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A következô számának tartalmából:
Telki labdarúgó tábor Ökölvívó, judo, öttusa, súlyemelô világversenyek.

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

2010. május, IX. évfolyam 5., sorrendben 91. 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: Az Egri Sportiskola köszöntése Kitüntetések a Magyar Sport
Napján Sportági beszámolók: öttusa, súlyemelés, atlétika, evezés, asztalitenisz, birkózás,
torna, sakk, röplabda Hírek.
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Lapkivitel:

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

Z ÚJ KORMÁNY felállását követôen a 
sport a Nemzeti Erôforrás Minisztérium 
felügyelete alá tartozik, a tárca

vezetôje Réthelyi Miklós miniszter.
Sólyom László köztársasági elnök a
Sándor-palotában 41 államtitkárnak adta
át megbízólevelét június legelején; a 

jövôben Czene Attila, Atlanta olimpiai
bajnok vegyesúszója, Barcelona bronzér-
mese felügyeli államtitkárként a hazai
sportügyeket. Egy héttel késôbb a
miniszter javaslatára 54 helyettes
államtitkár kapott kinevezést, köztük a
továbbra is a sport területén tevékenyke-

dô Szekeres Pál, Szöul csapat-bronzérmes
tôrvívója, a barcelonai paralimpia tôr-,
Atlanta tôr- és kardvívó aranyérmese. Az
Országgyûlés Sport- és Turisztikai
Bizottságát – az elôzô ciklus után is – a
fideszes sportpolitikus, Bánki Erik vezeti.

V.F.

A
Czene Attila a sportügyekért felelôs államtitkár

NEMZETI UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI 
INTÉZET (NUPI) berkein belül 2004-ben 
jött létre a hazai utánpótlás-nevelés

vertikumának alapját jelentô 6-14 éves
gyermekek sportját államilag menedzselô
Sport XXI. Program. A kezdeti esztendô-
ben 7 sportágat számlált, 2010-ben 14
sportág, mintegy 60 ezer fiataljának
sportolására biztosít – szövetségi szakmai
együttmûködés mellett – pénzügyi
hátteret. A több mint 60 millió forintos
össztámogatású, május-júniusi aktualitá-

sokról Pignitzky Dorottya osztályvezetô
számolt be.   

A Nemzeti Atlétikai Programból NUPI-
ba kerülô sportvezetô kezdetektôl
irányítja a Sport XXI. Programot. Mint
mondja, a sportágak számában elôször
2006 jelentette az ugrást, amikor már 13-
an voltak a rendszerben, majd az
egyszeri, állami plusz forrásnak
köszönhetôen, 2009-ben 20-ra szökkent a
szám. A visszaesést követôen, az idei
tizennégybôl, nyolcnak van ezekben a 

hetekben aktuális, az Utánpótlás-nevelési
Igazgatóság (UPI) által finanszírozott,
jelentôsebb eseménye.

(folytatás a 2. oldalon)

A
Tavaszi-nyári programdömping a Sport XXI. Program több mint 

60 milliós állami támogatásával

Konferenciák: „Irány London” és „Sport a felsôoktatásban”
ÁJUSBAN két nagy horderejû sportszakmai konferenciára került sor, egyiken az olimpiai felkészülés, másikon a sport és az  
oktatás kapcsolata került fókuszba. Mindkettô programjához Dr. Szabó Tamás MOB-alelnök egy-egy hosszabb elôadással 
járult hozzá, a katedrán az utánpótlás-nevelési igazgató mellett a NUPI munkatársai is szerepet kaptak.

(folytatás a 3. oldalon)

Ifjúsági olimpia: már 17 sportágban 40 résztvevô
Z ELMÚLT HETEKBEN az atléták, a tornászok, és a súlyemelôk is szereztek kvótát az I. Szingapúri  

Ifjúsági Olimpiára. A korosztályos seregszemlével kapcsolatos legfrissebb információkat a 
Magyar Olimpiai Bizottság honlapján – www.mob.hu – olvashatják. A közelmúltban
rendezett kvalifikációs viadalokról lapunk következô oldalain tájékozódhatnak.

NUPinfo

Összefogás az árvízkárosultakért

(5.)

Fotó: Gosztonyi BalázsFotó: Farkas József, nso.hu

LONTAY BALÁZS bronzérmet szerzett a
május elsô hétvégéjén megrendezett
thaiföldi férfi kard világkupán. A viada-
lon másik két magyar is eredményesen
zárt, Decsi Tamás és Iliász Nikolász is
bekerült az elsô nyolc közé. Decsi
ötödikként, Iliász hetedikként végzett. 
GÁLL CSABA a második, Iliász Nikolász
pedig a harmadik helyen végzett a férfi
kardvívók varsói világkupa viadalán. Gáll
a világbajnok német Nicolas Limbachtól
kapott ki 15-6-ra. A lengyel fôvárosban
rendezett viadalon Szilágyi Áron az
ötödik, míg Lontay Balázs a hetedik lett.

RAGYOGÓ EREDMÉNNYEL ért véget
számunkra a tuniszi olimpiai kvalifikációs
cselgáncsviadal: a nehézsúlyú döntôben
Bor Barna ezüstérmet szerzett. Két
magyar volt érdekelt a tunéziai torna
zárónapján, az Európa-bajnok Joó Abigél
nagy csatában elbukta az elsô meccsét a
német Luise Malzahn ellen, s a szigorú
szabályok alapján ezzel el is búcsúzott a
versenytôl. A HÉRAKLÉSZESEKKEL
FELÁLLÓ magyar cselgáncs-válogatott
Pünkösdkor a brazíliai Grand Slam-
viadalon, Rio de Janeiróban lépett
tatamira. A szombati versenyben a 73 kg-
os Ungvári Attila ezüstérmet nyert, míg
Burján László (60 kg), Ungvári Miklós (66
kg), Horváth Ervin (73 kg), valamint
Karakas Hedvig (57 kg) és Gáspár Eszter
(63 kg) helyezetlen maradt. Vasárnap, a
81 kg-os Csoknyai László és a plusz 100

