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Hírek

SZÉP MAGYAR SIKERREL ért véget a prágai

hosszú mezônyversenyében voltunk érdekel-

Antidopping-csoport

junior judo Európa-kupa viadal: a magyar

tek; a nyolc, egyenként 16 km-es kört a 158

pedig mellé tudtuk tenni az ígéretet, hogy

válogatott nehézsúlyú versenyzôje, Gombár

indulóból végül százan tudták teljesíteni,

legkésôbb

Szabolcs, a dobogó második fokára állhatott

Palotai a 89., Stubán 96. lett.

kormányhatározat, amely a vétkes sportolók-

A NEMZETKÖZI KÉZILABDA-SZÖVETSÉG,

fel. Gombár a cseh fôvárosban a szlovén
Dragic, a lengyel Talach és az európai

az

IHF

megújult

honlapján

(ihf.info)

jutott

be

a

januárban

hatályos

lesz

mi
a
a

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja;

doppingellenes tevékenység minden részletét

a Héraklész Program, a Sport XXI. Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2010. augusztus, IX. évfolyam 8., sorrendben 94. száma.

ra

terjed

ki".

A

várható

rendelet

alapjaiban szabályozza.

ranglista harmadik helyén álló német Heinle
legyôzésével

tevékenységét,

ELHUNYT BÉNI ISTVÁN. A Magyar Birkózó

súlycsoport

döntôjébe, ahol az osztrák Allerstorfer

Szövetség

jobbnak bizonyult, így a magyar versenyzô

közlekedési balesetben vesztette életét. 1984-

titkára

ezüstérmet vehetett át. Az 52 kilogrammos

ben került a szövetségbe, azóta több jelentôs,

Keliger Bernadett és az 57 kilós Szabó Katinka

nemzetközi verseny szervezésében vett

az ötödik helyen zárt.

aktívan

részt.

szabadsága

Legnagyobb

idején,

A TARTALOMBÓL:

kajak-kenu, úszás, tenisz, öttusa, sportlövészet, birkózás,
kézilabda, judo, triatlon, evezés, röplabda, jégkorong, kerékpár Hírek.

I. Ifjúsági Olimpia, Szingapúr – a legjobbak közt a magyar fiatalok

nemzetközi

arany fokozatát. Legutóbb, a budapesti

A

seregszemléjét, melyen 26 sportág 201

eredmények igazolják az utánpótlás-nevelô

junior Európa-bajnokság idején, rendszeresen

versenyszámában mintegy 4000 fiatal mérkô-

programjainkat. Ezek közül a most 16-18 éves

találkozhattunk vele a NUPI irodáiban.

zött. A magyarok 18 sportágban álltak rajthoz,

fiatalok közül néhány már Londonban is „oda

világranglistáját,

Béni István 54 évet élt. A szövetség gyûjtést

összesen 51-en. Utánpótlás-válogatottunk a 204

érhet”, a '16-os riói olimpiára teljesedhetnek ki

amelyen Magyarország az elôkelô ötödik

kezdeményezett a család megsegítésére,

ország között remekül helyt állt, az országok

igazán. Megmutattuk a világnak, számolni

helyet foglalja el. A felnôtt, junior és ifjúsági

részletek

összesített, hivatalos éremtáblázatában végül –

lehet velünk – mondta Dr. Szabó Tamás, a

férfiak és nôk, valamint a strandkézilabdázók

olvashatóak.

a Kína-Oroszország-Dél-Korea dobogó mögött

küldöttség helyettes vezetôje, a MOB alelnöke.

elismerésként a 2009-es vilniusi Európabajnokságon megkapta a FILA Érdemrend

közzétette

legújabb

a

www.birkozoszov.hu

-n

UGUSZTUS KÖZEPÉN rendezték az ázsiai
országban a fiatalok elsô olimpiai

- Nagyon nagy sikerként könyvelhetô el
fiataljaink

szingapúri

szereplése,

eredményei alapján összeállított rangsorban

JANICS NATASA HÁROMSZOROS olimpiai

– a 8. helyen zárt. Nemzetünk képviselôi

A részletes eredmé-nyek a

AZ IFJÚSÁGI ORSZÁGÚTI kerékpáros

Magyarország 691 pontot gyûjtött, így

és 18-szoros világbajnok kajakos támogatói

Szingapúrból összesen 17 medált hoztak: 7

Magyar Olimpiai Bizottság

világbajnokság Olaszországban, Offidában és

csupán Németország (1197), Oroszország

megállapodást kötött az EDF DÉMÁSZ Zrt.-vel,

arany-, 4 ezüst- és 6 bronzérmet. Az ifjúsági

honlapján megtekinthetôek.

környékén került megrendezésre. Négy

(968), Dánia (779) és Szerbia (745) elôzi meg.

