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A következô számának tartalmából:
Konferencia: Irány London! és Sport a felsôoktatásban Ifjúsági súlyemelô Eb Ifjúsági és junior öttusa Eb,

budapesti világkupa Szingapúri kvalifikációs versenyek Gyermek kézilabda-bajnokság döntôk Aquathlon ob.

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

2010. április, IX. évfolyam 4., sorrendben 90. száma.

– Hírek

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.

A TARTALOMBÓL: Ifjúsági olimpiai kvótások „Olimpia és nevelés” kiállítás
Sportági beszámolók: judo, jégkorong, torna, vívás, birkózás, ökölvívás, röplabda,
asztalitenisz, úszás, atlétika, kerékpár, evezés Hírek.
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Lapkivitel:

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

A MAGYAR VÍVÓK 2009-ben a felnôtt és

korosztályos világ- és Európa-bajnoksá-

gokon összesen 28 érmet, köztük tíz

aranyat, hét ezüstöt és 11 bronzot nyertek.

A tavalyi teljesítmények alapján díjazta a

szövetség a vívósport hazai legjobbjait. Az

év junior vívója Szilágyi Áron és Petô Réka,

az év legjobb kadet vívója Budai Dorina (kép

1.), az év utánpótláscsapata a férfi junior

kardválogatott (kép 2.) (Szilágyi, Iliász Nikolász,

Gáll Csaba, Puy Sebestyén), az év legjobb

edzôje junior korosztályban elért

eredmény alapján Somlai Béla (kép 3.), kadet

korosztályban elért eredmény alapján

pedig Budai István (kép 1.) lett. IDÉN a

fehérorosz fôvárosban rendezték a felnôtt

súlyemelô Európa-bajnokságot. A minszki

versenyen a BKV Elôre emelôje, Magát

Krisztina (kép 4.) is pályára lépett. Az ifjú

csillagprogramos végül a 11. helyen zárt. 

IMMÁR 15. alkalommal rendezte meg a

Magyar Ökölvívó Szakszövetség a Boksz

bált, melyen a szövetség idén is díjazta a

sportágban kiemelkedô teljesítményt

nyújtó versenyzôket, edzôket, bírókat;

elismerésben részesítette az ökölvívó-

sportért végzett munkáért, támogatásért a

sportvezetôket és szponzorokat. Dr.

Csötönyi Sándor MÖSZ-elnök megnyitója

után került sor a 2009-év díjainak

átadására. Az év utánpótlás ökölvívója

Harcsa Zoltán (Unió Sport Kispest) lett, a

„Magyar Ökölvívás Támogatásáért Díj”-

ban részesült – többek közt – Tóth József, a

Héraklész Program igazgatója is. 

SIKERESEN SZEREPELT az egykori és

jelenlegi héraklészesekkel felálló magyar

ökölvívó-válogatott a rangos nemzetközi

viadalon. Négy magyar: Kovács Mária,

Varga Miklós, Káté Gyula és Bacskai Balázs

is aranyérmes lett a világ egyik legran-

gosabb amatôr ökölvívó tornáján, az április

közepén megtrendezett, ankarai Minisz-

terelnök Kupán. A magyarok összesen

nyolc éremmel zártak, a négy aranyérmes

mellett Papp Nikolett, Ducza Anita,

Lakatos István és Kalucza Norbert is

bronzérmet szerzett. LÓNAI HAJNALKA

bronzérmet szerzett gerendán Bukarest-

ben, a tornászok román nemzetközi

versenyén, a békéscsabai héraklészes

összetettben és több szeren is csak alig

maradt el a dobogós helyezésrôl. A román

nemzetközi viadalon öt nemzet tornászai

álltak a szerekhez, a románok a teljes Eb-

csapattal indultak, így különösen kiemel-

kedô Lónai jó teljesítménye. 

SZLOVÁKGYARMATON rendezték április

18-án az idei hegyikerékpáros ORV-

küzdelmeket. A szlovák-magyar, közös

rendezésû ebike.hu Kupán az elit felnôttek

a világranglista-pontokért, az utánpótlás

többek közt az ORV-helyezésekért tekert a

hegyi terepen. A Közép-Európai Kupaso-

rozathoz is tartozó viadalon hét ország,

több mint 400 kerekese állt rajthoz,

összesen 22 kategóriában. A “Visegrádi

Négyek” utánpótlás-korosztálynak kiírt

Olimpiai Reménységek Versenyében

három darab negyedik helyezés született:

U19-ben Fenyvesi Péter és Vaskó Luca, U17-

ben Szalontai Bence (kép 5.) révén. Benkó

Barbara az U23-as korosztály küzdelme-

iben elsô lett. A MAGYAR RÖPLABDA

SZÖVETSÉG VERSENYBIZOTTSÁGA tudatja,

hogy 2010-ben az Országos Mini Kupát

Szegeden rendezik, június 4. és 6. között. A

tornát a NUSI-UPI Sport XXI. Programja

támogatja. Az OMK-n részt vehet minden

sportegyesület, diáksport-egyesület, iskolai

sportkör, minôsítési osztályától, székhelyé-

tôl és az MRSZ-szel létesített tagsági

viszonyától függetlenül. AZ IDEI ÉVBEN

hatodik alkalommal kerül megrendezésre

az egyik legrangosabb szabadidôsport-

esemény, a „Szigeti Sportvarázs”, június 4.