kg-ban szereplô Bor Barna az ötödik
helyen végzett; ifj. Nagysolymosi Sándor
(81 kg), Madarász Tamás (90 kg) és Farkas
Bálint (100 kg) helyezetlenül zártak. 
DUISBURGBAN az evezôsök U23-as
mezônyében aranyérmes lett a Simon
Béla - Juhász Adrián kormányos nélküli
kettes. A tavalyi világbajnoki ezüstérmes
páros magabiztosan evezte le a pályát. 
A Vermes Péter - Krepesics Péter könnyû-
súlyú kormányos nélküli kettes a
döntôben 5. helyen végzett. A Simon-
Juhász kettôs a felnôttek közt második
lett. Az U23-as mezônyben 4. lett a
Markgruber Balázs, Forrai Dávid, Veréb
Dávid és Dumitrás István összeállítású
férfi könnyûsúlyú kormányos nélküli
négyes; a Rókus Zorán, Kelemen Áron
férfi kétpárevezôs; a Vermes Péter,
Krpesics Péter férfi könnyûsúlyú
kormányos nélküli kettes és a Széll
Domonkos férfi egypárevezôs. IFI
CSAPATAINK a német válogatott ellen
álltak helyt: három csapatunk vett részt a
Münchenben megrendezett nemzetközi
evezôs regattán. A rangos eseményt
kifejezetten az ifjúsági korosztálynak
írják ki, idén 17 ország csapatai mérették
meg magukat. Gyimes Krisztina (Gyôri
Vízügy Spartacus Evezôs Klub, edzôje
Halmainé Mászáros Éva) és Matyasovszki
Dániel (Démász Szeged VE, edzôje Szierer
János) az egypárevezôsök mezônyét
utasította maga mögé. A DEBRECENI

HÓDOS IMRE SPORTCSARNOKBAN
megrendezett ifjúsági Eb-kvalifikációs
kézilabdatornán a házigazda magyar
válogatott lemaradt a kontinensviadalról.
A végeredmény: 1. Svájc (továbbjutó) 4
pont, 2. Magyarország 2 pont, 3. Grúzia 0
pont. HÁROM MAGYAR CSAPAT
között a KSI Schwinn-Csepel SE kerekesei
is rajthoz álltak a Szlovákiában rendezett
nemzetközi viadalon, a Cenan Krupiny-n.
A magyarok számára a dicsôséget az ifi
olimpiára készülô ifj. Stubán Ferenc
hozta, aki harmadmagával a második
körben a hegyen megszökve a mezôny-
tôl, végül a 3. helyen végzett. A serdü-
lôknél a szintén KSI-s Kenyeres Ábel 5.
lett. IDÉN 15. ALKALOMMAL REN-
DEZTÉK MEG a Hídépítô Kupa, kajak-
kenu utánpótlásversenyt az Újpesti-
öbölben. Elôzetesen 850 nevezés érkezett
a rendezôkhöz, ami túlszárnyal minden
eddigi rekordot, közel 35 egyesület
utánpótláskorú versenyzôi voltak ott a
rajtnál. Az Építôk Margitszigeti Diák
Kajak Klub és a KSI SE közösen szervezte
a hagyományos idénynyitót, amely
mostanra az ország harmadik legné-
pesebb utánpótlásversenyévé nôtte ki
magát. HATVAN ESZTENDÔS az
Országos Sportegészségügyi Intézet
Kutató Osztálya, mely a NUPI-val is jól
mûködô kapcsolatot ápolt. A jubileumot
május 27-én a TF-en tudományos üléssel
ünnepelték.

A

SCHMITT PÁL, az Országgyûlés és a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke széleskörû összefogást  
hirdetett a magyar sporttársadalomban. A segítségnyújtással, anyagi áldozatvállalással 
kapcsolatos információk, részletek szintén a MOB honlapján olvashatók.



A
Atlétika: Négy gyôzelem Uherské Hradistében, az ORV-n

A
Sakk: Sakkiskolás sikerek Zalakaroson, a felnôttek nyílt bajnokságán

ZALAKAROSI, 2010. évi Felnôtt Nyílt 

Magyar Bajnokság bajnoki címét Fodor 

Tamás nyerte el, aki 2006-07-ben, elsô

tanévünkben volt az Maróczi Géza Központi

Sakkiskola (MGKSI) növendéke. Ô már idén

megnyerte a junior bajnokságot, ezzel a

mostani eredményével pályafutásának leg-

nagyobb sikerét érte el.

Az MGKSI mind a 30 tagja végigjátszotta

a versenyt, és többen nagyon szép eredmé-

nyeket értek el. Összességében több mint

400 ponttal gyarapították értékszámukat.

Az A-csoportban Fehér Ádám (a 48. kiemelt)

a 17. helyen végzett. Eb-ezüstérmesünk, a 13

éves Csonka Balázs a 28. helyet érte el. Jól

szerepelt a két '99-es születésû versenyzô,

Gledura Benjámin és Kántor Gergely. A B-

csoportban a nagykanizsai Zsirai Péter

egészen kiváló játékkal és teljesítménnyel,

hatalmas kiugrással a 3. helyen végzett.

Figyelemre méltó a '99-es szegedi Péczely

Zsombor szereplése, ô szerezte a legtöbb

értékszámot, 54-et. Néhány lányunk –

Juhász Barbara, Varga Melinda, Vályi Adél,

Árvai Eszter, Vályi Blanka és Egyed Viktória –

is remekül szerepelt ebben a csoportban.

A fordulók délután zajlottak; Horváth

József és Pintér József nemzetközi nagymes-

terek, Györkös Lajos, Pálkövi József és

Szabolcsi János nemzetközi mesterek készí-

tették délelôtt a tanítványokat. A kísérô

szülôk sokat segítettek a versenytábor

zökkenômentes lebonyolításában, a rende-

zôk jó körülményeket biztosítottak.

Gyerekeink alig értek haza, máris új

erôpróba várt rájuk, következô állomás

Debrecenben az egyéni diákolimpia. 