és bejelentette a Janics Natasa Kajak-kenu

olimpián indulási jogot szerzett 51 sportoló

A Szingapúri I. Ifjúsági

számban hirdettek világbajnokot a 1992-93-ban

A WADA ÉS A MAGYAR KORMÁNY

Utánpótlás Alapítvány létrehozását, mely

közül 15 sportágban 43-an a Héraklész Program

Olimpiáról, a magyarok sze-

született kerekesek számára: nôi és férfi

képviselôi között szakmai megbeszélés zajlott

azoknak a gyerekeknek kíván segíteni,

tagjai, közülük 34-en zártak pontszerzô helyen.

replésérôl a NUPinfo hama-

idôfutam- illetve mezônyversenyben. A

Budapesten. Ezt követôen Czene Attila, a

akik nehéz helyzetük miatt sokszor az

A KSI-sek közül az öttusázó Földházi Zsófia

rosan megjelenô különszá-

korábbi KSI-s Palotai Péter (RC-ARBÖ-Devine-

Nemzeti Erôforrás Minisztérium sportért

egyesületi tagdíjat sem tudják befizetni. A

ezüst-,

Krisztián

mában – benne fotókkal,

Tom Tailor-RBK) és ifj. Stubán Ferenc (KSI

felelôs

támogatásnál kiemelten kezelik a vidéki

bronzérmes lett; asztaliteniszben Lakatos

összegzésekkel – részletesen

Schwinn-Csepel SE) révén a fiúk 128 km

„a

fiatalokat.

Tamás egyéniben 4. helyen zárt, Stubán Ferenc

fogunk beszámolni.

államtitkára,

vendégek

mint

megdicsérték

kijelentette:
a

Magyar

a

cselgáncsozó

Tóth

kerékpárban a középmezônyben végzett.

az

Vasvári Ferenc

Héraklész-eredményesség: 83 érem, 163 db. I-VIII. helyezés – 8 hónap alatt

Ö

SSZEGYÛJTÖTTÜK a Héraklész Bajnok- és
Csillagprogram sportolóinak, a 2010-es
világversenyeken

elért

eredményeit.

Táblázatunk a 2010. január 1. és augusztus 31.
közötti korosztályos illetve felnôtt világ- és
Európa-bajnokságokon elért érmes és pontszerzô helyezések számát tartalmazza, sportágankénti bontásban.
Fotó: Bringahiradó.hu

A

A magyar fiatalok 83 érmet, köztük 24

következô számának tartalmából:

Öttusa felnôtt vb Felnôtt evezôs Eb Duatlon és triatlon vb
Súlyemelô felnôtt vb Kajak-kenu ORV és maraton vb.

Judo junior Eb és felnôtt vb

aranyat, 26 ezüstöt és 33 bronzot; valamint
összesen 163 pontszerzô, I-VIII. helyezést
szereztek 8 hónap alatt. Az ifjúsági olimpián
nyert érmeket ez a felsorolás nem tartalmazza,
azokat különszámunkban fogjuk részletezni. A

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.

táblázatban feltüntetett eredmények mellett a

NUPinfo

fiúk az U18-as „Divízió I/A” vb-n második helyen

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

kosárlabdázó U16-os lányok a „Divízió B”
világbajnokságot megnyerték, a jégkorongozó

végeztek.
A Héraklész Program hivatalos honlapján, a

Szerkesztôség: NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóság, NUPinfo Szerkesztôsége

www.heraklesz.hu „eredmények” menüpontjára

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

kattintva bôvebb információkat is olvashatnak.

Lapkivitel:

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

Velenczei Attila – V.F.

www.nupi.hu

H

Kajak-kenu: 9 érmet a héraklészesek lapátoltak a felnôtt vb-n

Röplabda: Az ifi fiúk elhozták az elsô két helyet az Eötvös Kupáról

AT ARANY-, öt ezüst- és egy bronzéremmel

egyik legeredményesebb kajakosként zárt. - Ez

Márton (1 bronz). A KSI SE az eredményesség

fejezte be a poznani felnôtt kajak-kenu

az elsô világbajnoki aranyérmem, nagyon

tekintetében ezúttal is elöl jár: Kozák, Hegyi és

világbajnokságot a magyar válogatott. A

örülök neki. Apu is azonnal gratulált, igaz ô

Vad jelenleg is a klub versenyzôje, Szabó pedig

A

sikeres augusztusi szerepléshez a fiatalok is

már a döntô elôtt azt mondta, hogy ne merjünk

korábban

vett az Eötvös Kupa küzdelmeiben. A jövô

végzett, idén mindkét csapat teljesítette az

jelentôsen hozzájárultak.