és 6. között a Margitszigeten. Az idén is

ingyenesen látogatható rendezvénysoro-

zat a hagyományainak megfelelôen több

mint 200 sport, környezetvédelmi,

valamint kulturális és életmódprogramot

ölel fel. A kilátogatók találkozhatnak a

legismertebb hazai sportcsillagokkal, olim-

piai bajnokokkal, népszerû színészekkel,

akik családtagjaikkal együtt maguk is

aktívan részt vesznek a programokon. Az

esemény házigazdája Kovács István

ökölvívó olimpiai bajnok és Pálinger

Katalin, Európa-bajnok kézilabdázó lesz. A

gyermekek optimális sportágválasztásához

ingyenes, tudományos, sportantropomet-

riai vizsgálattal járulnak hozzá a szervezôk.

ÚSZ olimpiai sportág utánpótlás-
vezetôinek tartottak értekezletet
április elején az Utánpótlás-nevelési

Igazgatóságon (korábban NUPI). A Tóth
József által irányított Héraklész Program
negyedéves aktualitásai között a közelgô
ifjúsági olimpiára való felkészülés finise is
napirendre került. Dr. Szabó Tamás NUPI-
igazgató, a Magyar Olimpiai Bizottság
alelnöke jelentôs változásról adott
tájékoztatást.

Az összejövetelen a sportkormányzat
munkatársai mellett megjelent Balogh
Gábor (világbajnok öttusázó, aki Orbán 

Viktor felkérésére foglalkozik az
utánpótlás-nevelési rendszer lehetséges
fejlesztésének kérdéseivel) és Szabó
László (a Fidesz egyik sportpolitikusa, a
korábbi Orbán-kormány ifjúsági ügyekért
felelôs államtitkára, az Országgyûlés
Sport- és Turisztikai Bizottságának
sportpolitikai szakértôje), akik a Fidesz
kormányra-kerülése esetén várható
sportirányítás tartalmi és szervezeti
elképzeléseit vázolták.

Szabó Tamás, egy, a NUPI-t érintô
jelentôs változásról is tájékoztatott. - Egy
tavaly december 23-ai kormánydöntés 

következtében az Utánpótlás-nevelési
Igazgatóság a jövôben önálló jogi
személyként folytathatja munkáját. Ez
több vonatkozásban, így a munkáltatói
jogok gyakorlása és a költségvetés
önállósága terén is a korábbiaknál
nagyobb önállóságot jelent. Sok bíztatást
kapunk, amennyiben a sport stratégiai
ágazattá válik, az utánpótlás kiemelt
szerepet fog kapni. A tavalyi korosztályos
világversenyeken elért 165 érem
önmagáért beszél, programjainkat
igazolja, a prognózis jó – mondta a MOB
alelnöke.

(folytatás a 2. oldalon)

H
Utánpótlás csúcstalálkozó a NUPI-ban

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVET-
SÉGE (SIOSZ) ünnepélyes keretek 

között díjazta a 2009-ben leg-
eredményesebb hazai sportiskolákat és
sportiskolásait. A címekre pályázni
lehetett, 19 sportiskola a két témakörben
összesen 27 pályázatot nyújtott be. Az
elsô SIOSZ Gálára április 29-én, a Magyar
Sport Házában került sor.

A Fuhrmann Géza által irányított SIOSZ
márciusban zárt pályázatot írt ki. A
pályázat feltétele érvényes, 2009-es
SIOSZ-tagság volt. Az elbírálást az
Önkormányzati Minisztérium Sport
Szakállamtitkársága részérôl Farkas Tibor
vezetô fôtanácsos valamint a NUPI

részérôl Lehmann László sportiskolai
programvezetô végezte.

Ma 68 közoktatási és 18 városi
sportiskola mûködik Magyarországon,
melyekben összesen, közel 15 ezer
gyermek sportol.

A díjátadó eseményen a hazai sportélet
több, jelentôs szereplôje megjelent:
többek közt Dr. Szabó Tamás, a MOB
alelnöke, utánpótlás-nevelési igazgató,
egyben a gála fôvédnöke; Sinka László, a
honi kézilabdázók elnöke; Szántó Éva, a
Nemzeti Sportszövetség fôtitkára;
Lehmann László sportiskolai programve-
zetô; Farkas Tibor az Önkormányzati
Minisztérium fôtanácsosa; Balogh Gábor
világbajnok öttusázó; Nagy Tímea
olimpiai bajnok vívó, a Sportegyesületek
Országos Szövetségének alelnöke;
valamint Repka Attila és Sike András
olimpiai bajnok birkózó.    

(folytatás a 2. oldalon)

A
SIOSZ Gála 2010: Négy iskolát és hat fiatalt díjaztak a sportiskolák elsô gáláján

(5.)(3.)(1.)(4.) (2.)

Fotó: Dobos Ferenc



A
Atlétika: Az AKTÍV-program keretében iskolai versenysorozatot 

szerveztek Székesfehérváron

P
Kerékpár: Stubán Ferenc nyerte az ifi olimpiai felmérô versenyt, a KSI Kupát

ILISSZÁNTÓ-CSOBÁNKA-PILISVÖRÖSVÁR 
térségében rendezték az idei, 
sorrendben 33. KSI-Csepel Kupa

Nemzetközi Kerékpárversenyt. A rajtvo-
nalnál sorakozó 150 kerekest három
kategóriában díjazták. A viadal az
utánpótlás-korúak számára egyben
felmérô volt az I. Szingapúri Ifjúsági
Olimpiára. A KSI Schwinn-Csepel SE által
rendezett viadalon a magyarok mellett
szerb, szlovák, finn és osztrák bringások
álltak rajthoz. Az egyenként 27 kilomé-

teres körbôl a serdülôk kettôt, a felnôttek
és az ifik négyet teljesítettek, ôk közel
2000 méter szintet is leküzdöttek. Az
ifiknél a KSI-s Stubán Ferenc gyôzött, a
serdülôknél két klubtársa, Kenyeres Ábel
és Varró Bálint végzett az élen.