Szabolcsi János

AZ IDEI KIVÁLASZTÓKRA két helyszínen, a 

Nyugati régiónak (Dél-, Közép- és

Nyugat-Dunántúl valamint Közép-

Magyarország régióinak fiú és lány csapatai)

Ikrényben, a Keletinek (Észak-Magyaror-

szág, Észak- és Dél-Alföld fiú és leány regio-

nális válogatottjai) Nyíregyházán került sor.

A Sport XXI. Program céljainak megfelelôen,

a nyilvántartásba került mini és gyermekko-

rú röplabdások közül ki kell emelni azokat

az ügyes és fizikailag alkalmas játékosokat,

akik majd átkerülhetnek a Héraklész

Bajnokprogram „elitképzésébe”, a korosztá-

lyos nemzeti válogatottba.

A Sport XXI. Program keretében

foglalkoztatott, 1995/96-os születésû fiúk,

illetve az 1996/97-es születésû lányok

számára ezek a versenyek lehetôséget

biztosítottak arra, hogy bekerüljenek a

serdülô válogatott bô keretébe. Azok a

fiatal röplabdázók, akik erre a kiválasztó

versenyre eljöhettek, saját régiójukban

többszöri felmérésen vettek részt, képessé-

gükkel és játéktudásukkal bizonyították,

hogy méltóak az országrész képviseletére. A

Héraklész Bajnokprogram edzôi – Szabados

István és Horváth András a lányoknál,

Kelemen István a fiúknál – a helyszínen

figyelték a mérkôzéseket, és jegyezték fel a

tehetséges játékosok nevét, akiket a nyári

edzôtáborozásra meghívnak. Régiónként

14-14 játékos kapott lehetôséget a

szereplésre, így Nyíregyházán összesen 81,

Ikrényben 104 fiatal röplabdást láthattunk a

pályán. Ikrényben Közép-Dunántúl fiú- és

Közép-Magyarország leánycsapata, míg

Nyíregyházán a Dél-Alföld fiú- és Észak-

Magyarország leánycsapata gyôzött.

Köszönet illeti Foki Róbertet, Ferenczy

Tamást, valamint Bugyi Józsefet és segítôit;

a Sport XXI. Program vezetôit, akik

mindenben támogatták a verseny megren-

dezését.

Sándor Péter

Sport XXI. Program, szakági felelôs

-A
Tavaszi-nyári programdömping a Sport XXI. Program 

több mint 60 milliós állami támogatásával – folytatás

A
Az egri polgármester is köszöntötte az ország legjobb sportiskoláját

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
(SIOSZ) még áprilisban ünnepélyes 
keretek között díjazta a 2009-ben

legeredményesebb hazai sportiskolákat.
Az egyesületi típusú, 500 fô alatti
kategóriában a „Magyarország legjobb

sportiskolája” elismerést az Egri Városi
Sportiskola (EVSI) érdemelte, a díjat akkor
Kovács Géza igazgató vette át. Május
elején, jelképesen Eger polgármestere,
Habis László is megkapta a díszes serleget
Fuhrmann Géza SIOSZ-elnöktôl, a város-

házán tartott ünnepségen. A hazai
sportiskolák közül az egri – a pécsi után –
sorrendben másodikként, 1959-ben jött
létre. Az EVSI 9 sportágában – atlétika,
asztalitenisz, birkózás, ökölvívás, judo,
tájékozódási futás, kézi-, röp- és kosárlab-
da – összesen 418 fiatal sportol. Az
eseményen Kovács Géza és Eger városá-
nak vezetôi méltatták a sportiskolában
folyó szakmai munkát, kiemelték a
sikereket elérô sportolókat és edzôiket;
köszönetet mondtak az EVSI támogatói-
nak, az Önkormányzati Minisztérium és a
NUPI – többek közt Farkas Tibornak,
Lehmann Lászlónak és Farkas Mártának –
valamint a média munkatársainak.

V. F. 

VISEGRÁDI ORSZÁGOK által életre hívott 

ORV idei versenyén a magyar csapat

négy gyôzelmet, négy második-, és

három harmadik helyezést szerzett. A

viadalon csehek, szlovákok és magyarok

vettek részt. 

A csehországi ORV-versenyen kitûnôen

kezdte a nyári szezont Nguyen Anasztázia.

A Bp. Honvéd atlétája – megjavítva saját,

tavaly Bressanonéban elért országos ifi

csúcsát – 11,76 mp (+1,9) eredménnyel

magabiztosan gyôzött a döntôben (régi:

11,81/2009). - A 100 méter volt a nap

legkiemelkedôbb eredménye számunkra.

Naszti futásán kívül a moszkvai kvalifikációs

verseny MASZ szintjeit a többiek közül

sokan megközelítették, de további szint

most nem született. Kiemelést érdemel a

100 gáton indult két lányunk, akik nagy

egyéni csúcsot futottak. A döntôben

másodikként célba ért Juhász Lilla (14,10) és

a harmadik Jancsurák Sophie (14,17) nagyon

jól küzdött. Ugyancsak közel futott a

szinthez és a kapitányi bizalomhoz a szintén

második  Zajovics Nóra 400 gáton, 62,10/ ecs.

Ami még jó eredménynek számít, Fülöp

Róbert rúdugrásban  440 cm-rel nyert, ami

szinthez közeli magasság, de neki az már

korábbról megvan. Diszkoszvetésben szintén

hasonló teljesítménnyel nyert Káplár János

(53,77m/1,5kg), de idén már ô is elérte a

limitet, bizonyítva, hogy a moszkvai csapat-

ban helye van – mondta Molnár Ferenc

utánpótlás szövetségi kapitány. 

Elsô helyen ért célba 2000 akadályon Tóth

Áron (6:20,94); ezüstérmet szerzett 1000

méteren Matkó Csaba (2:32,26) és diszkosz-

ban Kulics Máté (50,30 m/1,5 kg). Harmadik

legjobbként zárta versenyét 110 gáton

Gyôrffy János (14,67) és Arnhold Bence 400

méteren (51,82 mp).

