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–

világbajnokságán Nagy Péter a + 105 kg-osok

játékosának járó különdíjat Dzunic Anna

barcelonai atlétikai felnôtt Európa-bajnokság

mezônyében vb-címet szerzett mindkét

érdemelte.

súlylökô döntôjében Márton Anita. Eperjesi

fogásnemben,

is.

idei küzdelmeiben a KSI-Schwinn Csepel SE

László tanítványa, a versenyen dobásról

Tajcsungban dobogóra állhatott Magát

kerekesei is részt vettek. Az ifjúsági korosztály

dobásra javított (17,28-17,53-17,78 m). A 21

Krisztina is, aki harmadik lett szakításban,

viadalán a klub sportolói bezsebelték az elsô

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja;

éves békéscsabai héraklészes így célját, a 12-

lökésben és összetettben egyaránt a plusz 75

három hely jutalmát: a gyôztes Radonics

be kerülést megvalósította. Szintén a 12-es

kg-osok

Máté mellett Petrik Gergô és Bedike Marcell is

a Héraklész Program, a Sport XXI. Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2010. július, IX. évfolyam 7., sorrendben 93. száma.

fináléban

Tudományegyetemet

zárt

helyen

Németh

végzett

Kristóf,

aki

Fotó: Mssz.hu

így

összetettben

között.

A

Szegedi

képviselô,

tavaly

dobogóra

A NEMZETKÖZI Gemenc Kupa

állhatott.

Olaszországban

a

kalapácsvetésben 73,93 métert teljesített. A

korosztályos Európa-bajnok Nagy Péter

mintegy 190 fôs 3. Giorniorobica-n a KSI-mix

Dobó SE korábbi junior vb-ezüstérmes

három jó gyakorlattal 187 kg-ig jutott az elsô

legénysége is részt vett, legjobb hazai

csillagprogramosa 9. helyen végzett.

fogásnemben,

is

eredményként a hegyikerekes Pintér Tamás

Az Eb-n 50 országból 1626 atléta indulását

remekelt, a 205 és a 213 után csupán a 223

és Bedike a középmezônyben zárt, Stubán és

regisztrálták. A 891 férfi és 735 nôi atléta

kiló fogott ki rajta, ezzel együtt a kereken 4

Radonics bukás miatt nem fejezhette be a

rekord

mázsás

fölényesen

versenyt, melynek erôsségét mutatja, hogy az

KÖNNYÛSÚLYÚ egypárevezôs, Galambos

végzett az élen. Magát, a BKV Elôre emelôje

utolsó szakaszt az aktuális belga világbajnok

Péter gyôzelmével zárult az evezôsök luzerni,

– aki tavaly az U23-as Eb-n szakításban

nyerte.

részvételt

jelentett.

A

záró világkupa-futama. A váci versenyzô a

Fotó: Mkksz.hu

Hírek

a

TIZENEGYEDIK

115,

érdemelte ki.

gyôztes

Galambos

folytatásban

J

ACQUES ROGGE, a Nemzetközi Olimpiai

szigorú

A fiatalok július 30-án a SYMA csarnokban

Bizottság elnöke 2001-ben vetette fel

olimpiai

kvalifikációs versenyeken minden várakozást

versenyekhez

hasonló

kapták meg formaruháikat – többek közt a

elôször, hogy szervezzenek külön olimpiát

felülmúlva szerepeltek, végül 18 sportágban 51

nemzeti viseletet, a zsinóros Attila-kabátot – és

Ormai László, a Magyar Edzôk Társaságának

a 14 és 18 év közötti korosztály számára; 2007-

magyar versenyzô indulhat az ötkarikás játékok

sportfelszerelésüket,

kg-mal

elnöke adta át a TF-en. Mesteredzô lett Bíró

ben engedélyezte a NOB a játékok megren-

különbözô versenyein. Érdekesség, hogy az

vettek részt. Az Uránia Filmszínházban került

A MAGYAR leány röplabda

Tamás, az Ungvári-testvérek mestere, aki

dezését. A I. Nyári Ifjúsági Olimpia szervezôi a

angolok 40, míg a szlovákok színeiben 15 fiatal

sor a – „nagy” olimpiákhoz hasonló –

indulhat. A sportversenyek mellett kötelezô a

hagyományos fogadalomtételre. Az eskü

harmadik lett – a tajvani bronzérmeket 96 és

tetején

A

a

összteljesítményével

müncheni állomás után Svájcban is a dobogó
végzett.

majd

A TARTALOMBÓL: tenisz, birkózás, öttusa, atlétika, kajak-kenu, judo,
úszás, vízilabda, asztalitenisz, kézilabda, evezés, sakk Hírek.
Ifjúsági Olimpia, Szingapúr: 205 ország 4000 fiatalját várják – esküt tettek a magyarok

összetettben

pedig

211

IDÉN a mesteredzôi okleveleket

majd

csapatgyûlésen

mezônyében 31-en álltak rajthoz, köztük

ifjúsági-válogatott

torna

Cegléden rakta le a judo alapjait; Fehérvári

londoni olimpia mûsorán szereplô 26 sportág,

olimpikonok, világbajnokok. A világkupára

keretében látta vendégül Szlovénia és

Balázs, a Jövô SC fiatal úszóinak edzôje,

közel négyezer fiatal versenyzôjét várják

különbözô kulturális, nevelési programokon

szövegét Czuth Réka atléta és Demeter Gergely

összesen 54 ország 900 versenyzôje nevezett,

Csehország együttesét Dömsödön. Idén

korábbi Széchy-tanítvány; Hegedûs Ferenc,

Szingapúrba, ahol összesen 201 számban

való részvétel is. A program augusztus 14-tôl

öttusázó olvasta; a csapat zászlóját Bíró Márk

mely

A

elmarad az Olimpiai Reménységek Versenye,

olimpiai

avatnak bajnokot. A magyar fiatalok a nagy

26-ig tart.

evezôsnek Gyulay Zsolt nyújtotta át.

