszásban, öttusában, triatlonban, vitorlázásban, sportlövészetben és asztali-teniszben, összesen 25 sportolónk kvalifikált;
35-40 magyar résztvevôvel számolnak.
Az olimpiai mozgalom szellemi gyökerei Kemény Ferenc révén Egerbôl erednek
– kezdte elôadását Farkas Tibor (kép 1.). A
régió sporttal kapcsolatos jogi környezete
egyértelmû szabályozóként mûködik, az
érvényben lévô egri sportkoncepció a
2008-2012-es idôszakra vonatkozik. Mint
mondta, a megyében, Egerben és
Gyöngyösön van jelen együtt a sportiskola, a Héraklész és a Sport XXI. Program,
valamint a Magyar Diáksport Szövetség
versenyrendszere. A megyében 2009-ben
7 sportág 30 fiatalja szerepelt a 14-23
éveseket menedzselô Héraklészben, a
létszámokat illetôen kiemelkedik a
birkózás és a vízilabda. Elôadása végén az
Egri Sportmúzeumot méltatta.
A közoktatási típusú sportiskolákban –
mint Lehmann László (kép 2.) mondta – 30
ezer forintot kapnak az iskolák a
rendszerben résztvevô tanulók után
tanévenként. 32 sportág dolgozta ki a
kerettantervet, 20 nyomtatott, 14 pedig
digitális segédanyagot készített. A 200910-es tanévet 68 közoktatási típusú iskola
kezdte, ebbôl 56 támogatott, 12 nem

Ü

ben, pár éven belül már akár fél milliárdos állami támogatás mellett 15 ezer
gyermek részvétele prognosztizálható.
Pignitzky Dorottya (kép 3.) elôadásából
kiderült: Heves megyében, két év alatt
35,5 millió forint közvetlen finanszírozás
érkezett 12 sportágba, Eger közel a felét
kapta. A NUPI osztályvezetôje elmondta,
jó a kimenet: vízilabda, atlétika, birkózás,
ökölvívás, triatlon, judo, röplabda, kosárlabda sportágakból kerültek fiatalok a
korosztályos válogatottakba. Eger mellett
Gyöngyös fajsúlyos még a megyében. A
program 60-65 ezer résztvevôvel, igen
szigorú elszámolás mellett mûködik.

A

A Magyar Diáksport Szövetség alelnökeként Martinek János adott képet a
diákolimpiák versenyrendszerérôl: 13
alap és 31 további sportágban folynak a
versenyek, melyeken 2008-9-ben 196
ezren vettek részt. A birkózók képviseletében Gulyás István, mint mondta,
szakmai programmal rendelkeznek,
részt vesznek a NUPI-programokban,
jelentôs támogatást kapnak a Mr. Tus
Birkózóiskola mûködtetéséhez. Kitért a
hazai rendezésû világversenyek sikerére,
az edzôképzésre. Dr. Honfi László (kép 4.), az
EKF Testnevelési és Sporttudományi
Intézet (TSI) igazgatója a szakemberképzés rendszerét, a sporttudományi képzést
mutatta be. Dr. Gombocz János (kép 4.)
„Sportiskola és sportpedagógia” címmel
tartott elôadást; a „TF” nagyhírû pedagógia-tanára, a pedagógia igényérôl beszélt, mint kiemelte, óriási erkölcsi felelôsség terheli az edzôket, testnevelôket.
A konferenciát Dr. Juhász Imrének (EKF
TSI) az utánpótláskorúak terhelésélettani,
túledzést elemzô prezentációja zárta.
A konferencián Dr. Hegedûs Csaba (kép 5.),
a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, a
„Birkózás városa” címet adományozta
Egernek; az oklevelet Habis László (kép 5.)
polgármester vette át. A városvezetô,
mint mondta, a megtiszteltetés az elmúlt
évtizedeknek, a város, a fôiskola és a
sportiskola együttmûködésének szól.
Dr. Hauser Zoltán, az Eszterházy Károly
Fôiskola rektora a szövetségtôl aranydiplomát kapott. Egerbôl indult többek közt
Sike András, Kárpáti Károly, Szuromi
József és Virág Lajos.
Vasvári Ferenc

(2.)