Masz.hu – NUPinfo

Röplabda: Sikeres Sport XXI-es Héraklész-kiválasztó táborok

www.nupi.hu2. oldal 7. oldalwww.nupi.hu

Fotó: masz.hu

PROGRAM leginkább sportegyesületi 
és szövetségi szinten mûködik, 
néhány sportágnak iskolai érin-

tettsége is van. Aktuálisan 7 sportág
eseményei zajlanak, melyek össztámoga-
tása meghaladja a 60 millió forintot –
kezdte Pignitzky Dorottya. - Vegyük
sorra. A kézilabda mintegy 20 milliót kap,
a nyolc korosztályos Gyermek Kézilabda
Bajnokság fináléit idén már egészében mi
finanszírozzuk. Az U8-U15-ös fiatalok
döntôi nyolc hétvégén keresztül zajlanak.
A lebonyolítás, bírók, csarnok, szállás,
étkezés, érmek, kupák, pólók költségeit
mind mi álljuk. A szivacskézilabdázó
kisebbekkel is kalkulálva több mint
másfél ezer gyermeket regisztráltak a
döntôkben. A kosárlabdázók esetében a
Kenguru- és a Gyermek Kupa döntôirôl
beszélhetünk. Elôbbi az U11-es, utóbbi az
U12-es korosztályt célozta meg.
Októbertôl májusig nyolc alapszakasz
van, ahol megközelítôleg 3500 fiatal
játszik. Az alapszakasz után kialakul a
négy döntô mezônye, amelyek
megrendezésének a támogatása 15 millió
körül van. A négy döntô helyszínei
egyben kosárlabda utánpótlás kiválasztó-
és képzô központok, melyeket egész
évben támogatunk, központonként 4,2
millió forinttal; az egész éves szakmai
munka finanszírozására, 12-15 évesek
képzésére, kiválasztására költik az össze-
get. Az U13-as és U14-es labdarúgók
június közepén, két turnusban bevonul-
nak a Telki Edzôcentrumba korosztályon-
ként 72-72 fiatallal, szakmai stábbal,

összesen, mintegy kétszázan. A táborba
az ország négy régiójából, elôzetes kivá-
lasztás után érkeznek az ifjú labdarúgók,
a programban a mérkôzés-lehetôségek
mellett humánbiológiai, testalkati méré-
sekre, pálya- és pszichológiai tesztekre is
sor kerül. Ezzel párhuzamosan az UEFA
nemzetközi Study Tour továbbképzése
zajlik, melynek keretében a tábor is
tanulmányozásra kerül. Ôket 8 millióval
támogatjuk. A röplabdások május végén
Héraklész kiválasztó tábort rendeztek,
melynek célja a 14 éves kor felettieket
támogató Héraklész Bajnokprogramba
való, teljesítmény alapján, szakemberek
általi kiválasztás volt. A játékos-megfigye-
lés elôzménye a 7 régió – 3 Kelet-, 3
Nyugat-magyarországi és a budapesti –
ôszi - tavaszi, sorozatos felmérése, össze-
tartása volt. A nyíregyházi és ikrényi
tornára a mezekkel együtt 1,8 milliót
adtunk. Évek óta támogatjuk a terembér-
leti díj erejéig az Országos Mini Kupa
megrendezését. A verseny június elején,
Szegeden került megrendezésre 73
csapat részvételével lányoknak, fiúknak
Kismini, Szupermini és Mini korcsoport-
ban. A sakkozókat két területen támo-
gatjuk ebben az idôszakban. A Maróczi
Géza Központi Sakkiskola csapata a XXIX.
Zalakarosi Sakkfesztiválon, a Nyílt
Magyar Bajnokságon vett részt, ahol egy
héten keresztül felnôttekkel játszhattak a
gyerekek, erôs mezônyben, ahol intenzí-
vebb terhelést kaptak, mint egy átlagos
edzôtáborban, itt a szállás, részvétel 900
ezer forint volt. A sakkiskola záró edzôtá-

bora Szegeden lesz június közepén, erre
közel egy milliót kapnak. Triatlon
sportágban megközelítôleg 600 fiatal
részvételével rendezték májusban
Százhalombattán az aquatlon ob
országos döntôt. A négy korcsoportban,
úszásban és futásban kiírt országos
versenyben elôzetesen mintegy 1200-an
vettek részt. A rendezvényre másfél
milliót biztosítottunk, melyet többek közt
létesítmény-használatra, érmekre, pólók-
ra, chipes idômérésre fordítottak. És
végül vízilabda. Tábort és diákolimpiát is
segítünk. A tehetséggondozó tábort
négy korosztályban írták ki, ezekre 10
milliót adunk. A Suli Póló Diákolimpia
országos döntôket június közepén rende-
zik Százhalombattán 26, Tatabányán 34
iskola csapatának közremûködésével. 
A szervezést négy millió forinttal támogatjuk
– foglalta össze a program vezetôje.

Bízzunk benne, hogy a tavalyi 20
sportághoz hiányzó hat is hamarosan
folytathatja a megkezdett munkát 
a Héraklész Bajnokprogram alatti
korosztályban.

Vasvári Ferenc



TORNÁSZOK JELENTÔS honi utánpótlás-

versenyét, az MVM-kupát a férfiak 

csapatversenyében az FTC, míg a

nôknél a Budapest-bajnokság keretében a

KSI SE, a vidékbajnokság alkalmával a TC

Békéscsaba nyerte. A szingapúri kvótás

Vágner Levente a csapatversenyben szere-

pelt, ahol legjobban nyújtógyakorlata sike-

rült, de valamennyi szeren hibátlanul

dolgozott. Egyéni összetettben az MVM-

kupa tulajdonosa a KSI-s Makra László

(edzôje Laufer Béla), második Schweigert

Dávid (FTC), harmadik a szintén KSI-s Ott

Viktor (edzôje Reszeli Péter) lett. A férfi

csapatversenyben a KSI harmadikként zárt.

A nôi gyôztes zuglói klub a Jurkinya Kata,

Tolnai Kleopátra, Kolozsy Cintia, Al-Salty

Dália, Kertész Oliva (edzôk Kelemen Márta

és Ziszisz Tanaszisz) összeállításban lépett a

szerekhez. A leányoknál összetettben 

Al-Salty Dália elsô,

míg Jurkinya Kata

(mindketten KSI)

második lett.