SPANYOLORSZÁGI Trasonában rendezett

de a szervezôk fontosnak tartották, hogy

öttusázók párbajtôredzôje; Róth Kálmán, a

Felnôtt

2010-ben

rekordnevezésnek

számít.

nemzetközi

ezüstérmes

párbajtôrvívó,

az

számottevô

nôi junior kézilabda-válogatott szövetségi

héraklészesek is hajóba ültek. A fiatalok

felkészülési lehetôség nélkül a magyar

edzôje, aki korábban több alkalommal

közül a döntôben éremmel zárt a három

korosztályos

bajnoki

Domino-Honvédos kajakos: az 5000 méteren

leányválogatott jól szerepel a nemzetközi

kézilabdacsapattal; Széles József, az FTC fiatal

ezüstérmes Csipes Tamara, valamint az 500-

felkészülési tornán, a két együttes egymás

birkózóit nevelô edzô és Temesvári Miklós, a

on aranyérmes Kozák Danuta és Szalai Tamás;

ellen játszotta az elôdöntôt, a fináléba végül

magyar labdarúgás nemzetközileg is elismert

Csipes és Kozák K4 500-on második lett.

az A-csapat került be. A mieink végül a csehek

nagykövete. Bíró, Róth és Fehérvári a

AZ

ellen 3:2-re gyôztek. A magyar csapat legjobb

Héraklész Program edzôje is egyben.

Kajak-kenu

EGYETEMISTÁK

Európa-bajnokságon

tajvani

súlyemelô

se

maradjon
csapat.

Mindkét

magyar

címet

szerzett

a

gyôri

nôi

A
A

Végleges a keret – Dr. Szabó Tamás a küldöttség helyettes vezetôje

JÚLIUS 15-EI nevezési határidôig 18 sportág-

zetô Molnár Zoltán, MOB-fôtitkár, helyettese Dr.

kajak-kenusok 4-en (2+2), kerékpárosok 6-an

ban indulási jogot szerzett, összesen 49

Nagy Zsigmond, a MOB nemzetközi igazgatója.

(2+4), ökölvívók 3-an (1+2), öttusázók 3-an (1+2),

versenyzô nevezését küldte el Szingapúrba

Fôvédnökök Egerszegi Krisztina és Gyulay Zsolt

tornászok 4-en (2+2), sportlövészek 4-en (1+3),

Dr. Nagy Zsigmond, a MOB nemzetközi igazga-

olimpiai bajnokok. A háromfôs egészségügyi

súlyemelôk 2-en (1+1), teniszezôk 4-en (1+3),

tója. Ezt követôen a birkózó Kránitz András (58

csoportot Dr. Berkes István vezeti. Szingapúrba

triatlonisták 3-an (1+2), úszók 10-en (2+8), vívók

kg) és az ökölvívó Zsigmond Kristóf (+91 kg) is

utazik még 4 sportág (asztalitenisz, birkózás,

4-en (1+3), míg a vitorlások-szörfözôk szintén 4-

meghívást kapott. A két fiatalt a szakszövetsé-

íjászat, súlyemelés) 1-1, valamint labdarúgás 3

en (2+2) utaznak az ázsiai országba augusztus

gek javaslatára a MOB pótlólag benevezte. A

meghívott versenybírója. A magyar csapat

közepén. A KSI SE-t egy-egy asztaliteniszezô

teniszezô Susányi Zsófia és a kenus Korisánszki

vendége Czene Attila államtitkár.

(Lakatos Tamás), cselgáncsozó (Tóth Krisztián),

Dávid meghívója végül nem érkezett meg.

következô számának tartalmából:

Ifjúsági olimpiai összefoglaló Birkózó kadet Eb Evezôs ifi vb Kézilabda és kosárlabda nemzetközi
tornák Öttusa junior vb Triatlon ifi csapat Eb Vízilabda férfi junior Eb.
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 MOB honlapján részletesen megtalálhatóak

kerékpáros (Stubán Ferenc) és öttusázó (Földházi

A magyar küldöttség vezetôje Dr. Schmitt Pál,

a sportági keretek. Ezek alapján az asztaliteni-

Zsófia) versenyzô, valamint egy fô kerékpáros

MOB-elnök – közelmúltban megválasztott

szezôk 3-an (1 vezetô, 2 sportoló), az atléták 9-en

sportági vezetô (Somogyi Miklós) képviseli.

köztársasági elnök –, helyettese Dr. Szabó

(2+7), birkózók 3-an (1+2), cselgáncsozók 3-an

Tamás, MOB-alelnök, a NUPI vezetôje. Csapatve-

(1+2), evezôsök 4-en (1+3), íjászok 2-en (1+1),

O

Úton az olimpiai láng Szingapúrba

LÜMPIÁBAN, az ókori játékok színhelyén,

Dakar, Mexico City, Auckland és Szöul

bizottság elnöke. A láng augusztus 6-án érkezik

július 23-án, hagyományosan a nap suga-

következett; az afrikai, amerikai, óciániai és

Szingapúrba, ahol a tervek szerint 100

raival lobbantották fel az ifjúsági olimpiai

ázsiai földrész egy-egy metropoliszát érintette

méterenként mintegy két és félezer fiatal adja

lángot. A szokásos, csaknem egész világot

Szingapúr felé. „A láng öt kontinensen, az

majd kézrôl-kézre a fáklyát; Egerszegi Krisztina

Szerkesztôség: NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóság, NUPinfo Szerkesztôsége

érintô – a NOB TOP támogatója, a Samsung

olimpiai családhoz tartozó 205 országban

és Gyulay Zsolt augusztus 13-án, a megnyitó

1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. · Fax: (06) 1 422 35 44

hozzájárulásával szervezett – váltófutás ezúttal

hirdeti a békét, a barátságot, az olimpiai eszme

elôtti

Lapkivitel:

jelképes, a lángot az öt földrész egy-egy

igazi értékeit” – mondta Ser Miang Ng, a NOB

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

városába vitték el. Az elsô állomás, Berlin után

Végrehajtó Bizottságának tagja, a szervezô

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

www.nupi.hu

napon

fut

majd

a

jelképpel.
MOB-NUPinfo

Tenisz: Wimbledonban két magyar junior, Fucsovics és Babos volt a legjobb!