R

ANGOS nemzetközi tornán mutatkozott
be a magyar közönségnek a nôi
U18-as válogatott. Az Orangeway's
Kupán a magyarok mellett a szlovák és a
brit U18-as nemzeti együttes, illetve
Belgium felnôtt csapata lépett pályára a
káposztásmegyeri IceCenterben március
12. és 14. között. A mieink sorrendben a
belgákkal, a britekkel, zárásként pedig a
szlovákokkal mérkôztek. Belgium és a
britek ellen gyôzelemmel zártunk, északi
szomszédaink ellen azonban alul maradtunk, végül ezüstéremmel fejeztük be
hazai közönség elôtt a tornát.

K
(4.)

(5.)

ÜLÖNLEGES sakkmérkôzésre került sor
a Sport XXI. Program által támogatott
Maróczy Géza Központi Sakkiskola
edzôtáborában. A sakkiskolások négy
táblán csaptak össze a hasonló orosz
sakkiskolával, a Csernyisov nagymester
által vezetett Mezsregionalnaja Sahmatnaja
Skolával. A mérkôzések skype-on zajlottak: mindkét részrôl 2-4 fôs csoportok

A
www.nupi.hu

Végeredmény: 1. Szlovákia (9 pont), 2.
Magyarország (6 pont), 3. Nagy-Britannia
(3 pont), 4. Belgium (0 pont). A magyar
csapat legjobb játékosa Köles Kata, a

torna legjobb hátvédje Kiss-Simon
Franciska, legjobb csatára: Pintér Zsófia
volt.
u18whockey.hu – NUPinfo

Sakk: orosz fiatalokkal meccseltek a magyar tehetségek
beszélték meg a lépéseket, ez az
úgynevezett tanácskozási játszma. A
tolmácsolást, a moderálást az oroszul is
kiválóan
beszélô
Horváth
József
nagymester vállalta. A partikat megállapodás szerint a 40. lépésig játszották. Két
táblán a magyarok álltak nyerésre, a
másik kettôn döntetlen színezetû volt az
állás. Az MGKSI tervezi más országbeli

sakkiskolákkal is
megrendezését.

hasonló

meccsek

Sakk: MGKSI-s érmek a junior bajnokságon

MAGYAR junior (U20) sakkbajnokságon,
a fiúknál a Maróczy Géza Központi
Sakkiskola korábban végzett növendékei végeztek a dobogós helyeken:

2. oldal

számára. Nagyon sok ügyes kislányt
láttam minden csapatból, gyakorlatilag
az V. helyezettbôl is, nem is egyet, nem is
kettôt. Rengeteg olyan játékos van, aki
tudásával, alkatával, hozzáállásával, a
szeme színével és egyéb dolgokkal
felhívta a figyelmet magára. Nagyon
remélem, hogy ez a létszám csak
szaporodni fog és az egész magyar nôi
vízilabda profitálhat majd abból, hogy
ezek a gyerekek egy-két éven belül már
a sportág meghatározó játékosaivá
válhatnak.
Waterpolo.hu – NUPinfo

nemzetközi tornán

terítékre kerültek többek közt a
szingapúri ifjúsági olimpia és a Nagy
Sportágválasztó elôkészületei, a különbözô, év eleji, tavaszi elismerések, mint
például a Héraklész Gála.
V.F.
(3.)

egyik budapesti fordulón – a kezdés korai
idôpontja ellenére is – a Szentes akkor is
pontosan megjelent, amikor az ország
útjai nagyrészt járhatatlanok voltak. De
példaként említhetem az utolsó meccsnap helyosztóját is, ahol a 4. helyért
játszott oda-vissza mérkôzés hatalmas
küzdelemben, csak a hosszabbításban
dôlt el – fogalmazott Kovács Imre, a
verseny fôszervezôje, a Honvéd Polo
utánpótlás-edzôje. Merész András, nôi
utánpótlás szövetségi kapitány hozzátette: - Egy nagyon jó színvonalú torna
volt ez a 96-osok és a fiatalabbak

Jégkorong: ezüsttel zárt a nôi U18-as válogatott az Orangeway's

Ülést tartott a MOB elnöksége

LÉSEZETT márciusban a Magyar
Olimpiai Bizottság elnöksége, az
eseményen Dr. Szabó Tamás MOBalelnök, NUPI-igazgató is részt vett. A
grémium napirendi pontjai alkalmával,
a fiatalok sportjával kapcsolatban
(1.)

