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BABOS TÍMEA a Roland Garros junior
dobogójának tetejére szerválta magát
párosban. A bajnokprogramos sportoló
az amerikai Sloane Stephensszel az
oldalán 6:2, 6:3-ra verte a spanyol Lara
Arruabarrena-Vecino,
Maria-Teresa
Torro-Flor duót a francia nemzetközi
teniszbajnokság junior lány párosának
döntôjében, így megnyerte a versenyt.
Babos egymást követôen másodszor
került a döntôbe a Roland Garroson a
junior lányok páros-versenyében, ezúttal
sikerült elhódítani a trófeát. A fiatal
soproni teniszezô az Australian Open
után ebben az évben már a második
Grand
Slam-döntôben
játszhatott
korosztályában.
A PÁLYAFUTÁSA ÖTÖDIK 78 kilós
nemzetközi versenyén induló KSI-s Joó
Abigél harmadik aranyérmét szerezte
meg a bukaresti világkupa-versenyen. Az
57 kg-os Karakas Hedvig bronzérmes lett.
Maros Barbara a román városban az 52
kg-os súlycsoportban egy-egy gyôzelemmel és vereséggel végül helyezetlenül zárt.
A GYERMEKNAP ALKALMÁBÓL
jégkorongtornát rendeztek a Pólus
Centerben. Az eseményen adták át a
Leveles- és a Séra Kupát. A legjobb
ifjúsági korú játékosnak járó Leveles Kupa
2009-2010-es díjazottja a Dunaferr SE

Hírek

játékosa, Erdélyi Tamás. A díjat a kupa
névadója, Leveles György (a BVSC és a
válogatott néhai csatára) testvére, László
adta át a dunaújvárosi hokisnak. Erdélyi
Tamás jeles társasághoz csatlakozott:
Ancsin János háromszor, Ancsin László,
Hoffmann Attila, Szuper Levente és
Hetényi Zoltán kétszer-kétszer vehette át
a Leveles Kupát. A legjobb utánpótlásedzôt megilletô Séra Miklós-díjat ez
alkalommal megosztva érdemelte ki az
ifi-válogatott szakmai stábja, azaz Bob
Dever, Fekti István és Mayer Péter.
A SZLOVÁKIAI NAGYSZOMBATON
(Trnava) a magyar válogatott színeiben
két KSI-s hölgytornász lépett szerekhez. A
11 csapat küzdelmeiben a Kertész OlíviaKolozsi Cintia duó szerepelt a legjobban.
- A magyarok és a vendéglátó szlovákok
mellett ukrán, orosz, szlovén és cseh
párosok vettek részt a június eleji viadalon. KSI-s tanítványaink remek versenyzés
mellett az ukránokat megelôzve kerültek
ki gyôztesen – mondta Ziszisz Tanaszisz, a
KSI SE nôi szakágvezetôje.
A KERÉKPÁROSOK Tiszagyenda
térségében, hagyományosan június utolsó hétvégéjén rendezték az országúti
bajnokságot. Az ifiknek kiírt 94 kilométeres távot 34,8 km/h-s átlagsebességgel
teljesítette a mezôny. A bajnoki dobogón

végül két KSI Schwinn-Csepel SE-s
bringást ünnepelhettünk. Elsô helyen a
szingapúri ifjúsági olimpiára készülô
Stubán Ferenc végzett, 3. klubtársa,
Bedike Marcell, a csömöri Pintér Tamás
pedig 2. lett. További korosztályos, KSI-s
érmesek: Kormos Veronika, Czehlár
Dorottya, Varró Bálint, Kenyeres Ábel,
Borissza Johanna és Móritz Dániel.
A 2010-es idôfutam országos bajnokságnak Bükkaranyos adott otthont. Az
ifiknél Stubán második lett, serdülôben
Kenyeres elsô, Varró másodikként zárt,
érmes lett még Kormos Veronika és
Móricz Dániel.
A SVÁJCI CHUR-BAN tíz európai ország
utánpótlás-válogatottjának részvételével
rendezték a hagyományos kétfrontos
(nôi-férfi) sakkversenyt, a MITROPA
Kupát. A magyar csapatok jól szerepeltek:
az erôs mezônyben a férfiak a második, a
nôk pedig a harmadik helyen végeztek. A
válogatottak erôssége volt az a két fiatal,
akik a Sport XXI. Program által támogatott Maróczy Géza Központi Sakkiskolában végezték három éven keresztül
tanulmányaikat: Papp Petra és Rapport
Richárd. Mindkét fiatalra hamarosan
újabb komoly válogatott feladat vár
Pardubicében, az U18-as Európabajnokságon.

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja;
a Héraklész Program, a Sport XXI. Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2010. június, IX. évfolyam 6., sorrendben 92. száma.

A TARTALOMBÓL:

Ifjúsági olimpia hírei Telki labdarúgótábor beszámolója
Sportági beszámolók: ökölvívás, judo, vívás, evezés, úszás, öttusa, kajak-kenu, atlétika,
triatlon, sakk, kerékpár, röplabda Hírek.
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Schmitt Pál Magyarország köztársasági elnöke

Z ORSZÁGGYÛLÉS Dr. Schmitt Pált, kétszeres olimpiai bajnok vívót, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét,
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagját választotta meg a Magyar Köztársaság elnökévé.
A Fidesz-KDNP jelöltje 2010. augusztus 6-ától öt esztendôn keresztül töltheti be a tisztséget.
NUPinfo
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Czene Attila államtitkár az UPI-ban tárgyalt