K

ÉT FIATAL magyar tenisz-tehetség: Fucsovics

A

Evezés: Két ötödik hely az U23-as vb-rôl

2009-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG helyszínén,

(Csepel EK) és Sáska Beáta (Esztergomi

(Tisza Evezôs Egyesület, edzôjük Molnár Dezsô),

a fehéroroszországi Bresztben, 58 ország,

Evezôsök Hajós Egylete, edzôjük Búza József),

a normálsúlyú kormányos nélküli kettesek

mintegy ezer versenyzôjével rendezték

valamint a férfi könnyûsúlyú Bártfai Péter-

kisdöntôjében lett elsô. Az U23-as vébén

az U23-as evezôs világbajnokságot, melyen 8

Vermes Péter (Gyôri VSEK, edzôjük Molnár

szerepelt csapatból, következô nagy erôpróba-

magyar egység, összesen 16 versenyzôje állt

Dezsô) kettôsnek köszönhetôen két ötödik

ként, szinte minden sportoló részt vesz

wimbledoni

rajthoz. A népes mezônyben, legjobb magyar

helyezéssel zárt válogatottunk. A tavalyi

augusztus 13. és 15. között a hazai rendezésû,

trófeát.

eredményként a nôi kétpárevezôs, Tóth Evelyn

ezüstérmes Juhász Adrián-Simon Béla duó

szegedi egyetemi evezôs világbajnokságon.

Márton és Babos Tímea is csúcsra került az
angol teniszbajnokságon: Marci egyesben,
Timi

párosban

nyerte

el

Anno,

a

még

1948-ban jutott az
angol nyílt bajnok-

Fotó: MTSZ

ság ifjúsági verse-

Fucsovics Márton a döntôben az ausztrál

nyének döntôjéig a

Benjamin

neves sportújságíró,

játszmában.

Mitchell

ellen

gyôzött

két
az elsô helyen kiemelt Irina Kromacseva, Elina

soproni

Szvitolina páros ellen. Az aranyduó nem sokkal

fiúk között elsô ízben Fucsovics személyében,

bajnokprogramos Babos Tímea az amerikai

korábban a Roland Garros döntôjében is

idén nyert magyar teniszezô. A 13. helyen

Sloane

a

diadalmaskodott, Timi az Ausztrál Open és a

kiemelt

szigetországi viadalon korosztálya legjobbja. A

francia verseny után így a harmadik Grand

juniorok fináléjában három játszmában nyertek

Slam-en is döntôben végzett.

Vad Dezsô; a junior

–

tavaly

csillagprogramos,

még

U18-as

nyíregyházi

Eb-második

–

A

mindössze

16

Stephens-szel

esztendôs,

az

oldalán

lett

NUPinfo

Birkózás: Három érem a junior Eb-rôl, Lôrincz Viktor a kontinens legjobbja

Fotó: Hunrowing.hu

Kiválóan szerepeltek az ifik a Jeunesse Kupán

BULGÁRIAI Szamokovban rendezték a

szereplôje között Lôrincz Viktor, a Ceglédi VSE

szabadfogás pontversenyében a 10., a nôk (25

junior birkózók idei Európa-bajnokságát.

versenyzôje svájci, német, lengyel, majd örmény

ország), illetve a kötöttfogásúak (32 ország)

A magyarok három éremmel – közte egy

ellenfél legyôzésével jutott a döntôbe úgy,

egyaránt a 9. helyen végeztek. Aranyérmet tíz

R

részvételével

négypárevezôsben Molnár Zoltán tanítványai, a

utasította maga mögé az ír és az angol

arannyal – térhettek haza. A

hogy egyikük sem tudott akciópontot szerezni

ország nyert, a legtöbbet az oroszok (6), az

megrendezett viadalon két csapattal vett részt

Lôrincz Ádám, Papp Gergely, Farkas Tamás,

egységet. Férfi négypárevezôsünk ekkor már

ceglédi

Viktor

ellene. A fináléban a svéd Jergsren ellen is két

azeriek (4) és a grúzok (3). A nem szovjet

a magyar evezôs válogatott, mely kiváló

Pétervári Molnár Bendegúz alkotta egység a

nem bírt ilyen könnyedén a mezônnyel, végül

(kötöttfogás 74 kg) Európa-

menetben, 1:0, 3:2-re diadalmaskodott. Viktor a

utódállamok közül a németek és a törökök 2-2,

eredményeket szerzett a benelux regattán.

lengyel és brit csapattal folytatott óriási

szoros versenyben ugyan, de a hatodik helyen

bajnok lett, bronzérmet nyert

2006-ban felnôtt Eb-t nyert Lôrincz Tamás

a görögök, a románok és a magyarok 1-1

Férfi kétpárevezôsben a mohácsi Mészáros

küzdelemben felülkerekedve lett aranyérmes.

végeztek; a gyôztes az angol hajó lett.

bajnoki címet szereztek.