NUPinfo

PÜNKÖSDI HÉTVÉGÉN Poznan adott 

otthont a fiatal birkózók ifjúsági 

olimpiai kvalifikációs versenyének. A

28 nemzet 249 birkózóját felvonultató

mezônyben 11 magyar, köztük 4-4 kötött- és

szabadfogású fiú, illetve 3 lányversenyzô

lépett szônyegre. A jobb eredményeket

ezúttal a lányok hozták. Dénes Mercédesz

(52 kg) és Németh Zsanett (70 kg) a bronz

találkozóig jutottak, ahol cseh illetve bolgár

ellenfelükkel szemben vesztettek, s így

súlycsoportjuk 5. helyén végeztek; Rádi

Brigitta (60 kg) erônyerôként kezdett, majd

román ellenfelétôl szenvedett vereséget a 2.

fordulóban. A lányok pontversenyében

Magyarország az 5. helyen végzett. A fiúk

ezúttal nem szereztek hasonló helyezéseket,

a magyarok nem vívtak ki olimpiai kvótát a

szingapúri ifjúsági olimpiára.

A szabadfogású fiúk mind a négy

súlycsoportban csak egy találkozót mérkôz-

tek. Németh Zsoltot (54 kg) bolgár, Babszki

Gergelyt (63 kg) fehérorosz, Szél Dávidot (76

kg) a késôbbi gyôztes fehérorosz, Dorogi

Gyulát (100 kg) görög ellenfele gyôzte le. A

kötöttfogású fiúk sem remekeltek. Májer

Ferencet (69 kg) az elsô fordulóban finn

ellenfele gyôzte le. Juhász Bence (50 kg),

Kránitz Adrián (58 kg) és Kéri Zoltán (85 kg)

a vigaszágon vérzett el.

A magyar küldöttség nem szerzett

olimpiai kvótát a szingapúri ifjúsági

olimpiára.  A kvóták nagy részét a szovjet

utódállamok fiataljai az oroszok, azeriek,

fehéroroszok, ukránok gyûjtötték be.

Mob.hu – NUPinfo

A
Birkózás: A két 5. hely kevés volt az ifi olimpiai kvótához Poznanban

Z FTC FIATAL TORNÁSZA, Tóth Renáta 

élete elsô felnôtt Európa-bajnokságán 

a nyolcadik helyen kvalifikálta magát

ugrásban a szerenkénti fináléba, s ott

tovább javítva végül a hatodik helyen zárt.

Birminghamben a KSI-s Divéki Lucával

erôsített felnôtt csapat 12. lett. Az együttest

Divéki mellett a békéscsabai Böczögô

Dorina, Lónay Hajnalka, a szombathelyi

Csillag Tünde és a ferencvárosi Tóth Renáta

alkotta. Az ifik 13.-ok lettek, a KSI-s Al-Salty

Dália mellett a szombathelyi Jelencsics

Dorina és Rédl Roxána, illetve a békéscsabai

Lukácsi Lilla és Mitykó Szabina járult hozzá a

sikerhez.

A

A
Torna: Nôi tornász is utazik Szingapúrba!

M
Három magyar ezüstérem a maribori világkupán, a KSI-s Kállai bronzérmes lovon

ÁJUS 7. ÉS 9. KÖZÖTT rendezték a 

tornászok maribori világkupáját, 

melyen a szlovének és magyarok

mellett finnek, hollandok, csehek, svájciak,

szlovákok, belgák, osztrákok, kanadaiak

léptek szerekhez.

A magyar tornászok jól szerepeltek: Tóth

Renáta (FTC), a szombathelyi Csillag Tünde

és Marján Péter (BHSE) is ezüstérmet

szerzett. A hölgyek remek gyakorlatokat

mutattak be, Tóth Renáta gerendán, Csillag

Tünde pedig talajon szerezte meg a második

helyet. E mellett Tóth ugrásban 4., korláton

6., míg Csillag ugrásban 5. helyezést

gyûjtött. A férfiaknál Marján Péter

hibátlanul ugrott, ugyancsak a második

helyen zárt, talajon 6. lett. Korláton Nyers

Csaba (KSI) 4., Mihók Ádám (BHSE) az 5.

helyen végzett. A lovon bronzérmes,  KSI-s

Kállai Zoltán nyújtón 5., Nyers Csaba, gyûrûn

és nyújtón 6. lett. - Komoly eredmény, hogy

Marján ugrásban meg tudta verni a finn

Európa-bajnokot – mondta Laufer Béla, a

KSI szakvezetôje.

A

A
Konferencia: Irány London! – folytatás

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG és a 
Magyar Edzôk Társasága közös, 
sportszakmai konferenciáján Dr.

Szabó Tamás, MOB-alelnök is elôadást
tartott. A NUPI igazgatója az utánpót-
lás-fejlesztési programoknak – kiemel-
ten a Héraklész Csillagprogram és a
London Program – a londoni felkészü-

lésben betöltött szerepérôl prezentált.
Mint elmondta, a Bajnokprogram 1500
(18 éven aluli) a Csillagprogram 400 (19-
23 éves) fiatalt foglalkoztat, akik közül
felméréseik szerint mintegy 100 fiatal-
nak van esélye a londoni részvételre;
jelenleg mintegy 140 került a NUPI
látókörébe. Véleménye szerint a prog-

nózis jó, a jelenlegi utánpótlás-fejlesztô
program igazi értékelésére London után
kerülhet sor. Kovács Tamás MOB-
igazgató szerint az utánpótlás-nevelés
állami támogatással kell, hogy mûköd-
jön. A sportvezetô méltatta a NUPI
sikertörténetét, az olimpiai keretet is
támogató Héraklész Programot.