- A három kerékpáros szakág: az
országúti, a hegyikerékpáros és a bmx
fiatal képviselôi is rajthoz álltak, számuk-
ra a közelgô ifjúsági olimpiával kapcsola-
tos felmérô versenyt jelentett a mai. A
fiúk kitettek magukért az igen nehéz,

hegyes versenyen, szándékosan indítot-
tuk ôket a felnôttekkel együtt; az ifiknél
az országúti tanítványom, Stubán Ferenc
gyôzött, a hegyikerekes Pintér Tamás
pedig második lett. Jó volt a biztosítás,
köszönet érte a motoros útvonal-biztosí-
tóknak, a rendôrségnek és a polgárôrök-
nek. Sokat tett a sikeres lebonyolítás
érdekében Pilisszántó és Pilisvörösvár
önkormányzata – összegzett Somogyi
Miklós fôszervezô, a KSI szakvezetôje.

V.F.

K
ORÁBBI és jelenlegi héraklészesek is  
megmérkôztek az április 17-ei kishajós 
tájékoztató verseny alkalmával, ahol

20 egyesület evezôsei álltak rajthoz, hogy
képet adjanak felkészültségükrôl. A két
kilométeres velencei felmérôn a hajóegy-
ségek kialakítása volt a cél, az eredmé-
nyek nem okoztak különösebb meglepe-
tést. A májusi ORV-t szem elôtt tartva a
serdülôk is részt vesznek a válogató-
felmérô rendszerben. - Tavalyhoz hason-
lóan férfi könnyûsúlyú egypárban a váci
Galambos Péter nyert a bajai Varga
Tamás elôtt, a váci Szabó Kati pedig
utcahosszal verte mezônyét. Nôi könnyû-

súlyban a csepeli Hajdú Zsuzsa magabiz-
tosan ért célba a Danubius Nemzeti Hajós

Egylet evezôse, Alliquander Anna elôtt.
Ifiknél a gyôri Gyimes Kriszta papírforma-

gyôzelmét emelném ki. Egyedül a gyôri -
csepeli Krepesics Péter - Vermes Péter
kormányos nélküli kettes okozott némi
csalódást a harmadik helyével, tôlük
többet vártam, ebben a számban a bajai
Dimitrás István - Veréb Dávid egység volt
a legjobb. A csapatok tesztelése
Szegeden folytatódik a május elsejei
hétvégén, egy nemzetközi verseny
alkalmával – értékelt Ficsor László
szövetségi kapitány.

Hunrowing.hu – V.F.

S
Utánpótlás csúcstalálkozó a NUPI-ban – folytatás

ZABÓ TAMÁS, a szingapúri ifjúsági 
olimpiával kapcsolatosan elmondta, 
hogy április elején 10 sportágban 25

kvótával rendelkeznek a magyar fiatalok.
A sportolók igen nehéz kvalifikációval
néznek szembe, de az utazók erôs, jó
eredményre esélyes csapatot fognak
alkotni. 

Szabó László vázolta a Fidesz kor-
mányra kerülése esetére várható
sportkormányzati koncepció közigazga-
tási, költségvetési és sportpolitikai
vonatkozásait. Az utánpótlás-neveléssel
összefüggésben hangsúlyozta, hogy a
jelenlegi programok megtartására, illetve

kiterjesztése és összehangolása mellet az
iskolai testi nevelés fejlesztése fog

kiemelt figyelmet kapni. Ennek során a
meglévô pozitív példák alapján ismétel-

ten középpontba kívánják állítania a
mindennapos testnevelés alsó tagozatos
bevezetését.

A versenysport terén a MOB korábbi
vezetô szerepének visszaállítását, vala-
mint a többcsatornás finanszírozás
szûkítését fogják szorgalmazni. Érintette
még a szabadidôsport és a versenysport
közötti támogatási arányok kedvezôbb
átalakításának szükségességét, ha lehet
oly módon, hogy egyetlen terület
támogatása se csökkenjen. Mindezeket a
sportirányítás szereplôivel együttmûköd-
ve kívánják megvalósítani.

Vasvári Ferenc

SIOSZ Gála 2010: Négy iskolát és hat fiatalt díjaztak a sportiskolák elsô gáláján– folytatás

SIOSZ Gála 2010 - díjazottak (a 2009-es eredmények alapján): 

„Magyarország legjobb sportiskolája”

Közoktatási típusú sportiskola, általános iskola: Zrínyi Ilona Általános Iskola (kép 1.) (Szombathely).

Közoktatási típusú sportiskola, középiskola: Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (kép 2.) (Budapest).

Egyesületi típusú sportiskola, 500 fô alatti: Egri Városi Sportiskola (kép 3.) (Eger).

Egyesületi típusú sportiskola, 500 fô feletti: Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. (kép 4.)

(Nyíregyháza).

„Magyarország legjobb sportági sportiskolása”   

Kerekes Gréta (kép 5.) atléta (Debreceni SI, edzô: Donka László). 

Eredményei: ifjúsági ob 100 m gát, 1. hely; ifjúsági vb 100 m gát, elôfutam; felnôtt ob, 100 m gát,

2. hely. 100 m gáton ranglistavezetô; 2009-ben ötször volt válogatott.  

Matkó Csaba (kép 6.) atléta (Dunaújvárosi VSI, edzô: Ágoston Zita). 