Csongor és Matheisz József (edzôjük Lakatos

Mészáros és Matheisz a verseny második napján

A

Lôrincz

Siroki Tímea (nôi 67 kg) és

öccse. - Viktornak igen jó állóképessége, kiváló

Rizmajer György (kötöttfogás

erônléte van, két küzdelem között gyorsan tud

96 kg). Az 5. helyen végzett

regenerálódni. Magas a technikai tudása,

két nôi (Nagy Cintia, Fekete

akcióit, mint az Eb is mutatja, ellenfelei szinte

Mónika) és két szabadfogású

képtelenek

(Gulyás Zsolt, Györgyi Péter)

helyzetek az erôssége. Rizmajerékrôl pedig

versenyzônk. További nyolc
magyar

Tamás) az íreket és hollandokat megelôzve

megismételte elôzô napi teljesítményét, az

Belgiumban, az ifjúságiaknak kiírt Jeunesse

kerültek a dobogó legmagasabb fokára. Férfi

utolsó métereken hatalmas erôbedobással

Kupán.

Ö

A

12

ország

verseny döntött az ifjúsági

nôk versenyében az írországi Athlone-ban

olimpiát illetôen Balogh

rendezett triatlon Európa-bajnokságon. A

Barbara és Dudás Eszter

érdekesség, hogy Gyuri a harmadik generáció,

Balogh Barbara, Takács Anna, Dudás Eszter

között. Dudásnak sikerült

be

aki birkózik, a legeredményesebb magyar

összetételû héraklészes együttes 1:21:31 óra

jobban a futás, 13. lett,

súlycsoportjának legjobb tíz

birkózócsalád, százas nagyságrendû a felnôtt

alatt teljesítette a távot, mintegy három perccel

Balogh 18. Takács Anna

bajnoki érmeik száma – mondta Bacsa Ferenc.

lemaradva a gyôztes oroszoktól. A junior

19. helyen fejezte be a

férfiaknál Balogh Bence 24., Hankó Gábor 44.,

versenyt. Szingapúrba így

Balogh Máté pedig 56. lett. A junior lányok

Dudás Eszter utazhat.

jutott

A kötöttfogás 74 kg-os súlycsoportjának 26

kivédeni,

leginkább

a

lenti

A magyarok a 26 országot felvonultató
Fotó: Birkozoszov.hu

Bronzérem és három darab ötödik hely a budapesti junior vb magyar termése
AGYARORSZÁG kapta a rendezési jogot

ország 220, szabadban 48 nemzet 212, míg a

két 96 kilós: a BVSC-s Rizmajer György a

a 2010-es birkózó junior világbajnokságra,

hölgyek közt 37 ország 160 „karfiolfülûjét”

kötöttfogásúak, illetve a ferencvárosi Tóth

az eseményre július 20. és 25. között a

szólították szônyegre. A magyar válogatott

Rafael a szabadfogásúak versenyében; továbbá

Syma Sport- és Rendezvényközpontban került

végül egy bronzéremmel és három darab

a dunaharaszti Szmink Attila, a szabadfogásúak

sor.

ötödik hellyel zárt.

84 kg-os súlycsoportjában szerezte.

A mintegy 50 ország, 600 versenyzôjét

versenyében külön izgalmat okozott, hogy ez a

NUPinfo
Fotó: Szász András

A

Sakk: Sikerek a Korcsoportos Sakkbajnokságban

TF SPORTCSARNOKÁBAN rendezték idén a

pluszban zárt. Varga Melinda a 14 éven aluli

bronzérmes lett Kabai Zsuzsanna. Mindketten

Korcsoportos Sakkbajnokságot. Örömteli,

lányoknál második lett. 7/9 pontja, teljesítmé-

7,5/9 pontot szereztek, ami nagyon szép

hogy az iskola (MGKSI) tagjai közül

teljesítmény, az elsô helyezett Havanecz

beszámolók:

mindenki részt vett a versenyen, így – nem

Biankát (8/9 pont) most nem lehetett megállíta-

felvonultató viadalon a magyar színeket 8-8

A szabadfogásúak küzdelmei után a dobogó

kötött- és szabadfogású, valamint ugyanennyi

harmadik fokára a szombathelyi, 120 kg-os

http://birkozoszov.digitline.hu/news/listg/juniorvb.

számítva volt tagjainkat – 30-an ültünk a

ni. A dobogó harmadik fokára állhatott még

hölgyversenyzô képviselte. Kötöttfogásban 44

Csercsics Richárd állhatott fel. Az ötödik helyet

Birkozoszov.hu – Vasvári Ferenc

sakktáblákhoz. Elsô helyezést ért el magabiztos

korcsoportjában Csonka Balázs és Fehér Ádám.

játékkal a 12 éven aluli fiúk mezônyében Korpa

Volt tagjaink közül aranyérmes lett korcso-

Bence. Ugyanitt ezüstérmet szerzett Juhász

portjában Gombos Bettina, Tanács Anna és

Ármin, bronzérmet Zsirai Péter. Büszkélkedhe-

Csirik András.

Részletes

eredmények

és

tünk ebben a korcsoportban, hisz a 4-6. helyen

A

www.nupi.hu

gyôztesek

mehetnek

az

októberi

is a sakkiskola tanulói végeztek. Érdemes

görögországi korcsoportos vb-re, a másodikok

kiemelni Péczely Zsombor teljesítményét, aki 72

a Grúziában rendezendô szeptemberi Eb-re.

(!) ÉLÔ-pontot szerzett. Szép eredményt ért el

2. oldal

Hunrowing.hu – V.F.

Triatlon: Nôi ötödik hely az Eb-rôl

TÖDIK HELYEN zárt a magyar trió a junior

helyezettje közé.