A
Konferencia az ELTE-n – központban a felsôoktatás és a sport – folytatás

Fotó: Nemes Róbert

125 ÉVES TORNASPORT május 20-ai 

sajtótájékoztatóján Altorjai Sándor 

jelentette be, hogy a birminghami

ifjúsági Európa-bajnokságon Vágner

Levente mellett a lányok is szereztek egy

kvótát, így hölgy tornász is indulhat a

Szingapúri Ifjúsági Olimpián. - Az Eb-n

mutatott teljesítmény alapján sikerült a

nemzetnek kvótát szereznie. Két versenyzô:

a szombathelyi Rédl Roxána és a békéscsabai

Mitykó Szabina között dôl el két válogató

után a kijutás – tette hozzá Ziszisz Tanaszisz

mesteredzô, a KSI nôi vezetôedzôje.

Nôi eredmények a birminghami Eb-n – két KSI-s az utazó keretben

Fotó: Doba István

Z ELTE Egészségfejlesztési és 
Sporttudományi Intézete május 
14-én konferenciát szervezett

„Sport a felsôoktatásban” címmel. A
rendezvény a sport és oktatás kapcsolatát
vizsgáló konferenciasorozat elsô állomása
volt, mely az ELTE 375 éves jubileumi
rendezvényeihez is kapcsolódott. A NUPI
részérôl a plenáris ülésen elôadott Dr.
Szabó Tamás, a szekciókban Dr. Szabo
Attila. Lehmann László, Pignitzky
Dorottya, Velenczei Attila és Kovács
Árpád, valamint Dr. Géczi Gábor. 

A konferencián napirendre került a
sport és az egyetemi oktatás kapcsolata, a

sportszakember-képzés, a sportiskolai
kerettanterv, a Nemzeti Sportstratégia,
az egészség-fejlesztés és a sporttudo-
mány, a felsôoktatás sportpolitikai kap-
csolódási pontjai. - Ma Magyarországon 7
intézmény 8 karán folyik a szakemberek
képzése, mely versenyhelyzetet teremt,
ugyanakkor – mint a konferencia is
mutatja – elkezdôdött az együtt gondol-
kodás – mondta Bárdos György, a ven-
déglátó ELTE, tanár-igazgatója.

Szabó Tamás, az oktatás és a sport
elmúlt két évtizedét elemezve beszélt a
lehangoló egészségi állapotról, a közok-
tatás-testnevelés-sport problematikájáról.

Mint mondta, a korábbi tradíciókat kiszo-
rította a liberalizáció. A NAT megjelené-
se kereteket biztosít, de több mint 50
módosító javaslat, törvény született a
közoktatásban. Optimista hangvétellel
szólt arról, hogy az adott jogi környezet-
ben az új struktúra felállítása elkezdô-
dött. Utalt az irányadó uniós példákra, a
Fehér Könyvre és a NOB XIII. Olimpiai
Kongresszusára, melyen egyértelmûen
kiderült: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
is komoly mértékben odafigyel az
ifjúságra.

V.F.

MAGYAR SPORT NAPJÁN az 
Önkormányzati Minisztérium veze-
tôi kitüntetési ünnepséggel tiszte-

legtek a magyarországi sport alapjait
lerakó elôdök elôtt. Neves szakemberek –
köztük NUPI-s, egykori és jelenlegi KSI-s
edzôk, szakvezetôk – kaptak május 6-án
elismeréseket és jutalmakat Jauernik
Istvántól, az ÖM államtitkárától és
Simóka Beáta sport szakállamtitkártól.

A Magyar Sportért Díj I. Fokozatát 

kapta Kovács László kézilabda mestered-
zô, Héraklészes sportági vezetô. II.
fokozatot kapott Dr. Hetényi Antal judo
mesteredzô, a NUPI Héraklészes sportági
vezetôje, a KSI szakosztályvezetôje;
Szakos József, a Magyar Ökölvívó
Szakszövetség szakmai igazgatója, a KSI
egykori ökölvívó szakvezetôje valamint
Takács Péter, a KSI SE Öttusa Szakosz-
tályának vezetôje, korábbi Héraklész-
vezetô. A díj III. fokozatát Nagy 

László, a KSI kajak-edzôje és Ziszisz
Tanaszisz, a KSI nôi torna szakágának
vezetôje érdemelte. 

A Magyar Sportért Emlékérem Arany
fokozatát kapta Pánczél Gábor, a
Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület
judoedzôje; Ezüst Fokozatát a klub kajak-
kenu szakosztályvezetôje, Oláh Tamás; a
Bronz Fokozatot Laufer Béla, a KSI Férfi
Torna Szakosztályának vezetôje érdemelte.

NUPinfo

A
NUPI-s kitüntetések a Magyar Sport Napján
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„Szeren volt” a KSI az MVM-kupán



A

MAGYAR IFJÚSÁGI CSAPAT a spanyolországi 

Ifjúsági Európa-bajnokságon elért csapat-

eredményével egy fô olimpiai kvalifikációs

helyet vívott ki a Szingapúri I. Ifjúsági Olimpiai

Játékokra. A nôi csapat: Berki Lilla (Tatabányai

SC), Kékegyi Henrietta (Békéscsabai SC), Geröly

Lilla (Haladás VSE), Szilágyi Kinga (Oroszlányi

VSE), Nerhaff Beatrix (Vállalkozók SE), Szûcs

Petra (Soroksári S.Sz.S.E) és Magát Anikó (BKV 

Elôre SC). A felkészítésben résztvevô szakembe-

rek: Pócza Károly, Szûcs Endre, Imrô Dezsô,

Szabolcsi Károly, Bökfi János, Márkus Erzsébet,

Likerecz Attila, Magát János, Soóky Zoltán,

Szász László és Stark András. Az olimpiára utazó

sportoló megnevezése a június 5-ei elnökségi

ülésen, a szakmai bizottságok elôzetes

javaslatai alapján történik.