Eredményei: fedett pályás ifjúsági ob, 800 m, 3. hely; Három Nemzet Viadala (U18) 800 m, 5. hely.

Tagja az ifjúsági olimpiai, illetve a londoni olimpiai válogatott keretnek.

Juhász Bence (kép 7.) birkózó (DBC-Miskolci SI, edzôi: Juhász Sándor, Repka Attila és Rusznyák József).

Eredményei: ifjúsági Eb, 5. hely; ifjúsági ob, kötöttfogás, 1. hely; junior ob, szabadfogás, 1. hely. Ez

idáig tizennégyszeres magyar bajnok. 

Dudás Miklós (kép 8.) kajakos (Bródy Imre Oktatási Központ, edzôi: Pál Zoltán és Márfi Gábor,

klubja az Angyalföldi Vízisport Egyesület). 

Eredményei: ifjúsági vb, K1 - 500 m, 1. hely; ifjúsági vb, K4 - 500 m, 1. hely; ifjúsági vb, K4 - 1000 m,

2. hely; ifjúsági ob, K1 - 500 m, 1. hely; ifjúsági ob, K2 - 500 m 1. hely. 

Tóth Krisztián (kép 9.) judós (Csanádi Árpád  Általános Iskola és Pedagógiai Intézet, edzôi: Preiszler

Gábor és Pánczél Gábor, klubja a KSI SE). 

Eredményei: ifjúsági vb, 3. hely; ifjúsági világkupa, 2. hely; ifjúsági ob, 1. hely. Kiváló Ifjúsági

Sportoló, kvalifikálta magát a Szingapúri Ifjúsági Olimpiára.  

Biczó Bence (kép 10.) úszó (Pécsi Városi Sportiskolai Egyesület, edzô: Sántics Béla). 

Eredményei:  Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, 200 m pillangó, 1. hely, 100 m pillangó, 2. hely

(mindkét alkalommal korosztályos országos csúccsal). A korosztályos világranglista 2. helyezettje;

ifjúsági olimpiai és londoni olimpiai kerettag.                          

V.F.

(8.) (9.) (10.)

Z Atlétikai Kiválasztó Tehetségkutató 
Iskolai Verseny (AKTÍV-program) 
keretében, nyolc fehérvári általános

iskola tanulóinak részvételével atlétikai
versenysorozatra került sor. Az Alba
Regia Atlétikai Klub (ARAK) 2009-ben
sikerrel pályázott a Magyar Atlétikai
Szövetség által kiírt „Utánpótlás Atlétikai
Centrum” kialakítására, melyhez a NUPI
Sport XXI. Programja több milliós állami
támogatást biztosít. A versenysorozat
célja az AKTIV-program segítségével kivá-
lasztani a 6-12 éves korosztály legtehet-
ségesebb sportolóit. 

- A résztvevôk váltó- és sorversenyeken,
játékos formában ismerkedhettek meg az
atlétikai mozgásformákkal – mondta Hirt
Károly, az ARAK elnöke. 

Pignitzky Dorottya, a NUPI osztályveze-
tôje hozzátette: „A Sport XXI. Program
atlétika keretébôl 2009-tôl finanszíro-
zunk egy-egy atlétikai utánpótlás-köz-
pontot: Szombathelyen, Békéscsabán és
Székesfehérváron; külön-külön 5,2 millió
forinttal évente. A központok állami
támogatásával az a célunk, hogy egyesü-
leti vagy szakosztályi támogatáson ke-
resztül olyan utánpótlás-nevelô bázis

alakuljon, ahol az évek során megbízha-
tó, eredményes kiválasztás, szakmailag
magas szintû képzés folyik a gyermek és
serdülô korcsoportokban, amely stabil
alapokat biztosíthat a junior és felnôtt-
kori eredményesség megalapozásához.
Támogatásunk edzôi bérekre, atlétikai
eszközbeszerzésre, létesítményhasználat-
ra, edzôtáborokra, egészségügyi célokra
fordítható és versenyrendszerre, mint ezt
a székesfehérvári példa is mutatja.” 

NUPInfo
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Fotó: MISI

Evezés: Meglepetés-eredmények nélkül zajlott a Velence-tavi felmérô



MAGYAR nôi junior-válogatott kijutott
a szeptemberi, szerbiai Európa-bajnok-
ságra, miután a lengyelországi

Krosnóban rendezett selejtezôtorna
utolsó meccsén a csehek 3:1-re nyertek a
házigazda lengyelek ellen, és a mieink a
tabella élén végeztek.

Szabados István, nôi juniorválogatott
szövetségi kapitánya: - Ennek a csapatnak
a legnagyobb fegyvere a hihetetlen
összetartó erô. A játékosok szeretik
egymást, a pályán és azon kívül is képesek

küzdeni a másikért. Ez egy tizenkét
szeletes torta, s ha valaki éppen a
kulacsot viszi, abban a pillanatban
ugyanolyan fontos láncszeme az
együttesnek, mint bárki más. Nekünk
nincsenek sztárjaink, de ha kell, mindig
elôtûnik valaki, aki lendületet, hitet ad a
többieknek. Tavaly is kevesen hittek
bennünk, most is, de bizonyították a
lányok, hogy van bennük spiritusz.

Az Európa-bajnoki döntôbe jutott
magyar válogatott: Tálas Zsuzsanna, Vacsi

Evelin, Dzunic Anna, Papp Dóra (MÁV
Elôre SC), Miklai Zsanett (Euroaszfalt-
NRK-Nyíregyháza), Lévai Vivien, Porubek
Lilla, Horváth Gabriella, Soós Ivett, Lutter
Liza (Vasas Duna Autó Óbuda), Pallag
Ágnes, Molcsányi Rita (Békéscsabai RSE).
Szövetségi kapitány: Szabados István.
Edzô: Horváth András. Statisztikus: Foki
Róbert. Csapatvezetô: Sándor Péter.
Gyúró: Székely Zoltán.