ZENE ATTILA, június elején kinevezett
sportért felelôs államtitkár, Lukács
Zsuzsanna kabinetfônök és Bardóczy
Gábor fôosztályvezetô társaságában
szakmai látogatást tett az Utánpótlásnevelési Igazgatóságon, ahol az állami
utánpótlás-nevelésrôl
kapott
tájékoztatást. Az eseményen Dr. Szabó
Tamás és vezetô munkatársai az UPI –
korábban NUPI – által koordinált
programokat,
azok
mûködését
ismertették.
A minden programra kiterjedô

bemutatkozást Dr. Szabó Tamás MOBalelnök kezdte, mint mondta, a 2002-óta
mûködô NUPI, évente mintegy két
milliárd forintnyi támogatást nyújt a
különbözô sportágak utánpótlásának
menedzselésére. Tóth József a 2001-ben
alakult, jelenleg 20 sportágat támogató
Héraklész Programot, valamint a Londonés Patrónus Programokat, Hazsik Endre
az elmúlt olimpiáknak a legtöbb saját
nevelésû sportolót adó KSI SE-t, Pignitzky
Dorottya az idén 14 sportágat magába
foglaló Sport XXI. Programot, Lehmann

László
a
Sportiskolai
rendszert,
Velenczei Attila az UPI sporttudományos munkáját, informatikai-térinformatikai hátterét, Juhász Erika az
igazgatóság gazdasági mûködését
mutatta be. A megbeszélésen – melyen
részt vett Dr. Géczi Mariann, jogi
ügyekért felelôs osztályvezetô is –
végén Szabó Tamás meginvitálta
Czene Attilát a héraklészes sportágak és
a KSI szakág-vezetôinek következô
értekezletére.
V.F.

Fotó: Záhonyi Tamás, IJF
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következô számának tartalmából:

Asztalitenisz ifi Eb Atlétikai és birkózó junior vb Evezôs U23-as vb
Vízilabda nôi junior Eb Kézi- és kosárlabda korosztályos világversenyek

Kajak-kenu Eb; Úszó ifi Eb
Wimbledoni teniszbeszámoló.

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

Telefon: (06) 1 422 35 32

E-mail: vasvari.ferenc@nupi.hu

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

A NUPinfo internetes változata megtalálható: a www.nupi.hu, és a www.utanpotlas-neveles.hu honlapokon!
www.nupi.hu
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Vígh László a NUSI új vezetôje

NEMZETI Utánpótlás-nevelési és
Sportszolgáltató Intézet (NUSI)
vezetését 2010. július 1-tôl,
miniszteri megbízottként Vígh László
látja el. Dr. Réthelyi Miklós, a Nemzeti
Erôforrás Minisztérium vezetôjének
megbízásából Czene Attila sportállamtitkár egyeztetett Török Ottóval, a NUSI
korábbi fôigazgatójával; a megbeszélést
követôen a fôigazgató közös megegyezéssel távozott az Intézet élérôl.

Az új vezetô kinevezését elsôsorban a
sportlétesítmények üzemeltetése területén szerzett gyakorlata, nagyvállalati
vezetôi tapasztalata indokolja. Vígh
László 47 éves, matematika-testnevelés
szakon végzett pedagógus, magyar
bajnok atléta, utánpótláskorúakkal
foglalkozó kosárlabda edzô, a Szolnoki
Sportcentrum Kht. korábbi ügyvezetô
igazgatója
A 2002-ben létrehozott Nemzeti
www.nupi.hu

Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI), 2007.
január 1-tôl, kormányhatározat alapján,
az akkor létrehozott NUSI Utánpótlásnevelési Igazgatóságaként (UPI), 2009.
december
23-a
óta
változatlan
elnevezéssel, de önálló jogi személyként
mûködik, vezetôje a megalakulás óta Dr.
Szabó Tamás, aki 2009 januárjától egyben
a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke.
Sportolonemzet.hu – NUPinfo

Fotó: Mob.hu
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1.Ifjúsági Olimpiai Játékok: A fiatal olimpikonok védelmében

Z IFJÚSÁGI OLIMPIÁRA való indulás jogát

szerek listájáról adott részletes tájékoztatást.

megismerkedhettek az ellenôrzô vizsgálatok

kivívott fiatalok, szüleikkel együtt

Felhívta a figyelmet arra, hogy gyógyszerek

menetével; a tájékoztató után valamennyien

meghívást kaptak a Magyar Sport

szedése, a táplálék-kiegészítôk használata

kötelezô dopping- és drogellenôrzô vizsgá-

Házában megtartott, doppingellenes küzde-

elôtt feltétlenül kérjék ki a keretorvosok,

laton estek át.

lemmel kapcsolatos tájékoztatóra.

illetve a MACS véleményt. Elmondta, hogy a

A tájékoztató során nyilatkozatokat is alá

Dr. Tiszeker Ágnes fôorvos, a Magyar

táplálék-kiegészítôkben a tartalom feltünte-

kellett írniuk a fiataloknak – egy részüket

Antidopping Csoport (MACS) vezetôje, a

tése legtöbb esetben pontatlan. Nemzetközi

szüleiknek is –, melyekben a tiszta felkészülést

dopping alkalmazásának veszélyeirôl, a tiltott

vizsgálatok megállapítása szerint a táplálék-

és a doppingellenôrzéseken való részvételt is

kiegészítôk döntô többsége

vállalják, továbbá az indulás fontos feltétele-

tiltott szereket is tartalmaz,

ként a NOB részvételi szabályzatát is ellátták

s így azok alkalmazásával

kézjegyükkel.

a

versenyzôk

akaratlanul

A magyar csapat orvosa, Dr. Berkes István

doppingvétséget követnek el.