M

EMEKÜL TELJESÍTETT a magyar csapat

Köszönet illeti az iskola edzôit, Györkös Lajost,

Vályi Blanka, aki a L12-es korcsoportban

nye dicséretreméltó, ha így fejlôdik, még

Horváth Józsefet, Pálkövi Józsefet és Pintér

másodikként fejezte be a versenyt, kilenc

elôrébb is végezhet legközelebb. Ezüstérmet

Józsefet.

játszmából 7 pontot szerzett, nagy ÉLÔ-

szerzett a 16 éven aluli lányoknál Bea Boglárka,

www.nupi.hu

Mátrahalmi Tibor

7. oldal

Kézilabda: Hatodik lett a magyar válogatott, dánoké az aranyérem

MAGYAR VÁLOGATOTT a mezôny elsô

a középdöntôbe. A viadal második szakasza

50 gólt szerzett Klivinyi Kinga volt, aki legjobb

harmadában, a 6. helyen végzett a július

felemásra sikeredett. A Hollandia elleni nyertes

irányítóként a torna All star csapatába is

A

6. és 10. között, a svédországi

összecsapás mellett kiemelkedô eredménynek

bekerült. Az aranyérmet Dánia szerezte meg

A

Göteborgban megrendezett 6. Nôi Nyílt Ifjúsági

számít Románia húszgólos (!) legyôzése; a

Kézilabda Európa-bajnokságon, melyen 19
ország – 1992-ben vagy késôbb született
fiatalokból

Öttusa: Váltóink a legjobbak Európában – felnôtt Eb Debrecenben

HAZAI SZÖVETSÉG július 15. és 20. között

Leila 5., Tóth Adrienn 7., Kovács Sarolta 18.,

komplett csapat küzdött, dobogós a német, a

Debrecenben rendezte az MVM Felnôtt

Pataki Viktória pedig 31. lett. A Gyenesei, Tóth,

cseh és a litván gárda lett.

Öttusa Európa-bajnokságot, melyre 24

Kovács alkotta magyar nôi csapat ezüstérmet

Oroszország és a házigazda Svédország elôtt. A

ország több mint 100 versenyzôje nevezett,

nyert, elsô a német, harmadik a brit együttes

aranyérmesek lettek! A nôk versenyében 8

késôbbi ezüstérmes orosz és a 4. helyen záró

mieink

legfontosabb

többek közt a világranglisták elsô harminc

lett. A férfiaknál egyéniben Németh Róbert 11.,

váltó vett részt, a gyôzelmet a Gyenesei, Tóth,

lengyel fiatalok viszont jobbnak bizonyultak a

megmérettetése még hátravan. A Papp György

helyezettje; na meg a KSI-s Kasza Róberttel és

Marosi Ádám 17., Kasza Róbert 21. helyen

Kovács trió szerezte meg a németek és a

részt.

mieinknél. A zárónapi, Ausztria elleni helyosztó

által irányított együttes tovább készül, és

Pataki

fejezte be az Európa-bajnokságot. A kontinens

lengyelek elôtt. A Marosi, Kasza, Németh

Csapatunk remekül kezdett, a csoportkört

sem a mi elképzelésünk szerint alakult, de a

augusztus 2-ától a Dominikai Köztársaságban

válogatott. A férfiak mezônyében végül 59, a

legjobbjaként

Svoboda,

összeállítású váltó szintén Európa trónjára ült, a

pontveszteség nélkül teljesítve, Finnországot,

magyar válogatott így is pontszerzô helyen

megrendezésre kerülô ifjúsági világbajnoksá-

nôknél 42 öttusázó állt rajthoz, a döntôkben

másodikként a brit Weale, harmadik helyen a

9 csapatos viadalban végül a lengyelek és a

Svájcot és Spanyolországot is legyôzve került be

végzett. Csapatunk legjobbja a nyolc találkozón

gon szerepel.

nemenként 36-an szerepeltek.

német Kollner zárt. Csapatunk az ötödik helyen

litvánok állhattak még dobogóra.

álló

–

együttese

vett

számára

az

év

Viktóriával

felálló

fiatal

magyar

A nôk egyéni versenyében a gyôztes a
francia

címvédô

ezüstérmet

A

Z IDEI ÉVBEN a Magyar Kézilabda Szövetség
az impozáns balatonboglári Urányi János
Sportközpont Sportcsarnokában július 7.
és 9. között rendezte meg az U16-os
(1994-es születésûek) fiúk Olimpiai
Reménységeinek
Versenyét. A tornán
a rendezô Magyaország mellett
Lengyelország és

olimpiai

Caze
bajnok

lett,

cseh

David

az

döntôbe – így neki a selejtezôs eredményét

német

vették figyelembe –, Németh pedig csak
egyéniben szerepelt, ezért jobb helyezésre nem

fokára a litván Rimsaite állhatott. Gyenesei

igen számíthattunk. A döntôben összesen négy

férfiak

és

a

hölgyek

is

NUPinfo

Fotó: Ottusacsalad.hu, Németh Andrea

kiegyensúlyozott erôk

A

férfias, jó színvonalú
küzdelme folyt a pályán a
szépszámú és igen lelkes

Atlétika: Kalapácsvetô és 400-as vb-ezüst Kanadából

KANADAI MONCTONBAN került sor a 13.

rúgni. De ezen az estén Marci megvalósította a

IAAF Junior Világbajnokságra, a magyar

bravúrt – fogalmaznak a szövetség honlapján.

versenyzôk több 12-es döntôs helyezés

A veszprémi Hudi Ákos a kalapácsvetés

mellett kalapácsvetésben és 400 méteres

fináléjában 78,37 méterrel lett ezüstérmes. A

síkfutásban szereztek érmet.

szintén kalapácsvetô, szombathelyi Szabó

közönség bíztatása mellett.
A tornát végül a magyar
Deák Nagy Marcell személyében magyar