Hunvolley.hu

A
Röplabda: Eb-szereplô a nôi junior-válogatott

IKERESEN szerepelt a magyar küldöttség  
a Málagában megrendezett spanyol
nyílt bajnokságon. Verrasztó Dávid

második aranyérmét is megszerezte: a
400 m vegyest követôen 400 m gyorson is
a legjobb lett. Molnár Ákos 100 m után
200 m mellúszásban gyôzött. Mutina

Ágnes 200 m gyorson a világ idei ötödik
legjobb eredményével állhatott a dobogó
tetejére, 50 méteren szerzett bronzérme
után; 400 m gyorson egyéni csúccsal
második lett. Jakabos Zsuzsanna a vegyes
számokban két ezüsttel zárt, köztük 200
méteren megdöntve egyéni legjobbját.

Az augusztusi, Budapesten rendezendô
Európa-bajnokságra készülô magyar
fiatalok közül Verrasztó Evelyn
Ostravában versenyzett, ahonnan négy
arany- és egy ezüstéremmel tért haza a
cseh város nagydíjáért kiírt nemzetközi
viadalról, az Ostrava Grand Prix-rôl.

S
Úszás: Málagai és ostravai érmek

A
Asztalitenisz: Nagyváradi Mercédesz az Ifjúsági Olimpia résztvevôje lesz

Á
Két millióval segítette a Sport XXI a dunaújvárosi versenyt

PRILIS elején Dunaújvárosban került 
megrendezésre az Aranyüst Kupa 
úszóverseny. A nemzetközi viadalra

7 ország válogatottjai illetve klubcsapatai

érkeztek, a fiúk és lányok egyaránt
startkôre állhattak. A rendezvényt a
NUPI, a Sport XXI. Programjának úszó
keretébôl két millió forinttal támogatta.

A korosztályos úszóeseményrôl a magyar
fiatalok a hazai hagyományoknak megfe-
lelôen, sok-sok éremmel távoztak.

NUPinfo
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A
Ifjúsági Olimpia: 14 sportágban 32 magyar résztvevô

Z elmúlt idôszakban újabb magyar 
fiatalok biztosították részvételüket
az augusztus 14-én Szingapúrban

kezdôdô I. Nyári Ifjúsági Olimpiai
Játékokra. A Nemzetközi Vívó Szövetség
értesítése szerint a Bakuban rendezett
ifjúsági világbajnokság eredményei
alapján Lupkovics Dóra mellett a kardvívó
Szatmári András és a párbajtôrözô
Györgyi Antal is a résztvevôk közé került.
A tornász Vágner Levente és az ökölvívó
Harcsa Zoltán az áprilisi ifjúsági EB, illetve
VB során harcolta ki a részvétel jogát. A
14 sportágban  részvételre jogosult 32
fiatal  közül 27 név szerint biztosította
indulását, míg evezésben és kajak-
kenuban 3 illetve 2 versenyzô az
országnak szerzett lehetôséget. 

Az eddigi magyar résztvevôk 
(lapzártakor, május elején):
Asztalitenisz: Lakatos Tamás,

Nagyváradi Mercedes. Cselgáncs: Tóth
Krisztián, Batizi Barbara. Íjászat: Linszter
Szabolcs. Ökölvívás: Harcsa Zoltán.
Kerékpár: Igar Balázs, Meggyesi Gergô,
Stubán Ferenc, Kéri Zsófia. Öttusa:
Demeter Gergely, Földházi Zsófia.
Sportlövészet: Szíjj Katinka. Torna: Vágner
Levente. Triatlon: Balogh Barbara. Úszás:
Bernek Péter, Biczó Bence, Szána
Zsombor, Zámbó Balázs, Ambrus Diana,
Kapás Boglárka, Olasz Anna, Pucz Ágnes.
Vívás: Lupkovics Dóra, Györgyi Antal,
Szatmári András. Vitorlázás: Bathó Péter.
Továbbá evezésben 3, kajak-kenuban 2
versenyzôt nevezhetünk.

A további lehetôségek: 
Atlétika: május 13–14-én Moszkvában

rendezendô kvalifikációs versenyre 30
magyar fiatal kapott meghívást.
Versenyszámonként egy-egy fiatal
szerezheti meg a szingapúri  indulás
jogát. Birkózás: a kvalifikációs versenyt
május 21-23 között Poznanban rendezik.
Az egyes országokból kötött- illetve
szabadfogásban 2-2, nôi szabad fogásban
1 versenyzô szerezhet indulási jogot.
Tenisz: a május 31-én záruló ifjúsági
világranglista alapján alakítják ki a
mezônyt, három magyar fiatal esélyes az
indulásra. Súlyemelés: a jelenlegiek
szerint egy magyar kaphat meghívást.

A
Már a téli játékok is szervezôben…

2016-BAN esedékes II. Téli Ifjúsági 
Olimpiai Játékok rendezésére a 
Norvég Olimpiai Bizottság egyet-

értésével és támogatásával Lillehammer
jelentkezett. A városka adott otthont az 

1994-ben rendezett, XVII. Téli Olimpiai
Játékok versenyeinek. A NOB elôzetes
tájékoztatása szerint a részletes jelentke-
zést 2010. november 15-ig kell benyúj-
tani, majd a NOB szemlebizottságának 

látogatása és értékelô jelentése után
2011 májusában a NOB tagsága írásbeli
szavazással ítéli oda a rendezés jogát. Az
I. Téli Ifjúsági Olimpiára 2012-ben
Innsbruckban kerül sor.