professzor (06 30 944 36 41) és Dr. Tiszeker

A doppingvizsgálatok során a

Ágnes fôorvos (06 20 982 74 95) szívesen áll a

sportolók jogait, kötelezett-

témában az érdeklôdôk rendelkezésére.
Mob.hu

ségeit is részletesen ismertette. A fiatalok gyakorlatban is
Fotó: Mob.hu

Tovább gyarapodott a Szingapúrba utazó magyar csapat versenyzôi létszáma…

...í

GY MÁR 18 sportágban indulhatnak a magyar

kvalifikáló viadalon a kalapácsvetô Fertig

Szövetség elnöksége a június 5-ei ülésen a

fiatalok. Dr. Hegedûs Csaba, a hazai szövetség

Fruzsina kilencedik lett, azonban sérülés miatt

kvalifikációs Eb-n hatodik helyezést elérô Berki

elnöke, a Nemzetközi Birkózó Szövetség

megüresedett egy hely, így a magyar sportoló is

Lillát javasolta a Magyar Olimpiai Bizottságnak,

elnökségének tagja sikeres közbenjárására

utazhat Szingapúrba. A Magyar Súlyemelô

hogy nevezze az ifi olimpián való indulásra. A

Németh Zsanett is meghívást kapott. A

hazai torna szövetség Mitykó Bianka Szabinát

Nemzetközi Szörf Szövetség, indulási jogot

jelölte.

adott egy magyar szörfösnek, a lehetôséget – a

beszámolók

magyar szövetség döntése értelmében –,

olvashatóak.

eredményei alapján Nikl András kapta meg. A
NOB-tól érkezett

Evezés,
a

kajak-kenu
következô

és

A

S

A KSI SE-nek a keretben asztalitenisz, judo,

tájékoztatás szerint két

kerékpár és öttusa sportágban van képviselôje.

légfegyveres fiú is meghívást kapott, a

NUPinfo
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Fotó: Triatlon.hu

vettek részt – sem vallottunk szégyent. A
csapatversenyben 4 arany- és egy
ezüstérmet szereztünk.
Érmesek: Fuchs Renáta, László Klára,
Pap Dávid, Anhauer Kristóf (aranyérem);
Hargitai Henrietta, Szabó Adrienn, Bem
Norbert, Bacsa Máté (ezüstérem); Csatlós
Barbara, Szatmári Levente (bronzérem).
Részletes eredménylista a szövetség
honlapján ( www.triatlon.hu ) olvasható.
Verrasztó Gabriella
Héraklész sportági vezetô

Sakk: Eseménydús záró edzôtábor – Sport XXI-es támogatással

ZEGEDEN – a Sport XXI. Program
támogatása mellett – június közepén
zajlott le a Maróczy Géza Központi
Sakkiskola tanévi záró edzôtábora. Az
Ekoparkban jó körülmények között
folyt a munka a megszokott négy
csoportban. Az edzések a „Lebonyolítás,
átmenetek, csere” tantervi fejezetet
dolgozták fel. Részletesen foglalkoz-

kerékpár
oldalakon

Triatlon: Taroltunk az Olimpiai Reménységek Versenyén

Z IDEI Olimpiai Reménységek Versenyét,
a majd hatszáz kilométerre fekvô
gyönyörû városka, Podebrady
rendezte meg Csehországban. A
magyarországi válogató verseny után,
néhány egyéni indulóval kiegészülve, a
magyar csapat szombat reggel indult és
már vasárnap este haza is érkezett, jó
néhány éremmel gazdagodva. Serdülô és
ifi korosztályban taroltak a magyar
sportolók, de a második soros juniorjainkkal – legjobbak a bécsi Európa-kupán

tunk a nemrég lezajlott zalakarosi nyílt
magyar bajnokság játszmáival, értékeltük tagjaink szereplését, felkészültünk a
korcsoportos magyar bajnokságra. A
tábor kiemelkedô eseménye volt Lékó
Péter látogatása; a nagymester három
órán keresztül tartotta lenyûgözôen
mély és érdekes elôadását, majd
válaszolt a gyerekek kérdéseire. Az

egyik napon sakkban és fociban is
összecsaptunk a fiatal szegedi sakkozókkal. Fociban ôk bizonyultak jobbnak –
egy mérkôzést nyertek, egy döntetlen
lett –, sakkban viszont az MGKSI nyert
22:12-re. Többen Szegeden maradtak a
tábor befejezése után kezdôdô Bezdánemlékversenyen.
Szabolcsi János

Kerékpár: A KSI-s Stubán Ferenc is utazhat Szingapúrba

IHIRDETTE keretét a I. Szingapúri I
fjúsági Olimpiai Játékokra a szakági
szövetségek javaslata alapján a
Magyar Kerékpársportok Szövetsége. A

szövetség Bartók Csaba és Kapás István
részvételét javasolta. A moszkvai atlétikai
Fotó: Mssz.hu

A magyar csapat: 18 sportágban mintegy 50 résztvevô (lapzártakor, július elején)
- Asztalitenisz (2 fô): Lakatos Tamás (KSI), Nagyváradi Mercedes.
- Atlétika (7): Nguyen Anasztázia (100 m), Szabó Diána (rúdugrás), Váradi Krisztina (diszkoszvetés), Töreky Balázs (kalapácsvetés), Czúth Réka
(magasugrás), Káplár József (diszkoszvetés), Fertig Fruzsina (kalapácsvetés).
- Birkózás (1): Németh Zsanett.
- Cselgáncs (2): Tóth Krisztián (KSI), Batizi Barbara.
- Evezés (3): Bíró Márk (egypár), Uglik Szimóna-Kiss Hella (kormányos nélküli kettes).

négy kvótát már korábban megszerezte a
nemzet, a versenyzôket azonban csak a
felmérô-versenyek után jelölte meg a
szövetség. A Magyar Mountain Bike
Szakági Szövetség, a hegyikerékpár és
országúti futamokra Fenyvesi Pétert (X2S
Kona Team), a Magyar BMX Cross-Triál
Szövetség, a bmx és országúti futamokra
Szoboszlai Patrikot (Lõrinc 2000 SE), a
Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség az
országúti idôfutam és mezôny számokra
Stubán Ferencet (KSI Schwinn-Csepel SE)
jelölte. A három szakág együttesen leány
versenyzôként, mindhárom versenyszámra Kéri Zsófiát (LTV Merida Racing)

nevezte meg. A csapatvezetô Somogyi
Miklós (a KSI Schwinn-Csepel SE és az
ifjúsági válogatott szakágvezetôje).
V.F.