Dániel 74,41 méterrel ötödikként zárt; a nôknél

síkfutó elôször nyert érmet junior vb-n. A

a Dobó SE-s klubtárs, 55,56 méteres vetéssel

gödöllôi futó a 400 m-es síkfutás döntôjében

Gergelics Cintia 10. lett. A honvédos Krizsán

46,09 mp-es idôvel szerezte meg a sportág elsô

Xénia hétpróbában zárt a 12-es fináléban,

hazai junior-ezüstjét. - Legszebb álmainkban

hetedik helyével, 5594 pontos egyéni csúccsal,

sem gondoltuk, hogy magyar 400-as fiú érmes

pontszerzôként fejezte be a világbajnokságot.

válogatott nyerte meg 4
ponttal a "B" -keret
(szintén 4 pont) és a
szlovákok elôtt, a lengyelek
4. helyen zártak, 2-2ponttal. Az 1-2. és a 3-4.
Masz.hu – V.F.

lesz a junior vb-n egy olyan versenyszámban,
Szlovákia vett részt.

a

végzett; mivel Tibolya Péter nem jutott

Schöneborn szerezte meg, a dobogó harmadik

Magyar gyôzelem a fiú ORV-n

az

Amelie

a

Váltóban

helyezés eldöntésénél a
ahol európaiak nagyon nem szoktak labdába

A csehek távolmara-

szervezôk az egymás elleni

dása miatt Magyarország B csapata szerepelt

eredményt vették

negyedik-ként a hasznos megmérettetésen.

figyelembe.

A

A sok tehetséget felvonultató eseményen

A

A nôi ORV-t is a magyarok nyerték

FIÚK KÜZDELMEI ELÔTT néhány nappal
került sor az U16-os hölgyek mérkôzéseire.
A tornán a rendezô Szlovákia mellett

Lengyelország és Magyarország vett részt. A
csehek távolmaradása miatt Szlovákia B csapata

úgy

Szarka Éva: „Az eredmények egyértelmûen
hogy

mind

játékban,

mind

gondolkodásban sokat léptünk elôre, hiszen
mindegyik ellenfelünket a korábbiaknál sokkal

szerepelt negyedikként a michalovcei tornán. A

biztosabban, nagyobb arányban gyôztük le. Jó

gyôztes végül Magyarország nôi serdülô

lett volna a csehek ellen is játszani, ezzel együtt

M
6. oldal

válogatottja lett.

mutatják,

Kajak-kenu: 37, I-VIII. helyezéssel zártak a fiatalok a Moszkvai Eb-n

HÉRAKLÉSZES SPORTOLÓK 7 arany-, 5 ezüst-

gondolom,

egy

remek,

tehetséges

társaságot sikerült verbuválnunk, és Pádár Ildi
kollégámmal együtt bízunk benne, hogy ezek a
lányok nagyon sok örömet szereznek még a
magyar kézilabdának.”

Firnitz József

A magyarok a fôiskolás vb-n mindent vittek

AGYARORSZÁGON RENDEZTÉK az idei,

környékén lebonyolított tornákon mind a férfi,

XX. Egyetemi és Fôiskolai Kézilabda

mind pedig a nôi válogatott remekül teljesített,

Világbajnokságot. A Nyíregyházán és

egészen a döntôig menetelt, ahol mindkét

www.nupi.hu

együttes

végül

aranyéremmel

zárt.

NUPinfo

és 10 bronzéremmel, összesen 37 darab

Ezüstérmesek: Georgopouluo Alexandra (ifi
K-1,

500m),

Georgopouluo

Alexandra,

„Összességében
eredményekkel,

elégedett
minden

vagyok

szakág

azt

az
a

I-VIII. helyezéssel zártak a Moszkvában

Hagymási Réka (ifi K-2, 200m), Németh Balázs,

teljesítményt nyújtotta, amit tud, a sportág

megrendezett Ifjúsági és U23-as Kajak-Kenu

Péter Kristóf (U23 K-2, 200m), Szabó Gábor,

erejét jelzi, hogy minden számban a döntôben

Európa-bajnokságon. A legeredményesebb

Szabó Kristóf Zoltán (ifi C-2, 1000m), Devecseri

voltunk. A mi csapatunk volt messze a

versenyzô Makrai Csaba tanítványa, a három

Ádám, Kiss Tamás, Vasbányai Henrik, Vass

legfiatalabb, hiszen többségük még jövôre is

aranyat gyûjtô Hagymási Anita (Gödi SE) volt. A

András (U23 C-4, 1000m).

ifjúsági korú versenyzô. Kiemelném külön

KSI-bôl Hegyi Zomilla, Fónagy Veronika, Sarudi

Bronzérmesek: Hegyi Z., Medveczky E.,

Alíz és Vad Ninetta zárt érmes helyen. A

Sarudi A., Vad Ninetta (U23 K-4, 500m),

legeredményesebb

héraklészeseken kívül pontszerzôként végzett

Korisánszky Dávid György (ifi C-1, 500m),

Dombvári Bencét, aki a két klasszikus kajak

még Karsal Gergely kajakos, valamint Szabados

Fazekas Nándor, Noé Bálint (ifi K-2, 500m),

számban leiskolázta a mezônyt. Dicséret illet

Fruzsina és Marschalkó Alexandra kenus.

Farkasdi R., Fónagy Veronika, Georgopoulou

valamennyi

Aranyérmesek: Dombovári Bence (ifi K-1, 500

A., Nagy Flóra (ifi K-4, 500m), Korisánszky Péter

felkészítésében részt vettek” – nyilatkozott

és 1000m), a Farkasdi Ramóna, Hagymási Anita

Dániel (U23 C1, 500m), Hegyi Z. (U23 K-1, 200 és

Hüttner Csaba utánpótlás-kapitány a szövetség

(ifi K-2, 500 és 1000m), Hagymási Anita (ifi, K-1,

500m), Nagy Péter, Németh Gergô (U23 C-2,

honlapján.