Mob.hu

AZ olimpizmus iránt érdeklôdôk mellett 
a fiataloknak is sok-sok látványos 
információval szolgáló kiállítást

indított útjára a fôvárosi Sportmúzeum. A
vándorkiállításnak Budapest után
Komárom, majd az Olimpiai Baráti Kör
szervezésében Várpalota adott otthont, a
tervek szerint innen ismét a fôvárosba, 

Zuglóba veszi útját, késôbb Nyírmadára.
Az „Olimpia és nevelés” kiállítást, Dr.

Szabó Lajos igazgató tárlatvezetése
mellett, a NUPI munkatársainak is
lehetôsége volt megtekinteni. Képet
kaphattunk olimpia-történetrôl, az
ifjúsági olimpiáról, a sporttudomány
területeirôl, érdekes, sport-témájú alkotá-

sokat valamint olimpiai zászlókat,
jelképeket szemlélhettünk meg. 

A kiállítással – illetve a múzeummal –
kapcsolatos aktuális információkat a
Sportmúzeum munkatársától, Tóth
Lászlónétól lehet telefonos érdeklôdés
útján megtudni, a 06 1 252 16 96-os
budapesti telefonszámon.

V.F.

SZILÁGYI 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.

Sportmúzeum: „Olimpia és nevelés” kiállítás

Vívás: Szilágyi Áron GP-bronzérmes

Fotó: hunvolley.hu

Fotó: Kalocsai Richárd

Z utolsó szalmaszálba belekapaszkodva 
megszerezte az olimpiai részvételt 
Nagyváradi Mercédesz a Novaraban

zajló Európai Olimpiai Selejtezôn, ezzel
Lakatos Tamás mellett tagja lesz annak a
körülbelül 30-35 fôre becsülhetô fiatal
sportolói keretnek, akik Szingapúrban az
elsô Ifjúsági Olimpián a magyar színeket
képviselhetik. 

Héraklészes versenyzônk a torna
második kiemeltjeként érkezett Olaszor-
szágba, és ha szigorúan csak a papír-
formát vesszük figyelembe, akkor az elsô 
két hely megszerzése is reálisnak tûnhe-
tett. Mercédesz a kvótaszerzés közvetlen
közelébe került, a moldáv Bliznet
azonban legyôzte ôt, így tehát késôbb
túlóráznia kellett az olimpiai részvételért. 

Nagy volt a verseny zárónapjának tétje,
fokozódott a nyomás, de játékosunk 

mindezeken és a kritikus mérkôzésszi-
tuációkon egyaránt túl tudott lendülni,
megérdemelten megszerezve a szingapú-
ri utazás lehetôségét. Teljes sportolói
létszámmal képviseltetheti tehát magát a
magyar asztaliteniszsport a sporttörténel-
mi ifjúsági seregszemlén, hiszen a
szabályok adta lehetôségek országon-
ként egy fiú és egy leány versenyzô
részvételét engedélyezik. Eldôlt ugyan-
akkor az is, hogy a már korábban
részvételt szerzô Lakatos Tamással
Nagyváradi Mercédesz az egyes verseny-
szám mellett, csapatban szintén meg-
mérettetheti magát, és nem férhet kétség
hozzá, hogy a két fiatal számára a szinga-
púri seregszemle eddigi pályafutásuk
egyik legnagyobb élményét jelenti majd. 

Moatsz.hu



JUDO történetének 59. kontinenstor-

nájára került sor a bécsi Ferry Dusika 

Sportcsarnokban. A 13 fôs magyar

válogatott hét éremmel – két arannyal, három

ezüsttel és két bronzzal – az éremtáblázat elsô

helyén végzett az áprilisi cselgáncs Európa-

bajnokságon. 

A KSI-s Joó Abigél 19 esztendôsen, 

78 kg-ban – Vlagyimir Putyin orosz kormányfô

jelenlétében – felnôtt Európa-bajnok lett, Bor

Barna (Atomerômû SE) is megszerezte az elsô

érmét felnôtt világversenyen, ô a dobogó

második fokára állhatott föl a +100 kilósok

között. A 70 kg-os, 22 éves Mészáros Anett

(Honvéd-Kipszer) a magyar cselgáncssport 12.

Európa-bajnoki címét megszerezve arany-,

Ungvári Attila (Ceglédi Vasutas SE, 73 kg) pedig

bronzérmes lett; Ungvári Miklós (MTK-

Erzsébetváros, 66 kg), Csernoviczki Éva (Ippon

Judo Tatabánya SE, 48) és Karakas Hedvig

(Miskolci Vasutas SC, 57) révén további két

ezüst- és egy bronzérem volt a termés. A

mezôny erôsségére utal, hogy a vb-második

Mészáros a döntôben az Európa-bajnok szlovén

Rasa Srakával mérkôzött, az idén 70-bôl 78 kg-

ba felment Joó – aki harmadik nemzetközi

versenyét vívta új súlycsoportjában – a

döntôben jukóval bizonyult jobbnak a

világbajnoki címvédô holland Marhinde

Verkerknél.

A magyarok minden idôk legsikeresebb Eb-

szereplését mutatták be az osztrák fôvárosban,

ahol 44 ország 297 dzsúdósa lépett tatamira; az

éremtáblázat szerint 22 nemzet szerzett érmet,

a magyarokat az oroszok, majd a románok

követték a nemzeti dobogón.