támogatott. Az egyesületi típusú sportiskolákban nincs tankötelezettség –
például Egri Városi Sportiskola –, ilyenbôl
18 van az országban. Észak-Magyarországon 7 támogatott, 2 nem támogatott
és 5 egyesületi típusú sportiskola mûködik; Eger, Gyöngyös és Kazincbarcika
azok a települések, ahol mindhárom jelen
van. Lehmann László támogatási összegeket is említett: Heves megye közel 18
milliót, ebbôl az EVSI 3, a Kemény Ferenc
Általános Iskola 4.7 millió forintot kapott
2009-ben. A program 2007-es indulásakor
3500 gyermek volt országosan a rendszer-

Vízilabda: a KSI elsô sikere nôi pólóban

KSI SE hölgyei nyerték a Kis Hableánykupát, mely a '96-os születésûeknek
nem hivatalos országos bajnokság
is volt egyben. Tóth Zoltán KSI-s tanítványait a Honvéd és a Szentes elsô csapata
követte a dobogón. A torna gólkirálya 28
értékesítéssel Bors Dorottya (KSI SE) volt.
- Az öt fordulón át tartó meccsfolyamon látott játék színvonala nem adott
okot csodálkozásra, hiszen a gyermekmezôny legjobbjai, a rájátszás résztvevôi
„vívtak” egymással. Az egyesületek
hozzáállása viszont meglepett. Mindenki
nagyon komolyan vette a versenyt: az

Fodor Tamás 1., To Nhat Minh 2., Balog
Imre 3. lett. Juhász Kristóf, az MGKSI
növendéke, legfiatalabb résztvevôként,
élete elsô U20-as bajnokságán a 6. helyet
www.nupi.hu

szerezte meg. A lányoknál – a mezôny két
legifjabbjaként – Kabai Zsuzsanna bronzérmes, míg Bea Boglárka 4. lett. Mindhárman
sok ponttal gyarapították értékszámukat.
Szabolcsi János
7. oldal

Kajak-kenu: Héraklész-felmérôvel kezdte a szezont több mint ezer fiatal

A

10 - 18 ÉV közötti korosztály túl van az
év elsô versenyén. A Héraklész Fizikai
Felmérôn 33 egyesület több mint
1000 gyermek-, serdülô- és ifjúsági-korú
kajakosa és kenusa mérte össze tudását a
gyôri Bercsényi Miklós Gimnáziumban és
a Gyôri Dózsa sporttelepén, még
februárban.
A programban fizikai számok szerepeltek: futás (nagyobbaknak Cooper-teszt,
kisebbeknek 2000-2500 méteres táv),
húzódzkodás (nyújtón, fél perc alatt
maximális darabszám), lábemelés (1 perc
alatt maximális darabszám) és az idôseb-

beknek fekvenyomás (adott súllyal 1 perc
alatt maximális darabszám). Mindenkinek
minden számot teljesítenie kellett, az
összetett eredmények alapján hirdették
ki a gyôzteseket. A felmérôn jelen volt
Hüttner Csaba utánpótlás-kapitány is.
- Több mint 1000 versenyzô összegyûlt
az ország minden szegletébôl, ez egy
fantasztikusan nagy szám. A gyerekek
hihetetlenül komolyan veszik ezt az
erôfelmérôt, valóban úgy tekintenek rá,
mint a szezon elsô hivatalos versenyére.
Az indulók között még ifjúsági világbajnokok is voltak, például Fónagy Veronika

és Georgopoulou Alexandra. Amit általánosságban el lehet mondani, hogy aki
sumákolt a téli felkészülés alatt, az bizony
itt „lebukik”. Fôleg a futás és a saját
testsúllyal végzett gyakorlatok eredményébôl lehet arra következtetni, hogy ki
mennyit dolgozott az elmúlt hónapokban. Aki itt utolsó, az vízen sem lesz a
legjobb, ez biztos - mondta Weisz Róbert,
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai
igazgatója.
Eredmények a szövetség hivatalos honlapján, a www.mkksz.hu -n olvashatóak.