200m), Hegyi Zomilla (U23 K-1, 1000m),

500m), Hegyi Z., Vad N. (U23 K-2 200m), Nagy F.

Medveczky Eria, Sarudi Alíz (U23 K-2, 1000m).

(ifi K-1, 1000m).

www.nupi.hu

Hagymási

Anitát,

edzôt,

aki

a

versenyzôje

akik

a

csapat
lett

és

versenyzôk

Vasvári Ferenc

3. oldal

Judo: Három KSI-s arany a jubileumi Atom-kupán

H

Úszás: A sikeres ifi Eb mutatja: folyamatos az utánpótlás

K

ÁROM ARANY-, két ezüst- és három

ÉT-KÉT ARANY-, ezüst- és bronzérmet

megmutatta, kortársai között a legjobb.

világrekorder volt ugyanezen a távon). Bence –

szereztek fiataljaink Helsinkiben, az úszó

200 pillangón elért idôeredményére (1:55.82)

aki a zárónapon bronzérmes lett 100 pillangón

ifjúsági Európa-bajnokságon, ami jól

jellemzô, hogy a swimnews hírportál külön

– Sántics Béla tanítványa, a kiváló pécsi mester

Atom-kupát Pakson. A nemzetközi mezônybôl

mutatja: folyamatosan jönnek az újabb és

kiemelte: ugyanilyen idôsen Michael Phelps

végre megízlelhette annak az ízét, hogy

a magyarok közül három KSI-s judoka: Maros

újabb tehetségek, és ami legalább ennyire

tanítványa tiszteletére játsszák a Himnuszt; jó

Barbara (52 kg), Juracsek László (66 kg) és Tóth

fontos, megvan a kellô szakmai háttér a

dolog látni, hogy ô is a bajnokokat nevelô edzôi

Krisztián (81 kg) állhatott fel a dobogó legfelsô

kibontakoztatásukhoz.

körbe tartozik immár. Ami pedig a többi

bronzéremmel zárták a magyarok a
jubileumi,

25.

OTP

Bank

Junior

fokára. Ezüstérmes helyen a 100 kilogrammo-

Bernek Péter és Biczó Bence egyaránt két-két

érmesünket illeti: Zámbó Balázs Bernek Péter

sok között Breitenbach Paul (Honvéd-Kipszer)

dobogós helyezést ért el: erôsebbik számaikban

mögött lett második 200 háton (mintha láttunk

és 90 kilogrammban Vér Gábor (Honvéd-

Európa-bajnokok lettek, emellett szereztek

volna már ilyen harminc évvel ezelôtt a

Kipszer)

egy-egy érmet más távon is. Bernek 100 háton

moszkvai olimpián – és reméljük, fogunk is még

nehézsúlyú Gombár Szabolcs (Honvéd-Kipszer),

ezüstéremmel

látni hasonlót a két fiatal jóvoltából), Szána

a 48 kilogram-mos Kiss Renáta (UTE) és 66

magabiztos versenyzéssel nyerte a Kôbánya SC

végzett.

Bronzérmet

szerzett

a

Fotó: Záhonyi Tamás IJF

kilogrammban Hagyó László (UTE).

nyitott,

a

200-at

pedig

Biczó már az országos bajnokságon jelezte,

R

Mészáros Anett megszerezte az elsô magyar Grand Slam-aranyat!

ott van Cseh László nyomában, az Eb-n pedig

AGYOGÓAN ZÁRTAK a magyarok a moszkvai
Grand Slam-tornán: Mészáros Anett arany-,

A

Bor Barna ezüst, a KSI-s Joó Abigél pedig

bronzérmet szerzett. Tavaly február óta

Zsombor pedig 400 vegyesen öregbítette a
Fotó: Tumbász Hédi, NSO

ifjú klasszisa.

magyar vegyesúszás hírnevét a bronzérem

csupán egy másodperccel tudott jobbat (az
amerikai

zseni

Vízilabda: A junior lányok

pedig

már

15

begyûjtésével.
MUSZ.hu

évesen

bronzéremmel zártak az ukrán Eb-n

Z UKRAJNAI junior Európa-bajnokság

utolsó sípszóig. Nem volt könnyû a bronzmeccs,

a sérült és így egy lábon a dobogóhoz ugráló

kisdöntôjében bravúros gyôzelmet aratott

a centereink közül Miklós Muci háztartási

Mucival szolidaritást vállalva az egész együttes

U17-es nôi válogatottunk: Merész András

balesetet szenvedett, nem is játszhatott, Hajor

jobb lábán szökdelve vonult fel átvenni a jól

csapata az olaszokat legyôzve bronzéremmel

Orsi pedig szombat estére összeszedett egy

megérdemelt

zárt. A döntôbe jutásért Spanyolország -

gyomorfertôzést, ô azért bemelegített és

fejezem

Magyarország 16-9 lett az eredmény, a

játszott is. Egy félidônyi fej-fej melletti

résztvevô klub- és keretedzôknek: dr. Tim

bronzéremért az oroszoktól 12-9 es vereséget

küzdelem után végre megérkezett az Eb-re a

Gábornak,

szenvedett Olaszországgal játszottunk.

csapat kapusa, Barna Edina és a vezérletével

Mónikának és a csapat újdonsült orvosának, Dr.

- A lányok heteken keresztül edzettek

szenzációs védekezést mutatott be a csapat. A

Kocsis Koppánynak – értékelt Merész András

becsülettel, hajtottak minden meccsen az

lányok egységére mi sem jellemzôbb, minthogy

kapitány.

rendeznek a judóban Grand Slam-tornákat, ezt
bronzérmet.