- Az Eb utáni elnökségi ülésen az elnökünk,

Tóth László úr két dolgot jegyzett meg:

egyrészt már ott bejárta a hír, hogy a magyarok

nagy fölénnyel lehengerelték Európát, valamint

mindegyik versenyzô még fiatal, tehát ezek a

versenyzôk ott lehetnek Londonban az

olimpián… Én pedig hozzáteszem, annak

ellenére, hogy a bécsi Eb még nem kvalifikációs

verseny volt, 1-2 kivétellel szinte minden neves

versenyzô részt vett rajta. A mieink például

vertek olimpiai és világbajnoki döntôst is. Na és

a hét érmesbôl hatan héraklészesek –

nyilatkozta Dr. Hetényi Antal, Héraklész

sportági vezetô.

Judoinfo – V.F.

A
Judo: Lehengereltük Európát, a 7 Eb-érmesbôl hatan héraklészesek!

N

IKERREL szerepelt a tornász utánpótlás az  

áprilisi nemzetközi viadalokon. A legki- 

emelkedôbb helyezést a KSI „lovasa”,

Hidvégi Vid Eb-ötödik helye jelentette.

A 24 éves tornász a birminghami felnôtt

kontinensviadalon, legjobb magyar eredményt

elérve lett ötödik, míg társaival csapatösszetett

9.-ként zártak. A gárdát Marján Péter (BHSE,

edzôje Kelemen Zoltán), Rácz Attila, Czingli 

Zsolt (FTC, edzôjük Puskás Jenô), Berki Krisztián

(UTE Edzôje Kovács István) és Hidvégi Vid (KSI

SE, edzôje Laufer Béla) alkotta. 

Mint Laufer Béla, a KSI szakosztályvezetôje

elmondta, Hidvégi gyakorlata a

magyar szakvezetés szerint akár

érmet érhetett volna… Vid

világversenyen legutoljára a

2004-es ifi Eb-n volt döntôs, akkor

ezüstöt szerzett lovon, ezúttal

már a felnôttek közt bizonyított.

Hidvégi a Cottbusi világkupán – szintén

lovon – negyedik lett. A németországi viadalon

klubtársa, Kállai Zoltán eggyel utána végzett,

ötödikként. - A 26 éves Kállai, pályafutása során 

9 világkupából nyolcszor volt döntôs, az elmúlt 

hetekben Cottbus mellett a párizsi vk-n is

ötödikként zárt – mondta Laufer Béla. A

felnôttek közül kiemelkedik még Nyers Csaba

svájci eredménye, a 22 éves csillagprogramos

nyújtón lett negyedik.

A fiatalabbak közül a szintén KSI-s Makra

László talajon második lett a svájci nemzetközi

viadalon az ifik mezônyében, míg a

birminghami ifi Eb-n tízedikként zárt csapatban

a négy ferencvárosival: Babos Ádámmal,

Vágner Leventével, Tóth Leventével és Selmeczi

Bánkkal (edzôjük Láng Géza és Janik Pál).

Vágner összetettben a 15. helyen végzett,

eredményével kvótát szerzett a Szingapúri

Ifjúsági Olimpiára.

V.F.

S
Torna: A KSI-s Hidvégi Vid a legjobb magyar a felnôtt Eb-n, Vágner szingapúri kvótás

MAGYAR, 23 éven aluli vívók is becsülettel  

helyt álltak a számukra kiírt korosztályos  

kontinensviadalon. Az április végén,

Lengyelországban rendezett Európa-bajnoksá-

gon összesen négy érmet gyûjtöttek a fiatalok.

Nôi kardban a gödöllôi Benkó Réka

ezüstérmet, a pécsi párbajtôrözô Peterdi

András és Tóth Annamária (Karácsonyi Lajos

VE) valamint a kardozó Gáll Csaba (Gödöllôi

Egyetemi Atlétikai Club) pedig bronzérmet

nyert.

NUPinfo

A
A vívók 4 érmet az U23-as Eb-rôl is elhoztak

ZERBAJDZSÁNBAN április 13. és 18. 

között rendezték a 2010-es felnôtt 

birkózó Európa-bajnokságot, melyen 

a magyar küldöttség fiatalokból álló,

héraklészesekkel felálló kerettel lépett

szônyegre. A karfiolfülûek felkészülését nem

kímélte a sérüléshullám, éppen ezért is nagy

eredménynek számít, hogy az urak közül

hárman is elôdöntôbe verekedték magukat. A

kötöttfogású csapatból Bácsi Péter 2008, a még

most is csillagprogramos Lôrincz Tamás 2006

kontinens-elsôjeként érkezett az azeri városba. 

A Bakuban rendezett viadalon végül négy

magyar bronzérem született. Az elsô medáliát a

nôk mezônyében a 2005-ös budapesti vb-

második Sastin Marianna (Vasas) 59 kg-ban

nyerte. A férfiak között a kötöttfogásúak

brillíroztak. Módos Péter (Szigetvári BSE) 55 kg-

ban, Lôrincz Tamás (Ceglédi VSE) 66, míg Bácsi

Péter (FTC) 74 kg-ban állhatott a dobogó

harmadik fokára. Magyarország a férfiak

pontversenyében a dobogós oroszok, az azonos

pontszámmal végzett törökök és ukránok, majd

a harmadik helyezett házigazdák, az azeriek

után, hetedikként végzett.

Részletes beszámoló a szövetség hivatalos

honlapján olvasható (www.birkozoszov.hu).

V.F. 