Fotó: Bringahirado.hu

- Íjászat (1): Linszter Sebastian.
- Kajak-kenu (2): Farkasdi Ramóna (kajak), Tótka Sándor (kajak).
- Kerékpársport (4): Fenyvesi Péter (hegyikerékpár és országúti futamok), Szoboszlai Péter (bmx és országúti futamok), Stubán Ferenc (KSI, országúti

M

Röplabda: Tisztes szereplés a bécsi tornán

AGYAR CSAPATOK RÉSZVÉTELÉVEL
rendezték Bécsben a 29. Pünkösdi
Nemzetközi Mini-röplabda Tornát.
A
szupermini
korosztály
vegyes
kategóriájában öt ország 15 csapata
lépett pályára. Hazánkat a Nagybajomi
DRC, az Ikrényi Általános Iskola és a
Röpisuli Gyôr együttese képviselte. A
kiírás érdekessége volt, hogy a pályán
lévô három játékos közül egy fiú lehetett.
A Röpisuli a 9. helyen végzett, az ikrényi
csapat a csoportküzdelmeket megnyerte,
a helyosztón végül 6.-ként zárt. A
Nagybajom a csoport és a középdöntô

idôfutam és mezôny), Kéri Zsófia (a három szakág együttesen).
- Ökölvívás (1): Harcsa Zoltán.
- Öttusa (2): Demeter Gergely, Földházi Zsófia (KSI).
- Sportlövészet (3): Szíjj Katinka, Bartók Csaba, Kapás István.
- Súlyemelés (1): Berki Lilla.
- Tenisz (3): Babos Tímea, Fucsovics Márton, Zsiga Máté.
- Torna (2): Vágner Levente, Mitykó Bianka Szabina.
- Triatlon (2): Hankó Gábor, Dudás Eszter.
- Úszás (8): Bernek Péter, Biczó Bence, Szána Zsombor, Zámbó Balázs,
Ambrus Diana, Kapás Boglárka, Olasz Anna, Bucz Ágnes.
- Vívás (3): Lupkovics Dóra, Györgyi Antal, Szatmári András.
- Vitorlázás (2): Bathó Péter, Nikl András (szörf).
- Továbbá: a teniszezô Susányi Zsófia és a kenus Korisánszki Dávid
még a meghívásra vár.

mérkôzésein
egyetlen
vereséget
szenvedve jutott a döntôbe, ahol
ezüstérmes lett. A mini lányok
mezônyében hét ország 16 csapata vett
részt. Az ikrényiek veretlenül nyerték a
csoportküzdelmeket,
bejutottak
a
legjobb négy közé, végül másodikak
lettek. Itt indult a Dabronc és a Sümeg
csapata is, elôbbi bronzérmes lett, utóbbi
az 5. helyen végzett. A torna legjobb
leány játékosának Lôrincz Brigittát,
ikrényi csapatkapitányt választották.
Hunvolley.hu

Mob.hu
Fotó: MKKSZ
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Úszás: Remek szereplés Pescarában

Labdarúgás: Telki új koncepcióval várta az utánpótlás kiválasztó-tábor lakóit

SZÓINK az olaszországi Pescarában, a 47.

míg Cseh László egy számban diadalmaskodott.

célba. A csütörtöki egy és a pénteki négy után

alkalommal kiírt Settecolli-kupa elnevezésû

Jakabos elôbb 2:08.80 perces idôvel gyôzött 200

szombaton öt érmet szereztek a magyarok. A

nemzetközi viadalon álltak rajtkôre, a

méter pillangón, majd alig félórával késôbb,

zárónapon Cseh 1:59.14 perces versenyrekord-

A

fiatalok kiváló eredményekkel térhettek haza.

400 méter vegyesen sem talált legyôzôre

A nyitónapon Mutina Ágnes nyert ezüstérmet

JÚNIUS 15. ÉS 21. KÖZÖTTI Nyári Labdarúgó

Hosszú folyamat volt a kiválasztás, 20

el sikereiket. A tábor végén levetítettük nekik

Utánpótlás Kiválasztó Táborban az elôze-

megyében összesen 192 toborzási körzetben, a

az U20-as válogatott sikereit, megmutattuk, hova

tesen kiválasztott, pillanatnyilag legte-

toborzásvezetôk irányításával figyelték elsô

lehet elérni, melyre tudatos készüléssel ôk is

dal gyôzött 200 m vegyesen, s ugyanezt a

hetségesebb U13-as és U14-es labdarúgók

körben a sportolókat. A megyei koordinátorok

alkalmasak lehetnek – fogalmazott Bazsánt József.

4:44.17 perces eredményével. A férfiak hasonló

számot nyerte meg a nôknél 2:12.67-tel

vettek részt, hogy a Magyar Labdarúgó

már a megyei legjobbak válogatását felügyel-

400 méter gyorson – 4:09.15-ös idôvel –, akit

számában kettôs magyar siker született,

Verrasztó Evelyn. Molnár Ákos 200 m mellen

Szövetség (MLSZ) és az Utánpótlás-nevelési

ték. Tavasszal pedig sor került 8 régióban a

elérte

csak a világcsúcstartó világbajnoki címvédô

ugyanis a 2005-ös világbajnok Cseh mögött

második lett 2:14.19-cel, míg nôi 200 m gyorson

Igazgatóság (NUPI) szakemberei képezzék és

regionális kiválasztókra, majd újításként a kör

alkatilag érett volt a 72-72 fiatal; kiegyensú-

olasz Federica Pellegrini tudott legyôzni a

Verrasztó Dávid lett a második. Elôbbi 4:13.08

ezüst és bronz is jutott a magyaroknak Mutina

felmérjék ôket. A szervezôk a tábor költsége-

tovább szûkölt 4 regionális csapatra, így jött

lyozott játékot mutattak. A pályán kívüli visel-

fináléban. Másnap Jakabos Zsuzsanna kettô,

perccel, míg utóbbi 4:15.48 perccel csapott a

(1:58.28) és Jakabos (2:01.08) jóvoltából.