Kajak ergométeres ob – jól sikerült bemutató hatalmas tömeg elôtt

Ó

RIÁSI sikert aratott a kajak-kenu
sportág az Utazás Kiállítással egy
idôben rendezett BoatShow-n. A
kiállítás színpadán rendezték a kajak
ergométeres országos bajnokságot, a
versenypályát folyamatosan hatalmas
tömeg vette körül. Több mint 50 kajakos állt rajthoz a versenyen, a férfiak
200 és 500 méteres távon, míg a nôk és

az ifjúságiak 500 méteren küzdöttek
egymással. Egy idôfutamot kellett
teljesítenie mindenkinek, ahonnan a
legjobb hat jutott a döntôbe. Az 500-as
pályacsúcsot a 2005-tôl héraklészes
Slezsák István 1 perc 40 másodperccel
„lapátolta”.
- Tulajdonképpen egy bemutató
versenyt tartottunk, óriási tömeg elôtt.

Ahhoz képest, hogy a legjobbjaink
mind-mind külföldön edzôtáboroznak,
nagyon sokan elindultak az ob-n, és
komoly csatát vívtak egymással. Ez
igazán jó reklám a sportágnak, így több
szempontból is hasznos volt a rendezvény – nyilatkozta Hüttner Csaba
ifjúsági kapitány.
Mkksz.hu – NUPinfo

A

A

A

Evezés: 350 fiatal a mosonmagyaróvári ergo-ob-n

C

ôszi idôszakban történtek, a városi és a
regionális döntôk január és február
hónapban zajlottak. A regionális döntôket követôen korcsoportonként az elsô
hat fiú és leány jutott az országos
döntôbe. Nagyon színvonalas volt a
verseny. Reményeink szerint az elkövetkezô években Mosonmagyaróvár és
környéke rendezhet az utánpótlás
mellett ifjúsági és felnôtt versenyeket is.
Az országos bajnokságon 47 iskola legjobbjai jutottak be és 7 egyesület leigazolt utánpótláskorú versenyzôi vettek
részt – összegzett Nagy Gábor, a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület elnöke.

papírforma-gyôzelmek mellett meglepetések is születtek. - Meglepetésként, a
Krpesics Péter és Vermes Péter duó elsô
éves felnôttként a könnyûsúlyúaknál
végzett az élen, a még U23-as Juhász
Adrián a kormányos nélküli kettesben és
egypárban is gyôzni tudott. Nem várt
www.nupi.hu

sikert hozott Bácskai Dominika teljesítménye, a még serdülô-korú hölgy az ifi
egypárevezôsök között is elsô lett, jó
elôjel ez az idei Olimpiai Reménységek
Versenye elôtt – értékelt a szövetségi
kapitány.
V.F.

(3.)

S

csapatnak a részese, amely az ázsiai
országban képviselheti a magyar nemzeti
színeket.
Nagyváradi Mercédesz nagy lelkierôrôl
tett tanúbizonyságot. Az értékes harmadik helyezés miatt azonban nincs ok a
szomorkodásra, már csak azért sem, mert
áprilisban következik az európai olimpiai
selejtezô, és az erôviszonyok, valamint a
négy kvalifikációt jelentô hely tekintetében ott is komoly esélye lesz versenyzônknek a szingapúri részvétel megszerzésére.

hanem azért is, mert rögtön elsô
próbálkozásából lett annak az olimpiai

Moatsz.hu – NUPinfo

megtartotta elsôségét, s ezzel olimpiai
kvótát szerzett az ifjúsági olimpiára.
Kvótás helyen végzett, s ötödik lett
Biatovszki Mira is, de a kvalifikációs
szabályok szerint egy versenyszámban,
csak egy lövô képviselheti nemzetét az
olimpián.
Kvótát
szerzett
még
Csehország, Norvégia, Németország,
Horvátország és Ausztria.
NUPinfo

Vívás: Két arannyal, két bronzzal zártuk az athéni kadet Eb-t

ÁRHELYI KATA (kép 1.) arany-, Márton
Anna bronzérmet szerzett a kadet
vívók athéni Európa-bajnokságának
kard döntôjében, Katona Renáta a 6.
helyen végzett. Tôrben Sajó Dániel 7.,
Lupkovics Dóra 8. lett. A férfi kardozók
mezônyében Csaba Márton Bence (kép 2.) 3.,
Szatmári András 5., Singer Martin 10.
helyen zárt. Az egyéni arany után a nôi
kardcsapat (kép 3.) is begyûjtötte a legfé-

Bácskai Dominika meglepetés-gyôzelme a csepeli szezonnyitón

SEPELEN 20 egyesület evezôseinek
részvételével, a 6 kilométeres Tavaszi
Hosszútávú Versennyel indult a
szezon. A március 27-ei viadal a téli
felkészülésrôl adott képet. Mint Ficsor
László, Héraklész sportági vezetô
elmondta, az egész mezônyt tekintve