A valenciai Eb-n Berki új csúcsokat emelve 

szakításban, összetettben 97.0 kg-os ered-

ménnyel VI.; Soóky Gergely (Gyôri REKARD) új

csúcsokat emelve szakításban, összetettben 

219.0 kg-os eredménnyel IV.; Kékegyi összetett-

ben elért 110 kg-os teljesítménnyel 13.; Geröly

összetettben 112 kg-os eredménnyel 12.; Szilágyi

130 kg-os összetett eredménnyel 11.; Konkola

Márk (Oroszlányi VSE) 228 kg-os összetett

eredménnyel a 18. helyezést érte el.
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A
Súlyemelés: Az ifi Eb-n elért eredmények alapján egy hölgyemelô utazhat Szingapúrba

ADARÁSZ DÓRA ifjúsági leány egyesben 

szerzett bronzát követôen egy ezüsté-

remmel bôvült éremkollekciónk az 

isztambuli utánpótlás Eb elôtti utolsó

felkészülési tornán a Lengyel Nemzetközi

Bajnokságon. A Lakatos Tamás, Szita Márton

serdülô fiú csapat esélyeshez méltó

teljesítménnyel jutott a fináléba, ahol végül

ezüsttel zártak. Kellemes meglepetése volt a

csapatküzdelmeknek ifjúsági fiú együttesünk

játéka, akik a nyolcaddöntôben Svédországot

búcsúztatták. A gyôzelemhez Do Phuong Nam,

Palatinus Martin és Perei Gergely egyaránt

hozzájárult egy partival. A második helyen

kiemelt ifjúsági leány válogatottunk hasonlóan

a fiúkhoz roppant közel állt az éremszerzéshez.

A negyeddöntôben a mindig nagy rivális

Németország tudta megállítani az Ambrus

Krisztina, Madarász Dóra, Nagyváradi

Mercédesz alkotta gárdát, egy öt mérkôzésig

nyúló ütközetben.      

Wladyslawowo-ban, az egyes versenyszámban

a nyolcaddöntôben négy, a negyeddöntôben

pedig három magyar versenyzô volt érdekelt.

Az éremesélyesnek számító Lakatoson és Szitán

kívül Szudi Ádám és Ecseki Nándor játéka

egyaránt kellemes meglepetést okozott, Szudi

ráadásul az egyes versenyszámban bravúros

nyolc közé jutása mellett párosban is remekelt

Sabján Gergellyel. Az egyesek küzdelmeinek

negyeddöntôibôl végül Lakatosnak sikerült a

továbbjutás a három magyar közül. A fináléban

szerzett ezüstérem

biztató lehet a kon-

tinensbajnoksággal

és ifjúsági olimpiá-

val tarkított roppant

kemény nyári idôszak

elôtt. Párosban az

éremért zajló össze-

csapásban ugyan

elvérzett az elsô

számú Lakatos-Szita egység, mégsem marad-

tunk érem nélkül. A már említett Szudi-Sabján

duó a torna egyik legnagyobb meglepetését

szolgáltatta azzal, hogy a legjobb négy közé

jutásért legyôzte az elsôként rangsorolt francia

Robinott, Landrieu párost.

M
Asztalitenisz: A KSI-s Lakatos Tamás egyesben 

és csapatban is ezüstérmes Lengyelországban

IVÁLÓ EREDMÉNYT ÉRT EL a magyar küldöttség a moszkvai asztalitenisz csapat-világbajnokság mezônyében, a nôk 7., a férfiak 8. helyen zártak. 

A 7-8. helyért zajló küzdelmekben a héraklészesekkel felálló válogatottat Lovas Petra, Póta Georgina és Pergel Szandra, illetve Jakab János Pázsy 

Ferenc és Kosiba Dániel alkotta. Téglás Péter legutóbb ötödik helyezett együttese azzal a céllal vágott neki a vb-nek, hogy a legjobb 12 közé

kerüljön, a csapat moszkvai szereplése így felülmúlta a várakozásokat. Közel 30 éve nem végzett az elsô nyolc között a férfi válogatott, ezért

mindenképpen elismerésre méltó a Harczi Zsolt vezette csapatunk teljesítménye. A remek teljesítményt az a tény is megerôsíti, hogy a nemzetközi

szövetségnek több mint 200 tagszövetsége van regisztrálva. A férfiaknál kínai, a nôknél szingapúri gyôzelem született.
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Fotó: nso.hu

Evezés: 12 érem és egy pontverseny-második hely 
a magyar ORV-mérleg

G

MOSZKVÁBAN RENDEZETT ifjúsági olimpiai 

kvalifikáción öt magyar harcolta ki a 

továbbjutást, így ôk részt vehetnek az

augusztusi szingapúri seregszemlén. A viadal

akár korcsoportos Eb-ként is felfogható volt,

mert 47 ország nyolcszáznál több atlétája

versenyzett.

A lehetô legjobban kezdôdött a háromnapos

moszkvai olimpiai kvalifikációs verseny, mert

pénteken Nguyen Anasztázia 100 méteres

síkfutásban kvótát szerzett a 14 és 18 év

közöttiek olimpiájára. Szombaton a

diszkoszvetô Váradi Krisztina és a rúdugró

Szabó Diána jutott túl az olimpia elôtti utolsó

akadályon. A befejezô napon a kalapácsvetô

Töreky Balázs és a magasugró Czúth Réka

váltotta meg repülôjegyét.

A hazaérkezés után a csapat vezetôje, a

hazai szövetség fôtitkára, Gyulai Márton

nyilatkozott. „Tudni kell, hogy 15-16 évesekrôl,

jószerivel gyerekekrôl van szó, akik még nem

profi sportolók. Amit azonban a kvalifikáción

nyújtottak, tökéletes. Nem emelnék ki egyet

sem közülük, mert igazságtalan lennék.

Örömteli, hogy többen megjavították egyéni

rekordjukat, ami az én szememben külön

gyôzelemmel ér fel.” Gondként vetette fel a

fôtitkár, hogy Szingapúrba csak egy edzô

tarthat a csapattal. Több kellene, mivel elkép-

zelhetô, hogy a beosztás miatt egy idôben akár

több magyar is versenyez majd. „Semmiképpen

sem elônyös ez, de úgy tudom, a Nemzetközi

Olimpiai Bizottság rendelkezett így. Tudomásul

kell vennünk.”