inek jelentôs részét – többek közt szállás,

létre a Telkibe utazó két korosztálynyi csapat.

kedésük is céltudatosságukat tükrözte. Az idei

A

Gyurta Dániel száz mellen japán riválisát is legyôzte

Felkészült,

technikailag

és

a hetedik alkalom volt, mindenkit sikerült

keretébôl

szakmai vezetôi külsô szakemberek segítségé-

humánbiológiai és pszichológiai szempontból

fedezték; az MLSZ orvosi és gyúrói hátteret,

vel mérték fel a gyermekek aktuális tudását,

felmérni, így reprezentatív mutatókat kapha-

válogatott mezeket biztosított.

képességét, így képet kaptak, kik azok, akik a

tunk a táborlakókról. Telki jó házigazda volt, az

XXI.

állomásán Gyurta Dániel 100 méter mellen

célját.

A tábor és az utánpótlás-válogatottak

étkezés és létesítmény-használat –, a NUPI Sport

Z ÚSZÓ Mare Nostrum-sorozat monte-carlói

- Magas színvonalat tapasztaltunk, a tábor

Programjának

labdarúgás

1:01.58-as idôvel legyôzte a táv kétszeres

Korábban Zánka, Tiszaújváros, majd Telki

korosztályos válogatottakban képviselhetik

ellátás, a körülmények magas színvonalúak

olimpiai bajnokát, a japán Kitadzsima

adott otthont az eseménynek, ezúttal is a

Magyarországot. A fô programot a mérkôzések

voltak. Érdekességet hozott a gyermekeknek,

Koszukét (1:01.63). A fiatal úszótehetség

világszínvonalú telki edzôközpontba költöznek

alatti játékos-megfigyelés jelentette. A NUPI

hogy testközelbôl láthatták pályára lépni a

természetesen így megnyerte futamát.

a fiatalok. Idén az észak-kelet, nyugat- és dél-

tudományos munkatársai, Dr. Pápai Júlia veze-

szlovák bajnok MSK Zilinát és a Soproni Ligában

nyugat,

közép-nyugat

tésével humánbiológiai, testalkati vizsgála-

szereplô Gyôri ETO FC-t. A fiatalok programjai-

Öttusa: Világkupa-szereplések Berlinben majd Moszkvában

magyarországi régióból érkeztek a '97-es és '96-

tokat végeztek, Dr. Szabo Attila a pszichológiai

ba Egervári Sándor is betekintett; elégedetten,

os születésû fiúk, régiónként és korosztályon-

tesztelést koordinálta. A Kenyeres Imre vezette

reményét fejezte ki, hogy a jelenlévôk közül

Z ÖTTUSÁZÓK berlini világkupáján 72 nôi

Carmenben, Kairóban, az angliai Medwayben,

Leila és Tóth Adrienn képviselte Magyarországot.

ként 18, elôzetesen kiválasztott labdarúgó,

szakmai stáb vezetésével mérkôzésekre, pálya-

minél többükkel fog találkozni a késôbbi

versenyzô közül Kovács Sarolta 9., a KSI-s

Budapesten és Berlinben lehetett pontokat

Marosi végül megnyerte a viadalt, a KSI-s Kasza

összesen 72-72-en. A tábor lakóinak száma a

tesztekre, kondicionális felmérésre került sor.

válogatottakban. Ez a kiválasztó tábor egy

Pataki Viktória a 26. helyen végzett. A

gyûjteni a moszkvai világkupa-döntôbe kerülés-

Róbert 16., Tibolya Péter 19. lett. A hölgyek

szakmai stábbal így mintegy 170 fô volt. Ez idô

Pisont István – egykori válogatott labdarúgó

lehetôség volt a fiataloknak, amivel élni tudtak,

férfiak küzdelmeiben 87-en kezdtek, Demeter

ért. Az eredmények alapján, a 36-36 fônek kiírt

versenyében a gyôztes olimpiai bajnok német

alatt az edzôközpont az UEFA Study Tour

– a korosztályos válogatott szövetségi edzôje-

bizonyították tehetségüket, de immár felelôs-

Bence 6., Németh Róbert a 29. helyen zárt.

fináléban a világbajnok Marosi Ádám, valamint

Lena Schöneborn mögött a tavalyi bronzérmes

tábornak is helyt adott; a magyarok mellett a

ként vett részt a táborban. Mint elmondta,

ség is egyben, hogy megállják helyüket a

Kasza Róbert és Tibolya Péter, illetve Gyenesei

Gyenesei Leila 5., Tóth Adrienn 26. lett.

Ciprusról, Görögországból, Moldvából érkezô

a két korosztály között jelentôs eltérés van:

korosztályos

szakemberek a kiválasztó tábort is megte-

„a '96-osoknál már jobban megmutatkozik a

összegzett Kiss Baranyi Sándor, egyesületi

kintették.

személyiség, elôrehaladottabb a testi fejlettség,

programvezetô.