ezüsttel

egyesületben.

januárban, az Európa-bajnokság selejtezôjében

elvárásokat; Buzek elégedett az elért eredmé-

bizonyítani akaró válogatottunk ezúttal is két

nyekkel és a csapat által mutatott játék

részre bontva indult a nemzetközi tornán.

színvonalával.

A honvédos Csipes Tamara, két aranyával az

vagy

bronzzal

visszajönni

a

lapátolt

a

zuglói

székhelyû

NUPinfo

csónakházhoz. Szerencsére teljesült a kívánsága
– nyilatkozta a szövetség honlapján az olimpiai
bajnok Csipes Ferenc tanítványa.

T

Fotó: Nemzeti Sport

várta játékosaitól, a két gárdától dobogós
helyezést várt. 2009-ben a 16 résztvevô között a

Buzek László irányításával idén is részt

támadójának

járó

vezetôedzô az elôzô évi eredmények javítását

Gergye Roland kapta, a torna legjobb védekezô

arany), Szabó Gabriella (2 arany), Kozák Danuta

játékosa Fazekas Zsolt lett; az „All stars”

(1 arany), Hegyi Zomilla (1 ezüst), Vad Ninetta

csapatba bekerült Gergye Roland és Kunert

(1 ezüst), Mike Róbert (1 bronz) illetve Tóth

Mátyás is.

termése a Margitszigeten megrendezett

hetedik, míg Verrasztó Evelyn 100 m gyorson az

kontinensviadal tekintetében. Úszóink összesen

ötödik helyen zárt. A nôi 200 méter vegyesen

hat arany-, négy ezüst- és három bronzéremmel

kettôs magyar gyôzelem született: Hosszú

zárták

A résztvevô játékosok: Gergye Roland

Fotó: MKKSZ

(Kaposvár), Vajda Tamás (Kaposvár), Bozóki
Bence

(HPQ

Szeged),

Neukum

A 2010. évi Eötvös Kupa fiú ifjúsági röplabda-

Gábor

verseny végeredménye: 1. Magyarország „A”,

(Székesfehérvár), Csányi Roland (Szegedi RSE),

2. Magyarország „B”, 3. Svájc válogatottja,

Szabó Attila (Nyíregyháza), Posztós Bendegúz

4. Sambir Ukrajna, 5. Fazekas DSE Debrecen,

(Szegedi RSE), Rása Alex (Szolnok), Tóth István

6. Oradea Románia, 7. Lesko Lengyelország,

(Szolnok), Kunert Mátyás (Csepel), Erki Milán

8. EVROS Görögország, 9. Eötvös DSE Debrecen.

(Kecskemét), Blázsovics Péter (Sümeg), Réfi

többen

Katinka mindössze egy századdal elôzte meg

korábban vagy jelenleg is a Héraklész Program

Verrasztó Evelynt. Férfi 200 méter mellen Gyurta

támogatottjai közül kerültek ki. Európa-csúccsal

Dániel magabiztos versenyzéssel utasította

indult a 30. úszó-, mûugró-, szinkronúszó- és

maga mögé a mezônyt. A mieink teljesítmé-

helyen zárt. Az utolsó számban a férfi vegyes

hosszútávúszó Eb: az 51 LEN-tagországból 43

nyére a nôi 4x200-as gyorsváltó tette fel a

váltó a hetedik helyet szerezte meg. Ezzel

volt jelen. Az úszóknál 41 ország 591 sportolója,

koronát: a Mutina Ágnes, Dara Eszter, Hosszú

minden idôk második legjobb Eb-szereplését

összesen közel 1000 versenyzô állt rajthoz, ez

Katinka, Verrasztó Evelyn összetételû négyes

tudhatja maga mögött a magyar válogatott.

szintén Európa-rekord.

szintén nem talált legyôzôre. Kis Gergô a

- Szép eredmény volt már az 59 induló is, soha

Az Európa-bajnokság elsô úszódöntôjében

negyedik, Gyurta Gergely a nyolcadik helyen

ennyi magyar versenyzô nem állt rajthoz

A

Kis Gergô nagyszerû hajrájának köszönhetôen

zárt a 800 méteres férfi gyorsúszás döntôjében.