Köszönetemet

játékosok

felkészítésében

a nevet a tenisz mintájára a négy legrangosabb,
ki

a

legmagasabb díjazású verseny kapta, Párizsban,
Rio de Janeiróban, Moszkvában és Tokióban
Kelemen

Attilának,

Hadházi

kerül sor ilyen viadalokra. A Grand Slam-sorozat
történetében elôször ünnepelhettünk magyar
aranyérmest, méghozzá a 70 kilogrammosok
küzdelmeiben. A magyarok Ungvári Miklós
Mvlsz.hu – NUPinfo
harmadik helyével együtt egy arany-, egy ezüstés két bronzéremmel végeztek a moszkvai
tornán,

ezzel

Japán,

Franciaország

és

Oroszország mögött a negyedik helyen zártak.

A

Fotó: Doba István

Karakas Hedvig Világkupát nyert Tallinnban!

Z 57 KILOGRAMMOS Karakas Hedvig

bajnokként a legjobb nyolc közé sem tudott

kiemeltként térhetett vissza Észtországba.

kerülni

Európa-

Karakas, tavalyi prágai diadala után pályafutá-

hozott a tallinni Világkupa. Mindössze

bajnokságon, míg a 2007-es Világkupán két

sának második Világkupa-versenyét nyerte

két versenyzônk utazott az észt fôvárosba,

vereség jutott a Miskolci VSC csillagának.

meg. A tallinni torna másik magyar indulója,

hogy részt vegyen a nôk soros olimpiai

Kovács Gábor tanítványa mára súlycsoportjának

Gáspár Eszter (63, Miskolci VSC) egy gyôzelem-

kvalifikációs viadalán, a tallinni Világkupán.

meghatározó alakja, világbajnoki bronzérmes,

mel és egy vereséggel búcsúzott.

Karakas Hedvignek nem voltak szép emlékei

kétszeres Eb-bronzérmes, junior világ- és

Tallinnról, 2006-ban újdonsült ifjúsági Európa-

Európa-bajnok,

N

aranyérmével ragyogó magyar sikert

az

észtországi

ezekkel

junior

a

címekkel

ORSZÁG

háromszázötvennégy

judósa vett részt az idei gyôri serdülô
Világkupa-viadalon.

Asztalitenisz: 8 érem az isztambuli korosztályos Eb-rôl

elsô

Marietta, Madarász és Nagyváradi Mercédesz

(+81, Miskolci VSC), Joó Ákos (+81, Bakony JC),

A

öt

bronzéremmel zárta az Isztambulban

(edzô: Vámossyné Oláh Zsuzsanna) összeállítás-

Kovács Kitti (40, Csik Ferenc DSE), Bella Krisztina

megrendezett 53. Ifjúsági és Serdülô Európa-

ban. Az ifjúsági lányok teljesítménye ezúttal

(44, Gyôrszentiván), Kiss Klaudia (52, Érd-Benta)

bajnokságot.

ifjúsági

világbajnoki kvótát ért. Magyar serdülô
fiúválogatott az utánpótlás Európa-bajnokság

MAGYAR VÁLOGATOTT éremhalmozó

Öt magyar aranyérem a gyôri serdülô Világkupán

YOLC

Fotó: Mvlsz.hu

Gemenc JC), Ölveczky Krisztián (40, HonvédKipszer), Gábor Ádám (45, Szatymaz), Balogh
Zoltán (66, Miskolci VSC), Kányási Roland (66,

nemzetként

Az

három

ezüst-

ezüstérmek

az

és

még az ifjúsági leány csapat Ambrus, Angyal

és Figlár Nikolett (57, KSI SE). A magyar

Madarász Dóra, valamint a serdülô fiúcsapat

Hajtós DSE), Fábián Attila (+81, Ippon Judo

egyesületek közül a legeredményesebb a

(Ecseki Nándor, Lakatos Tamás, Szita Márton,

fináléjában utoljára kilenc évvel ezelôtt

Tatabánya), Rupp Réka (40, Paksi Atomerômû

Domaszéki JISE lett, amely egy arany-, két

Szudi Ádám, edzô Szily György), illetve a román

szerepelt, akkor aranyérem került a magyar

SE), Gercsák Szabina (48, Miskolci VSC-MISI) és

ezüst- és egy bronzérmével az éremtáblázat

Ciobanuval vegyes párost alkotott Szita

versenyzôk nyakába. Igaz, hogy az elmúlt

Balázs Nikoletta (52, Domaszék). Ezüstérmes:

negyedik helyén végzett az osztrák, a lengyel és

nevéhez fûzôdnek. Párosban a KSI-s Lakatos

esztendôhöz képest elmaradt az aranyérem, de

a szerb korosztályos válogatott mögött; a KSI

Tamás – a serdülô európai ranglista jelenlegi

a tavalyi két ezüsttel szemben hármat, a három

egy bronzzal zárt.

vezetôje, aki élete elsô Eb-döntôjét játszotta –

bronzzal szemben pedig ötöt gyûjtött a

(36,

Szita duó, míg az ifjúságiaknál Perei Gergely

heraklészes fiatalokból álló küldöttség.

Domaszék), Lôrincz Renáta (57, Szolnoki SI) és

angol párjával, továbbá Madarász és Ambrus

Aranyérmes: Nagy Ádám (73 kg, Rákosvidéke

Debreceni Sportcentrum), Csantavéri Krisztián

Bárány Flórián (45, Csik Ferenc DSE), Lovász
Bálint (55, Gemenc JC), Farkas Péter (+81,
Miskolci

VSC),

Mihalovits

Kincsô

Judoinfo.hu – NUPinfo

Krisztina egyformán román társával állhatott a

Nagy Kitti (+63, Domaszék). Bronzérmesek:

Részletes eredmények a www.ettu.org
honlapon olvashatók.
Moatsz.hu

dobogó harmadik fokára, bronzérmet szerzett

Gunics Endre (36, Domaszék), Ács Balázs (36,
Fotó: Záhonyi Tamás IJF

4. oldal

www.nupi.hu
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