6. oldal

gyaróvári Vízisport Egyesület közös
rendezésében valósult meg. A Sport XXI.
felmérô programban résztvevôk számára
500 m, az evezôs versenyrendszerben
leigazoltak számára 500 – 1500 m, míg a
csapatversenyben szintén 500 m volt az
elôírt penzum. Az országos program célja
a sportág népszerûsítése, a sportos életre
való nevelés, az iskolák és az evezôs
sportegyesületek közötti kapcsolatok
javítása, az iskolák evezôs sportágba való
bevonása, az utánpótlás-bázis szélesítése.
- A 2009-10-es tanévben felmértünk az
ország 85 iskolájában több mint 16000,
10 - 14 év közötti diákot. A felmérések az

telt – az áprilisi európai selejtezôn négy
versenyzô szerezhet majd kvótát –,

Sportlövészet: Szijj Katinka szingapúri kvótás

NORVÉGIAI Merakerben rendezték az
I. Ifjúsági Nyári Olimpia európai
sportlövôk kvalifikációs versenyét.
A fiú légpisztoly 60 lövés versenyen
Bartók Csaba 559 kör teljesítménnyel a
14. helyen végzett. A magyar lövô a 60
lövése során többször is hibázott, így nem
jutott a fináléba. A nôi légpuskások 40
lövéses viadalán Szijj Katinka elsôként
került a fináléba, döntôbe jutott
Biatovszki Mira is. Szijj a fináléban is

V

MOSONSZOLNOKI Sportcsarnokban
megrendezett ergométeres ob-n 23
versenyszámban 350 fiatal mérkôzött; a versenyre 47 iskola legjobbjai
jutottak be és 7 egyesület igazolt
utánpótláskorú versenyzôi vettek részt.
Az egyesületi pontversenyt a Velenceitavi Vizisport Iskola Nonprofit Kft., az
iskolait a Kalocsa és Térsége Általános
Iskola nyerte.
A Sport XXI – Utánpótlás Felmérô
Ergométer Országos Bajnokság a NUPI
Sport XXI. Programjának támogatásával,
a Magyar Evezôs Szövetség Utánpótlás
Fejlesztési Bizottsága és a Mosonma-

Asztalitenisz: A KSI-s Lakatos Tamás ifi olimpiai kvótát szerzett

Z ifjúsági olimpia Lignano-ban zajló
világselejtezôjének eseményein
Lakatos Tamásért (KSI SE) és
Nagyváradi Mercédeszért (Fastron AC
Tolna) szoríthattunk a fôtábla küzdelmeiben, számtalan kiélezett játszma és
drámai fordulat után végül egy olimpiai
kvótának és egy értékes harmadik helyezésnek örülhetünk a két bajnokprogramos révén.
Lakatos Tamás – Gergely Gábor
tanítványa – sikere óriási bravúrnak
számít, nemcsak azért mert a tornagyôzelemmel kiharcolta az olimpiai részvé-

nyesebb érmet, a csapat tagjai Várhelyi
Kata mellett Márton Anna, Katona
Renáta és Hammer Claudia voltak. A férfi
kardcsapat esetében 5., a nôi tôr 7., férfi
tôr 6., nôi párbajtôr 11., míg a férfiak
ugyanezen fegyvernemében 7. helyezés
született.
- Összességében a kadet Európabajnokságon a kardozók kimagaslóan
szerepeltek. Várhelyi Kata és a nôi kardcsapat aranyérme nem volt számunkra
meglepetés, mondhatni, hogy a két férfi
kardozó döntôbe jutása sem. Kimagasló
teljesítmény a nôi kard szakágban, hogy
Várhelyi mellett a nyolcas döntôbe még
két magyar lány is bevívta magát. Inkább
a párbajtôr szakágban okozott csalódást
vívóink szereplése az egyéni és a csapatszámokban is. A tôr szakág két egyéni
döntôse is mutatja, hogy van keresnivalónk tôr fegyvernemben is, ami az utóbbi
idôkben az eredmények tekintetében

váratott magára, bár a csapateredmények lehettek volna jobbak. Összességében a bakui kadet világbajnokság elôtt nem lehet okunk panaszra
és talán, a most nem olyan eredményes szakágaknak is lesz idejük a
formába hozásra, hiszen a vb elôtt
mindenkinek lehetôséget nyújt a
NUSI-UPI a tatai edzôtáborozásra értékelt
Jánossy
Zsuzsanna,
Héraklész sportági vezetô.