A moszkvai versenyen elért eredménye

alapján és az ôt megelôzô versenyzô,

Szingapúrban másik atlétikai számban való

indulásának köszönhetôen a diszkoszvetô

Káplár János – aki ez által helyezését tekintve

eggyel elôrébb lépett –, versenye után kapta

meg az indulás jogát, hatra emelve így a

szingapúri magyar kvótás atléták számát.

Róth Ferenc, Magyar Hírlap

A
Atlétika: Hat magyar fiatal utazhat Szingapúrba 

Gyenesei bronzérmes, a Pataki-Demeter páros negyedik a budapesti világkupán

Fotó: masz.hu

Fotó: Kalocsai Richard

Fotó: Rocher

YENESEI LEILA BRONZÉRMET szerzett a 

budapesti Trigránit Öttusa Világkupa-

versenyen. A viadalt az olimpiai bajnok

német Schöneborn nyerte, míg a 2. helyen a

kétszeres világbajnok francia Cazé végzett.

Tóth Adrienn 10., a KSI-s Pataki Viktória 15.;

Marosai Ádám 12., a KSI-s Kasza Róbert 16. lett. 

A Pataki Viktória-Demeter Bence páros 4., a

Gyenesei Leila-Tibolya Péter kettôs az 5., a Cseh

Krisztina-Balázs István duó pedig a 14. helyen

végzett a váltóversenyben. Elsô a Jelena

Rublevska és Gyenyisz Cserkovszkisz duó lett. A

népligeti sportcentrumban 18 vegyes-páros

küzdött, népszerûsítve a viszonylag új versenyt, 

melyet a nemzetközi szövetség szeretne az

olimpián is látni. A viadalon férfi a férfival, nô a

nôvel vív, úszóváltó zajlik 2x100 méteren, aztán

a rövidített lovaspályát egymás után teljesítik a

csapattagok, amint a kombinált számban is

váltják egymást 2000 méter megtétele, illetve

két lövôsorozat után. 

Pentathlon.hu – NUPinfo

JUNIOR ÖTTUSÁZÓK portugáliai, európai 

seregszemléjérôl a héraklészesekkel felálló 

magyar küldöttség érmekkel tért haza.

Ezüstérmes lett Golegában a Tóth Adrienn,

Kovács Sarolta, Cseh Krisztina összeállítású

magyar válogatott, a gyôzelmet a britek

szerzeték meg. Egyéniben a gyôztes orosz

Jekatyerina Huraszkina mögött Tóth hetedik,

Kovács nyolcadik, Cseh pedig tizedik lett.

Hasonló fényû érmet, ezüstöt szerzett a

Demeter Gergely, Demeter Bence, Bíró Szabolcs

összeállítású férfiválogatott is. Egyéniben

Demeter Gergely hatodik, Demeter Bence

kilencedik, Bíró pedig 21. lett. A magyarokat az

oroszok elôzték meg, egyéniben a lengyel

Remigiusz Golis volt a legjobb.

A magyarok öt, dobogós helyezéssel zárták a

17-18 évesek várnai kontinensviadalát.

Aranyérmet nyert a Földházi Zsófia, Földházi

Anita, Szabó Noémi összeállítású lány-váltó az

ifjúsági öttusázók bulgáriai Európa-bajnokságán,

a hagyományos versenyben Demeter Gergely

aranyérmes lett. A Demeter, Harangozó Bence,

Málits István trió ezüstérmet

szerzett, csak úgy, mint

Földházi Zsófia. A lányok

csapatversenyében harmadik

lett a szintén Földházi Zsófia,

Földházi Anita, Szabó Noémi

összeállítású magyar egység.

A
Öttusa: A juniorok a portugáliai Eb-n – az ifik a bulgáriai kontinensviadalon arattak…
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LENGYELORSZÁGI KRUSZWICZA-BAN, a 4 

alapító ország, 32 csapata, 87 versenyzô-

jének közremûködésével rendezték május

végén az idei Olimpiai Reménységek

Versenyének küzdelmeit. A pontverseny

gyôzelem visszaszerzése mellett minôségileg

jobb eredmény (relatíve több pont) elérése,

másrészt teljes, versenyképes csapat indítása

volt a célkitûzés.

A pontverseny-gyôzelem visszaszerzése

szerencsés esetben akár sikerülhetett volna,

azonban nincs okunk a búslakodásra, hiszen

helyezések tekintetében a cseh csapattal

megegyezô eredményt értünk el (5 arany, 5

ezüst, 2 bronz), ami jelentôs elôrelépés a tavalyi

évhez képest (2 arany, 6 ezüst, 3 bronz).

A csapatok formaidôzítése sikeres volt. A

hazai válogatóversenyen mutatott formájukat 

sikerült erre a versenyre átmenteni, egyes

esetekben felülmúlni. A versenyen elsôsorban

csapategységekben voltunk sikeresek, kisegysé-

gekben nem sikerült elsô helyezést elérnünk. A

pontverseny 2. helyezéssel nem vagyunk

megelégedve, jövôbeni célkitûzésünk továbbra

is az elsô helyezés megszerzése lesz.

A versenyt azon az evezôs pályán rendezték,

mely jövôre az elsô evezôs ifjúsági Európa-bajnok-

ságnak is otthont ad. A versenykörülmények

magas szinten biztosítottak voltak, napos, szélcsen-

des idôjárásban korrekt eredmények születtek.

ORV rendezésben jövôre hazánk vagy

Szlovákia következik. Törekvésünk e tekintet-

ben – már évek óta – az, hogy a négy alapító

ország mellett minél több környezô ország azo-

nos korosztályú versenyzôit vonjuk be az ORV

vetélkedéseibe, így emelve a verseny rangját. 

A pontverseny eredménye: 1. Csehország (33

pont), 2. Magyarország (29 pont), 3.

Lengyelország (14 pont), 4. Szlovákia (4 pont).

Eredmények:http://www.hunrowing.hu/

hirek/orv-eredmenyek-a-magyar-csapat-a-2-

helyen-vegzett

Ficsor László szövetségi kapitány, csapatvezetô,

Héraklész sportági vezetô

Nôi asztalitenisz csapatunk a 7., a férfi a 8. helyen végzett a moszkvai vb-n