Nso.hu – NUPinfo

dél-kelet

valamint

Fotó: Kovács Anikó

A

Az idei sorozatban a mexikói Playa del

NUPinfo

Kimondottan az MLSZ szakmai, utánpótlásvezetésének kérése volt, hogy a telki kiválasz-

Fotó: MÖSZ, ottusacsalad.hu

F

Kajak-kenu: Izgalmas ifi olimpiai válogató Sukorón

ARKASDI

RAMÓNA,

Tótka

Sándor

és

meggyôzô volt a teljesítménye, kimagaslott a

nyert, egy nagyon szoros döntôben gyôzte le

Korisánszky Dávid nyerte az ifjúsági olimpia

mezônybôl, hiszen minden körben ô érte el a

Varga Patrikot. Továbbra is kérdés, hogy ô is

sukorói válogató versenyét.

legjobb idôt. A lányoknál Farkasdi Ramóna

indulhat-e Szingapúrban, hiszen még nincs

- Head to head (H2H), vagyis kieséses

gyôzött, aki futamról-futamra folyamatosan

kvótája, de elég bíztató levelet kaptunk a

rendszerben zajlott a verseny, egy 500 méteres,

javított

Kedvez

nemzetközi szövetségtôl. A magyar versenyzôk

nyolcas alakú pályán, minden párharcból a

mindkettôjüknek ez a lebonyolítási forma, a

vezetésemmel augusztus 10-én utaznak majd el

gyôztes jutott tovább. A férfi kajakosoknál a 24

kanyarvétel és a fordulók utáni kigyorsítás is jól

Szingapúrba,

induló közül végül Tótka Sándor nyerte a

megy nekik, úgy érzem, hogy mindketten

versenyeket augusztus 21-én és 22-én rendezik

válogatót. Sándor 1994-es születésû, vagyis még

éremeséllyel utazhatnak a Szingapúri I. Ifjúsági

meg - mondta Hüttner Csaba ifjúsági kapitány.

serdülô versenyzô, de egész nap nagyon

Olimpiára. A kenusoknál Korisánszky Dávid

MKKSZ.hu

az

idôeredményén.

a

gyorsasági

a játékstílusuk határozottabb, kissé agresz-

és

felnôtt

válogatottban

–

Az U14-esek Telkibôl Pisont István vezetésével Nyíregyházára utaztak, ahol a XXXII.

szívabb.”

tón már csak a pillanatnyilag legjobb 72 fiatal

A tábor szakmai vezetôje pozitívan értékelte

Jonatán Kupa alkalmával elôször húzhatták

vegyen részt. Szekeres Tamás, a nemzeti

a Telkiben látottakat, mind a sportolók játéktu-

magukra a válogatott mezt – a csapat gyôzel-

válogatottak igazgatójának felügyelete alatt

dása, mind pedig a telki feltételek tekinteté-

met szerzett. Pályára léptek többek közt az

tevékenykedô szakmai stábból Kenyeres Imre, a

ben. Bazsánt József köszönetet mondott a

ukránok, lengyelek, románok, Szabolcs megye

tábor szakmai vezetôje döntött arról, hogy ne a

szülôknek és a klubedzôknek, akik támogatták,

és a BLSZ válogatottja. A döntôben a két közép-

korábbi gyakorlatnak megfelelô, mintegy 700

felkészítették a fiatalokat, eljuttatták ôket a

döntôs csoport gyôztese, az 1996-os születésû

fôs – köztük fiúk, iskolai lány csapatok, és futsal

jelenlegi színvonalra. - Ezek a gyerekek korosz-

játékosokból álló magyar válogatott, és az egy

is – Grassroots-tábor legyen az idei, hanem az

tályuk legjobbjai, övék a jövô, bízom fejlôdésük

évvel idôsebb fiatalokból álló BLSZ-válogatott

elsôdleges cél, hogy ide már az elôzetes felmé-

töretlenségében. Nagy motivációt jelentett

találkozott egymással. A „Legjobb mezônyjá-

rô-tornákon kiválasztott U13-U14-es fiatalok,

számukra, mikor kiderült, Geráék, Dzsudzsákék

tékos” címet Zsótér Donát kapta.

az ország reprezentánsaiként érkezzenek.

is sokszor a Telki Edzôközpontban készülve érik

Vasvári Ferenc

kajak-kenu

Atlétika: A héraklészesekkel felálló magyar válogatott az 5. helyen zárt a csapat Eb-n

B

UDAPESTEN, a Puskás Ferenc Stadion látta

csúcsbeállításokkal és a további helyezésekkel az

vendégül a 2010-es, I. osztályú Atlétikai Csapat

elôzetes terveket felülmúlva az ötödik helyen

Európa-bajnokság mezônyét, 12 ország

végzett. A válogatottban több héraklészes,

legjobbjait. A többnapos küzdelmeket végül a
csehek nyerték, ezüstöt a svédek, bronzot a

junior-korú fiatal is részt vállalt a sikerért.
Részletes eredmények:

portugálok érdemeltek, feljutva a 2011. évi

http://www.csapateb2010.hu/index.php?mid=157;

Szuper Ligába. A magyar csapat a két nap alatt

bôvebb

elért

honlapján, a www.masz.hu -n olvashatnak.

tizenegy

dobogós

eredménnyel,

új

képes

beszámolókat

Fotó: MASZ

6. oldal

a

szövetség

V.F.

www.nupi.hu

www.nupi.hu

3. oldal

H

Ökölvívás: Bacskai Balázs Európa trónjára ült Moszkvában
maximális

Balzsay Károly, Füzesi Zoltán) sima pontozásos

A

erôsített sor két bronzéremmel tért haza.

fôtáblán való menetelése után a kétszeres

kreatív, finom koordinációs szakaszába lépett.

vereséget szenvedett a legjobb nyolc közé

A korábban Héraklész Gála-díjazott Iliász

olimpiai bajnok, világbajnoki aranyérmes

arany
Eb-n,
Fotó: nso.hu

Bármilyen feladat végrehajtására képes. Ez az

jutásért

egy

Nikolász mellett Decsi Tamás szerzett harmadik

amerikai Mariel Zagunistól kapott ki. A 121 fôs

eredmény nagy bíztatás Londonra, ugyanakkor

súlycsoporttal lejjebb 2008-ban, Liverpoolban

helyet, az egyéni gyôztes Athén olimpiai

mezônyben Nagy Orsolya 20., Varga Dóra

bízunk benne, hogy az elvárás és a súly nem

kontinensbajnokságot nyerô ukrán Georgij

bajnoka, Aldo Montano lett.

pedig az 54. helyen zárt.

fogja összenyomni – tette hozzá a szakmai

Csigajevtôl. A hajdúsámsoni Varga Miklós

igazgató.