(1.)

(2.)

Szilágyi Áron GP-bronzérmes

ZILÁGYI Áron a harmadik helyet szerzete meg a férfi kardozók tuniszi Grand Prix-viadalán. A március közepén megrendezett
egyéni viadalon a Vasas SC csillagprogramos sportolója 114 vívó között lépett pástra. A héraklészesekkel felálló Decsi Tamás,
Szilágyi Áron, Lontay Balázs, Iliász Nikolász összeállítású együttes a 9. helyen zárt.
V.F.
www.nupi.hu

3. oldal

A

Öttusa: Mexikó után a kairói világkupán is helyt álltak a fiatalok

MEXIKÓI Playa del Carmen-i, elsô
vk-fordulóban Tóth Adrienn (BHSE)
6., Cseh Krisztina (BHSE) 9., a két
ex-bajnokprogramos: az aktuális világbaj(1.)

nok Marosi Ádám (BHSE) 5., Tibolya Péter
(UTE) pedig 10. lett.
A kairói állomáson a KSI-s Kasza Róbert
(kép 1.) zárt ötödikként. A férfi selejtezôben
74-en szerepeltek, a három csoportból az
elsô 12-12 helyezett került a döntôbe.,
Demeter Bence (Alba Volán SC) 27. lett.
Egyiptomban a hölgyek között Gyenesei
Leila (Alba Volán SC) alig lemaradva a
dobogóról lett negyedik. A felnôttek közt
U23-asként helytálló, jelenleg is csillagprogramos Pataki Viktória (kép 2.) (KSI SE),
egyenletes teljesítményt nyújtva, mindegyik számban a középmezônyben végezve lett 13. A nôi selejtezôben 51-en

Vívás: Junior párbajtôr ob: „meglepôen erôs a hazai utánpótlás”

indultak, a két csoportból az elsô 18-18
jutott tovább. A fehérvári Kovács Sarolta
a döntôben derékfájdalmai miatt
visszalépett.
NUPinfo
(2.)

A

2010-ES Junior Országos Párbajtôr
Bajnokságot az Óbudai Fless SE az
Óbudai Sport- és Szabadidô
Nonprofit Kft-vel közösen rendezte a
Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban.
A verseny színvonalát egy vívástörténeti
kiállítás is emelte. A megnyitón Bús Balázs
polgármester köszöntötte Óbuda olimpiai és világbajnoki érmes vívóit; jelen volt
Tordasi Ildikó, Abay Péter, Mincza Ildikó,
Fábián László, Lengyel Balázs, Kulcsár
Gyôzô, valamint Füleky András ügyvezetô
igazgató és Jánosi Zsuzsa utánpótlásigazgató. Dr. Kamuti Jenô köszöntôjében
kiemelte, mennyire szükségszerû az

iskolákon belül megteremteni az élsport
lehetôségét, mely alternatívát, új utat
mutathat ezen nagyon hatékony és gazdaságos módszer elterjesztésével a
magyar sport színvonalának megôrzésére.
- Ez a korosztály 20 éves korig tart,
többen a felnôtt válogatottban is
szerepelnek, többek közt Budai Dorina
kadet világbajnok, Antal Edina junior
Európa-bajnok. Az ország minden
jelentôs klubjából neveztek, hiszen az
országos bajnoki címért versenyeztek.
Még mindig meglepôen erôs a hazai
párbajtôr utánpótlásbázis, bízunk

benne, hogy ez nem elfedi a meglévô
problémákat, hanem új megoldásokat
generál. Többen a felnôtt ranglistán
már most az elsô tízben szerepelnek. Az
elsôéves junior Budai Dorina, ha tartani
tudja a jelenlegi helyét, minden idôk
legfiatalabbjaként résztvevôje lehet a
felnôtt világbajnokságnak is - nyilatkozta Kolczonay István szervezô.
Csapateredmények: 1. Vasas, 2.
Honvéd, 3 Szolnoki MÁV SE (nôk); 1.
BVSC. 2. Balaton, 3. Honvéd (férfiak).
Egyéni eredmények: www.hunfencing.hu
V.F.