A
Birkózás: Négy bronzérem a bakui felnôtt Eb-n

VÁROS marad, de immár egy másik 

sportág tekintetében. Minden idôk 

legnépesebb ifjúsági seregszemlé-

jére készült az azeri város: rekordot jelentô, 105

ország, 532 versenyzôje nevezett a korosztályos

világbajnokságra. Összehasonlításképpen: amíg

a mexikói vb-n 60 ország, addig Bakuban végül

90 ország 460 ökölvívója lépett a szorítóba. A

hatalmas érdeklôdés részben a közelgô ifjúsági

olimpiának, részben a nemzetközi szövetség

utánpótlás-fejlesztô programjának volt köszön-

hetô. A magyar válogatottat 11 versenyzô

képviselte, köztük az ifi Eb ezüstérmese, a 91

kilós, KSI-s Varga Sándor.

A legjobb eredményt az Unió Kispest Boksz

Club 18 éves kiválósága a 75 kg-os súlycso-

portban érte el: Harcsa Zoltán menetelése

bronzéremben gyümölcsözött. A héraklészes

sportoló érmes helyezésével kvalifikálta magát

az ifjúsági olimpiára, tagja lett a szingapúri

magyar keretnek. A 81 kilogrammosok között

Hacioglu Serdar (Józsefvárosi Boksz Klub)

bokszolta magát a negyeddöntôbe, a

bajnokprogramos végül az ötödik helyen

fejezte be a versenyt.

Balzsay Károly KSI-s tanítványa, Varga

Sándor, a legjobb nyolc közé jutásért a sportág

szuperhatalmának számító Oroszország ver-

senyzôjét, Alekszandr Ivanovot kapta, egy kicsit

optimálisabb sorsolás mellett képes lehetett

volna egy éremre is akár.

Két évvel ezelôtt nem sikerült érmet

nyernünk Mexikóban, ott két ötödik helyezést

értünk el, 2006-ban, a marokkói Aggadir-ben

rendezett junior ökölvívó világbajnokságon az

akkor 18 éves Bacskai Balázs szerzett arany-

érmet 64 kilóban; Harcsa ennek a négyéves

szünetnek vetett véget. Összességében a

bronzérem és az egy ötödik hely  mellet sok

értékes gyôzelmet értek el versenyzôink – no és

egy ifi olimpiai kvótát –, ami igen bíztató a

jövôre nézve. A legeredményesebb nemzet

Kuba lett három arany- és két bronzéremmel. 

Boxing.hu – NUPinfo

A
Ökölvívás: Harcsa Zoltán bronzérmes az ifi vb-n, utazhat Szingapúrba!

AGYÜZEM volt Bakuban. A Kaspi-tenger 

mellett fekvô azeri fôváros áprilisban több 

sportág világversenyének adott otthont. 

A hónap elején a világ legjobb ifjúsági és kadet

vívói kezdtek.

A kadet-korosztály versenyeiben a magyarok

két bronzérmet szereztek: a zalaegerszegi

tôrözô, Lupkovics Dóra és a BSE-s kardozó,

Márton Anna révén.

A fiatalabbak két, dobogós helyezéséhez az

idôsebb ifjúságiak még négyet tettek hozzá.

Aranyérmes lett a kardozó Iliász Nikolász

(Vasas), valamint a Böjte Szabolcs, Györgyi

Levente (mindkettô BVSC), Hanczwikkel Márk,

File Mátyás (mindkettô Balatoni Vívóklub)

összeállítású párbajtôrcsapat, második helyen

végzett a kardozó Várhelyi Anna (BVSC), illetve

a dobogó harmadik fokára állhatott fel, a

szintén kardozó Szilágyi Áron (Vasas SC). A

héraklészes magyar mérleg így 2 arany-, 1

ezüst- és 3 bronzérem lett.

A korosztályos vb-bronzának köszönhetôen

a kadet-korú tôrözô, Lupkovics Dóra indulhat

az elsô ifjúsági nyári játékokon, Szingapúrban.

Fotó: nso.hu
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Vívás: 6 dobogós hely és Lupkovics Dóra szingapúri kvótája a bakui vb mérlege

ENGYELORSZÁG adott otthont az U18-as 

korosztály divízió I-es jégkorong vb-nek, 

ahol a magyar válogatott remekül menetelt. 

Zárásként a Kazahsztán elleni mérkôzéssel

búcsúzott el válogatottunk a világbajnokságtól. 

A mieink nem titkoltan a feljutás

reményében érkeztek Krynicába, ehhez képest

azonban elôbb szétlövéssel elbukták a Nagy-

Britannia elleni meccset, majd 6-1-re

elveszítették a Németország elleni sorsdöntô

csatát. A kazahokkal vívott meccsnek így már

csak annyi tétje maradt, melyik pozícióban zárja

Bob Dever alakulata a vb-t. Végeredmény:

Magyarország-Kazahsztán 2-1. A záró nap

további eredményei: Nagy-Britannia-Litvánia 3-

2, Németország-Lengyelország 10-0. Mindez

azt jelenti, hogy a németek pontveszteség

nélkül jutottak fel, a mieink pedig ezüstérmet

szereztek. A kiesô Litvánia együttese lett.

A végeredmény: 1. Németország (15 pont), 2.

Magyarország (10 pont), 3. Lengyelország (9

pont), 4. Kazahsztán (6 pont), 5. Nagy-Britannia

(5 pont), 6. Litvánia (0 pont).

Icehockey.huL
Jégkorong: Ezüstérmes lett a magyar U18-as csapat a krynicai divízió I-es vb-n

Fotó: Kunya György
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