(Harangi SE, edzôje Máté Attila) 60 kg-ban, és a

testben, fejben és lélekben együtt van. A ringen

A további csillagprogramosok közül az 54

Európa-bajnokságon a magyar válogatott,

kívüli külsô taktikai utasításokat maximálisan

kg-os, harmatsúlyú KSI-s, Berna Dávid (edzôje

köztük egy aranyat a héraklészes Bacskai

végrehajtja.

41

éve

pedig

moszkvai

kontinensviadalon…
- Hatvankilencben Kajdi János nyert 67 kilós
váltósúlyban

az

ökölvívás

fellegvárában,

Moszkvában Eb-t, most a junior-korú Bacskai

A

mozgástanulás

rendezett

meccsen

az

Balázs. Óriási dolog! – kezdte Szakos József

+91 kilós Bernáth István (Debreceni TE, edzôje

mesteredzô, Héraklész sportági vezetô. - Balázs

Somlai Miklós) egyaránt a legjobb nyolc közé

a KSI-ben kezdett, még nekem is volt

verekedte magát.

tanítványom, Orbán Sanyi, Fehér Misi, Svasznek

Szakos József a Héraklész Program általi

Jenô kezei közé került, késôbb átment a Vasas-

támogatással

Süllô SE-be, édesapjához, Imréhez. Már, amikor

kapcsolatban

elmondta,

véleménye szerint legnagyobb hozadéka a

Balázs junior világbajnok lett, érezni lehetett,

legjobb szakemberek, edzôk foglalkoztatása;

hogy kijön belôle „valami”. Ez az Eb, az erô és

az

az ész diadala volt számára. Rendkívül jó

utazások,

edzôtáborok

valamint

az

edzôtovábbképzés támogatása, finanszírozása.
Vasvári Ferenc

képességû, kiváló állóképességû versenyzô, aki
Fotó: Czagány Balázs, nso.hu

Fotó: Kunya György

C

VENEZUELAI Isla de Margaritán rendezett

Benkó Réka a nôi kardozók New York-i

vívó világkupáról a héraklészesekkel

világkupájáról hozott ezüstérmet. A sportoló a

NUPinfo

Evezés: Bíró Márk és az Uglik Szimóna-Kiss Hella egység utazhat az ifjúsági olimpiára

A

SZOLNOKI, Alcsi-szigeti versenypályán 9

ifjúsági egypárban Bíró Márk (Tisza EE-SI,

magabiztosan gyôzött. Mivel 1000 méteren

egyesület részvételével rendezte a Magyar

edzôje Molnár Dezsô), a nôi ifjúsági kormányos

még nem rendeztek nemzetközi versenyt a

Evezôs Szövetség az ifi olimpia hazai

nélküli kettesben Uglik Szimóna (Bajai SVSC,

korosztálynak, ezért nincs összehasonlítási

kvalifikációjának utolsó állomását. A szingapúri

edzôje Bartos Nándor) és Kiss Hella (Csepel EK,

alapunk, nehéz bármit is jósolni Szingapúrra.

olimpiára már korábban megszerezték a kvótát

edzôje Bene László) állhat rajthoz a 17-18

Ami viszont tény: evezésben 70 hajóegység 96

a magyar fiatalok, az utazó keretet azonban

évesek elsô olimpiai seregszemléjén.

sportolója fog vízre szállni az ifjúsági olimpián;

több lépcsôben választotta ki a szövetség;

hasonló

22 egység fiú-lány evezôsei egypárban, 13

elôször 2000, majd az olimpián is elôírt 1000

eredmények születtek, mint a június eleji,

pedig a kormányos nélküli kettesben – mondta

méteres távon. Az eredmények alapján férfi

Velence-tavi

Ficsor László, Héraklész sportági vezetô.

Fotó: EJU

Judo: Európa-kupa érmek Szlovéniából

SELGÁNCS Európa-kupaviadalt rendeztek

Eszter a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

a szlovéniai Celjében. Egy híján 400

Karakas Hedvig a tekintélyes judoinside.com

versenyzô indult a 26 országot felvonul-

statisztikái szerint ebben az évben már

H

tató hagyományos nyár eleji viadalon, a celjeiek

harminchat meccset vívott rangos kontinentális

korábbi B-kategóriás versenyén. A mieink
összesen huszonöt judóssal indultak harcba,

-

A

szolnoki

versenyen

felmérôn,

is

mindkét

egység

Galambos Péter világkupát nyert Münchenben!

OSSZÚ felkészülési idôszak után, hat

ért célba. A jövô évi, londoni olimpiai

Szekér László-Széll Domonkos kétpárevezôs a

egységgel – köztük csillagprogramos

kvalifikációt

férfi

„C” döntô 6. helyét szerezte meg. A férfi

héraklészesekkel – utazott a magyar evezôs

könnyûsúlyú

szép

kormányos nélküli kettes, Juhász Adrián és

válogatott Münchenbe, hogy részt vegyen az

reményekkel kecsegtetnek. Szabó Katalin a nôi

Simon Béla a „B” döntôben az olimpiai kvótát

vagy világtornán, ilyen sok mérkôzésen rajta

idei második világkupa-fordulón. A siker hamar

egypárevezôsök „C” döntôjében 4. lett, míg a

elôrevetítô 10. helyen zárt. A könnyûsúlyúak,

kívül senki sem lépett tatamira 2010-ben.

jött, férfi könnyûsúlyú egypárevezôsünk, a

dr. Alliquander Anna és Hajdú Zsuzsanna a „B”

korábbi

döntôben 4.-ek lettek.