Ökölvívás: 51. Énekes István Ifjúsági Emlékverseny
- készülés a vb-re és az ifi olimpiára

É

NEKES Istvánnak, tragikus sorsú olimpiai
bajnokunk emlékének adóztunk
immáron 51. alkalommal. Énekes
vasúti tisztként 1927-tôl 1940-ig a BVSC
ökölvívója volt, 1928-tól 26 alkalommal
szerepelt a magyar válogatottban, a
'32-es nyári olimpiai játékokon, Los
Angelesben olimpiai bajnoki címet nyert.
Az újkori olimpiák történetében ez volt a
magyar csapat huszonnegyedik, a magyar
ökölvívás második aranyérme. Különleges
rekordot tudhat magáénak, hiszen egymást
követô három Európa-bajnokságon

B

Fotó: Csattos Pál

A magyar versenyzôk közül legjobban
a tavalyi ifjúsági Eb-negyeddöntôs Bene
Gergô (64 kg) zárt, a 18 éves szolnoki
versenyzô már a bakui ifjúsági világbajnokságra készül, és elmondhatjuk,
remekül sikerült elsô nemzetközi felnôtt
versenye. Bakuban, saját korosztályában
még sikeresebb lehet, bizakodhatunk
akár egy szingapúri ifjúsági olimpiai
kvótában is.
A magyar küldöttség a 19 éves pécsi

Kanalas Róbert (48 kg), a KSI bokszolója,
a 20 éves Berna Dávid (51 kg) és a 18
éves, még ifjúsági korú debreceni, Török
János (60 kg) révén három bronzérmet
gyûjtött be. Török, Benéhez hasonlóan
az áprilisi, bakui világbajnokságra
készül szép reményekkel. A debreceni
Kalucza Norbert (54 kg), a Vasas-Süllôs
Ráth Miklós (57 kg) és Portéka Tibor (81
kg, Parthus SE) érem nélkül tért haza.
Kincses Tibor

Díjazások a 2009-es teljesítmények alapján

ARGA ZOLTÁN sportot felügyelô
önkormányzati miniszter és Simóka
Beáta, sport szakállamtitkár ünnepélyes keretek között adta át a „Papp
László Díj”-akat az év legígéretesebb
utánpótlás-korú ökölvívóinak. Az elismeréseket a háromszoros olimpiai
bajnok ökölvívó születésnapja alkalmából vették át az arra érdemes versenyzôk. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség
elôterjesztésére – ötödik alkalommal –,
az utánpótlás versenyeken 2009-ben

elért kiemelkedô eredményeikért kapták
a sportolók az elismerést.
Díjazottak: Dobrádi Zsolt, az Érdi
Boksz Klub versenyzôje, az ifjúsági Eb-n
elért ötödik; Harcsa Zoltán, az Unió
Sport Kispest SE ökölvívója, az ifjúsági
Eb-n elért második; Szabó Szilárd, a
DVSC Ökölvívó Kft. sportolója, a junior
Eb-n elért ötödik; Varga Sándor (kép 3.), a
KSI SE versenyzôje, az ifjúsági Eb-n elért
második és Völgyi Jenô Márió, a
Szolnoki MÁV SE öklözôje, a junior Eb-n

Fotó: Zádor Péter

4. oldal

Bakuban, ami a Szingapúri Ifjúsági
Olimpia kvalifikációs versenye. Bíztató
teljesítményt nyújtott Lakatos Róbert, aki
megkapta a legkiemelkedôbb teljesítményt nyújtó versenyzônek járó különdíjat. Sajnos ifi Eb-ezüstérmesünknek,
Harcsa Zoltánnak (75 kg) csak egy
mérkôzése volt. Bíztató volt 91 kg-ban
Kálmán Attila harcossága, aki a másik ifi
Eb-ezüstérmesünket, Varga Sándort késztette nagy csatára. A csapatversenyt 2009
után ismét a Deél István vezetôedzô irányításával készülô DVSC csapata nyerte.
Szakos József, MÖSZ

Bene Gergô ezüstérmes a Hrbics-emlékversenyen

ENE Gergô, a Szolnok héraklészes
versenyzôje ezüstérmes lett a
Zágrábban ötödik alkalommal megrendezett Zlatko Hrbics Emlékversenyen. A viadalon 12 ország 61 ökölvívója lépett a kötelek közé, többek közt
Orosz-, Német-, Olasz-, Spanyol-, Svédés Lengyelország, Szerbia, BoszniaHercegovina, Svájc, Montenegró, és
a
házigazda
horvátok
mellett
Magyarország válogatottja.