Európa-bajnokságon. Mindenki nagyon figyelt

augusztus

bronzérmet szerzett a férfi 400 méteres

Dara Eszter a hatodik helyen végzett 100 méter

egymásra,

gyorsúszásban. Nôi 400 vegyesen Hosszú

pillangón. Mutina a harmadik helyen ért célba a

mindenkivel. Nemcsak a fôvárosból érkeztek

Katinka

Zsuzsanna

200 gyors döntôjében, Verrasztó Evelyn ötödik

versenyzôk, például Ajkán is remek munka

bronzérmes. A 4x100 nôi gyorsváltónk a 4.

lett. Nôi 200 méteres pillangóúszásban Hosszú

folyik. A többi vidéki mûhely is nagyon jól

helyen végzett, a magyar férfiváltó a 6. helyen

gyôzött Jakabos elôtt, aki sokáig vezetett, de

mûködik. Ez a csapat még három olimpián

ért célba. Gyurta Dániel 100 mellen hatalmas

végül a második helyen végzett. Férfi 400

indulhat, meglehet egy jó bázis, ha megfelelô

hajrájának köszönhetôen a 4. helyen végzett.

méteres vegyesúszásban is kettôs magyar siker

anyagi körülmények lesznek” – értékelt Kiss

Cseh László nyerte meg a 200 méteres vegyes

született: Cseh magabiztosan nyert, míg

László szövetségi kapitány.

úszást, megdöntve saját Európa-bajnoki csúcsát.

Verrasztó Dávid élete legjobbjával a második

Jakabos

legjobb

héraklészes éremszerzôi: Csipes Tamara (2

m gyorson a férfiaknál Gyurta Gergely a

lett,

verseny

különdíjat a magyar válogatott játékosa,

Verrasztó Dávid a hatodik helyen végzett. 1500

2.

A

8. helyen

Hiervarter Ákos irányította. Buzek László

országok közti éremtáblán – ez a magyarok

a

„B” csapat a 3., az „A” csapat a

A magyar csapat egykori, vagy jelenlegi

IZENHÁROM MAGYAR úszóérem, 4. hely az

Európa-bajnokságot,

BAJNOKPROGRAMBAN

szereplô fiú ifjúsági röplabda-válogatott

Az „A” csapatot Buzek László, a „B”-t

Úszás: 13 magyar érem a budapesti Eb termése
az

HÉRAKLÉSZ

Sándor Péter

Bence (Sümeg), Balla Szabolcs (Kecskemét),
Gyuris

Attila

(Szeged),

Fazekas

Héraklész sportági vezetô

Zsolt

(Kecskemét).

és

korrekt

volt

Fotó: Oszvald György

Jégkorong: Ificsapatunk lengyel tornán lépett pályára

LENGYELORSZÁGI Torunban, az Olimpiai
Reménységek Tornáján szerepelt a
magyar ifjúsági jégkorong-válogatott
közepén.

A

csapat

tagjai

dunaújvárosi edzôtáborozás után utaztak a

A tornán végül az oroszok gyôztek, a magyarok

lengyelországi

negyedikként zártak.

megméretésre.

A

mieink

Lengyelország U18-as, Oroszország U16-os és
Icehockey.hu

Szlovákia U16-os válogatottjával találkoztak.

mindenki

Nemzeti Sport Online – NUPinfo

Kerékpár: 11 klub közül a KSI gyûjtötte a legtöbb érmet a pálya ob-n

A

2010-ES PÁLYAKERÉKPÁROS országos
bajnokság küzdelmeiben 11 klub vett
részt. A viadalon 12 versenyszámban

A 4000 méteres csapatezüsthöz az immár
edzôként

tevékenykedô

Árvai

Attila

is

hozzájárult.
V.F.

hirdettek gyôztest. Az összesítésben ugyan a
BVSC-Zugló 20 aranyat, a KSI-Schwinn Csepel SE
pedig 13-at gyûjtött, utóbbi 19 ezüstjével és 13
bronzával, összesen 45 érmével a medáliák
számát tekintve megelôzte kerületi riválisát; a
pécsiek 15-tel harmadikok lettek a csapatok
tabelláján. A KSI-bôl eredményei alapján
kiemelendô többek közt Szalontay Sándor,
Veres Ádám, Bedike Marcell, Kenyeres Ábel és
Ágoston Imre.