szem

elôtt

szakág

tartva

a

eredményei

közülük néhányan a közvetlen olimpiai élgárda

A 63 kg-os súlycsoportban az egerági Szabó

tagjai – többek között az 57 kilogrammos

Franciska is igen közel állt a dobogóhoz; három

aranyérmet szerzett futamában. A váci sportoló

- Döntô közelébe vártuk Pétert, aki idén

Karakas Hedvig is. A nívós tornán a miskolci

gyôzelemmel és két vereséggel lett 5. A 48 kg-

a döntôben maga mögé utasította a szám

elôször indult egypárban, ezért meglepetés is

világbajnoki bronzérmes Karakas ezüstérmet

ban is bronzmeccsen voltunk érdekeltek, a

tavalyi világbajnokát, az új-zélandi Duncan

volt a gyôzelme. A 31 fôs mezônyben a

szerzett; az UTE U23-as Európa-bajnoka, Burján

tatabányai Erdélyi Lilla két gyôzelemmel és két

Grantet is. Biztatóan teljesített új felállásban a

háromszoros,

László (60 kg), nehézsúlyban a junior Eb-

vereséggel szintén 5.-ként zárt. A ceglédiek

férfi könnyûsúlyú kétpárevezôs: a Varga Tamás,

megverte, ami nagy teljesítmény. Komoly

ezüstérmes Juhász Ádám (Honvéd-Kipszer) és a

junior Eb-bronzérmese, Majer Tibor 60 kg-ban a

maradt alul. A 81 kg-ban a paksi Csoknyai

Rácz Róbert Bence alkotta kettôs remek

felkészülés után, szép versenyzéssel, óriási

szintén miskolci, junior-vb harmadik Gáspár

bronzmeccsen

László az 5. helyen végzett.

versenyzéssel,

finissel gyôzött – értékelt Rapcsák Károly, a Vác

Burján

Lászlóval

szemben

Fotó: EJU

Három éremmel zártak a magyarok az ifi Eb-n – a KSI-s Tóth Krisztián bronzérmes!

2

kontinensbajnokság; 2010-ben hármat hoztak fiataljaink, titkon cél volt megszerezni Magyarország 11. Eb-aranyát. Végül 1 ezüst- és 2 bronzérem lett
a magyar küldöttség mérlege a Teplicében rendezett ifjúsági cselgáncs Európa-bajnokságnak. A korosztályos Eb-n 40 ország 379 versenyzôje vett részt.

A 13 fôs magyar csapatból Végvári Martin (66 kg, Bajai JC) ezüst-, míg Tóth Krisztián (81 kg, KSI SE) és Szabó Katinka (52 kg, Leányvár-Egerági Üstökös
SE) bronzérmes lett. A csehországi kontinensviadalon az elmúlt három év legjobb szereplésével rukkoltak elô fiataljaink, bár aranyat ezúttal sem sikerült
szerezni, az érmek mellett 2 ötödik és 1 hetedik helyezéssel a nemzetek közötti rangsorban a 12. helyet szerezték meg. Hencz Norbert (60 kg, UTE) a 7.
helyen zárta az Eb-t. Az augusztusi ifjúsági olimpiára készülô Batizi Barbara (44 kg, Szolnoki VSI) – aki két hónapja ugyanitt megnyerte az ifjúsági Európakupát –, akárcsak egy évvel ezelôtt, 5.-ként végzett. A tizenöt éves kecskeméti Máté Erik nehézsúlyban képviselte a magyar színeket, az ígéretes magyar
judós végül 5. lett. Az ifi vb-ezüstérmes Tóth Krisztián – aki szintén készül az ifjúsági olimpiára –, nagy reményekkel érkezett a cseh városba, ahol
aranyesélyesként számoltak vele. Ebben az évben megnyerte a zágrábi és a teplicei ifi Európa-kupát, az ifjúsági, a junior és az U23-as magyar bajnokságot
– a KSI fiatalja végül bronzéremmel tért haza.

Héraklész-díjas

mindössze

Galambos

1

Péter

másodperccel

lemaradva a gyôztestôl, a „B” döntô 2. helyén

008-BAN Szarajevóban Vér Gábor ezüstjével, 2009-ben Koperben Keliger Bernadett bronzával, egyetlen magyar éremmel zárult a korosztályos

4. oldal

Vívás: Világkupa-érmek Venezuelából és New York-ból

Balázs (69 kg). Tíz éve nem született magyar

ÁROM ÉRMET szerzett az amatôr ökölvívó

S

világbajnokot

is

Városi EC mesteredzôje.

Tizenhárom utánpótlásérem a bledi nemzetközi verseny

termése

ZLOVÉNIÁBAN versenyzett az evezôs U23-as

zélandi, amerikai, horvát, szerb, osztrák,

bronzérem; Bíró Márk (Tisza EE-SI), Kaszás

és utánpótlás válogatottunk. A tíz ország

bolgár, szlovák és svájci egységek álltak rajthoz.

Kornél (Gyôri VSEK) arany- és ezüstérem;

versenyzôit felvonultató kétnapos viadalon

A fiataloknál eldôlt, hogy az ifik közt

Vallyon Bence-Novák Edvin (Tisza EE-SI) arany-

a magyarok közül a fiatalabbak teljesített

aranyérmes

Márk

és ezüstérem; Uglik Szimóna-Kiss Helga (Bajai

jobban, több egységünk éremmel zárt. A

kétpárevezôs mehet az augusztus elején

SVSC-Csepel EK) ezüst; Sáska Beáta-Tóth Evelin

magyar válogatott a két versenynapon összesen

Racicében megrendezendô vb-re.

(Esztergomi EHE-Csepel EK) két ezüstérem;

13 érmet szerzett.

Kaszás

Kornél-Bíró

Magyar érmesek: Gyimes Krisztina (Gyôri

Az 55. Nemzetközi Bledi Evezôs Regattán a

VSEK) arany- és bronzérem; Matheisz József-

vendéglátó szlovének és a mieink mellett új-

Mészáros Csongor (Mohácsi TE) arany- és

Judoinfo.hu – NUPinfo

www.nupi.hu

címvédô

www.nupi.hu

Bácskai Dominika-Kurdi Laura (Vác VEC) ezüstés bronzérem.
Hunrowing.hu

5. oldal