V

(1930, 1932 és 1934) senkinek sem sikerült
rajta kívül nyernie.
A Jégszínházban rendezett verseny
színvonalára a résztvevôk nagy gyôzni
akarása volt a jellemzô. Láthattunk
kimagasló teljesítményt, színes, ötlet dús
versenyzést, de több, kevésbé képzett
versenyzôt is.
A nevezett 97 ökölvívó közel egyharmada, 23 nem jelent meg a versenyen.
Ennek okát vizsgálnunk kell. Pedig nem
kis feladatok állnak elôttünk, hiszen
április 20-tól az ifi vb-én veszünk részt
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elért ötödik helyezéséért.
NUPinfo
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Atlétika: Az U23-asok is helyt álltak a fedettpályás vb-n

K

ISS Dániel a nyolcadik helyen végzett
60 m gáton a dohai fedettpályás
atlétikai világbajnokságon, személyében hosszú idô után ismét volt fedettpályás vb-döntôse a magyar atlétikának.
Az Ikarus BSE vágtázója mellett még két
magyar sportoló szerepelt a
rangos viadalon: a mohácsi
súlylökô Kürthy
Lajos és a
békéscsabai

Márton Anita – mindkét csillagprogramos
a 17. helyen zárt.
Sikeresen szerepeltek a dobóatléták a
franciaországi Arles-ban megrendezett,
Téli Dobó Európa-kupán. Súlylükésben a
felnôttek között, jó sorozat után, 20,07
méteres eredménnyel végzett a harmadik
helyen Kürthy Lajos. Gerelyhajításban,
megközelítve legjobbját, a „B” csoport
második helyét szerezte meg 72,60 m-es
eredménnyel Patkó Dániel. Az U23-as
hölgyek között kalapácsvetésben Ozorai
Jenny hatodikra elért 63,03-as dobásával

és a dobó Ek-n

ezüstérmes lett, a súlylökôk szoros
versenyében Márton Anita 17,34 m-es
teljesítménnyel a dobogó harmadik
fokára állhatott fel. Németh Kristóf 71,87
méteres dobással a harmadik helyen
végzett a férfi kalapácsvetôk „B”
csoportjában, szintén ebben a számban,
U23-ban Petrovszki Tibor 66,06-al hetedik
lett. A korcsoport nôi diszkoszvetésében
Márton Anita idei legjobbjával: 51,91
méterrel szintén hetedik helyen végzett.
Masz.hu – V.F.

Forrás: Igaz Bálint

A

Kézilabda: Lengyel felkészülési állomás a nyári ORV-re

LENGYEL Kézilabda Szövetség
meghívására március 25. és 27.
között háromnapos nemzetközi
tornán vett részt a Ballainé Szarka Éva és
Pádár Ildikó által irányított nôi serdülô
válogatott. A vendéglátó lengyelek
mellett
Németország
és
Ukrajna
korosztályos válogatottjaival mérkôzött
meg csapatunk. Nem tudtunk a
legerôsebb válogatottunkkal elutazni a
tornára, mert több játékosnak a hazai
korosztályos bajnokságokban kellett
teljesítenie. A verseny kiváló felmérési és
felkészülési lehetôséget biztosított a
nyári Olimpiai Reménységek Versenyére,
melyet az idén Szlovákia rendez június

25. és 27. között.
Szarka Éva: „A torna nagyon hasznos
volt, jó hangulatban telt, és örülök, hogy

a csapat hozzáállásban, és játékban is
bizonyította, hogy tehetséges társaságról
van szó. Szakmailag is tudtunk jó
www.nupi.hu

tapasztalatokat szerezni, jó néhány
játékosról új dolgokat tudtunk meg, ami
szintén pozitívum. Nagyon jó ezzel a
társasággal dolgozni, meggyôzôdésem,
hogy szép jövô elôtt állnak.”
Eredmények:
Németország – Magyarország 28:26
(14:15)
Ukrajna
–
Magyarország
30:37
(9:20)
Lengyelország – Magyarország 28:28
(12:15)
Végeredmény: 1. Lengyelország,
2. Németország, 3. Magyarország,
4. Ukrajna.
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