Fotó: Bikemag.hu

2. oldal

www.nupi.hu

www.nupi.hu

7. oldal

Evezés: Az ifi vb-n ötödik az Uglik-Kiss kormányos nélküli kettes

Tenisz: Európa-bajnok az U18-as férfiválogatott

CSEHORSZÁGI Racicében az ifjúsági evezôs

hozta, teljesítményük ötödik helyezést ért. A

Démász Szeged, edzô Szierer János) a C döntôt

világbajnokság legjobb magyar eredmé-

regattán 50 ország 216 hajóegységének 679

magabiztosan nyerte, így összeségében a 13.

nyét az ifjúsági olimpiára készülô Uglik

versenyzôje között a magyarok 12 evezôssel,

helyen zárt. A nôi egypárevezôs Gyimes

S

hat egységben álltak rajthoz.

Krisztina (GYVSK, edzô Halmainé Mészáros Éva)

bajnokságot. Magyar U18-as fiú csapat most

kommentálta a gyôzel-

A

Szimóna-Kiss Hella nôi kormányos nélküli kettes

A

jogát Szeged nyerte el. A vb-n 29 ország,

igazgató,

augusztus eleji korosztályos Európa-

sportági

Héraklész
vezetô

így

A nôi kormányos nélküli kettes, Uglik

a B döntôben 2. lett, így ô a 8. a világbajnoksá-

elôször szerzett aranyérmet a kontinenstornák

met:

gon. A férfi kormányos nélküli kettes, a Novák

történetében.

döntôben

Baja és Csepel EK, edzô Bartos Nándor) a

Edvin-Vallyon Bence duó (TEE, edzô Molnár

Márton, Zsiga Máté és Gödry Levente alkották.

döntôben 5. lett. A nôi kormányos nélküli

Dezsô) a B döntôben 5., ezzel a 11. helyen

A nyolccsapatos tornán együttesünk elôször

négyes, Rákó Krisztina-Bene Viktória-Bálint

zártak. A férfi kétpárevezôs, Kaszás Kornél-Bíró

a spanyolokat gyôzte le 3-0-ra, majd az

gyôzelmet

Sára-Abid Syham összeállításban (Csepel EK és

Márk egység (GYVSK és TEE edzô Molnár

elôdöntôben a németeket 2-1-re. A szlovákok a

ellen a Horansky ellen,

EDF Démász Szeged) a B döntôben a 6. helyen,

Dezsô) a B döntôben 2.-ként ért célba, összesé-

selejtezô döntôjében jobbak voltak nálunk, így

akitôl

összesítésben a 12. helyen végzett. A férfi

gében 8. helyen fejezték be a világbajnokságot.

dolgozott a fiúkban a visszavágás iránti vágy és

szettben kikapott. A döntôben Marci igazi

Gödry Levinek a játékát is, aki a döntôbe jutást

Hunrowing.hu

ezt meg is tudták valósítani. A bronzérmet a

bravúrt hajtott végre. Egy 6:1-re elvesztett szett

jelentô

németek szerezték meg, akik a harmadik

után 1:3-ról fordított és taktikus, okos játékkal

Köszönöm

helyért

nyert döntô szettben. Mindkét fiú nagyszerûen

Matyasovszki

Dániel

(EDF

A könnyûsúlyú négyes hozta a szegedi egyetemi vb magyar érmét
evezôs egyetemi világbajnokság rendezési

Papp Sándor szakmai

teniszválogatott, miután megnyerte az

Szimóna-Kiss Hella összeállításban (EDF Dámász

egypárevezôs

Z IDEI, sorrendben 11. alkalommal kiírt

PORTTÖRTÉNELMET ÍRT a magyar U18-as fiú

országokon túl, többek közt Dél-Afrikából,

Adrián kormányos nélküli kettes és Szabó

Ausztráliából,

Katalin egypár evezôsben negyedik, a Sáska

Argentínából,

Kínából,

Kanadából érkeztek.

A

sikercsapatot

rendezett

Fucsovics

összecsapáson

2-1-re

legyôzték a lengyeleket.

„Máté

hozta

a

mutatott

nagyszerû játékát és 6:1 6:1

arányú

pár

lehengerlô
aratott

napja

az

két

párosban
a

küzdött a döntôben! Szeretném megköszöni

szerepelt

csapatnak

és

sikeresen.
gratulálok!”

Mtsztenisz.hu – NUPinfo

Bea, Tóth Evelin, illetve a Szekér László, Széll

több mint 400 versenyzôje vett részt. A verseny

A viadalon, legjobb hazai eredményként, a

statisztikájához tartozik még 13 doppingvizs-

Bartha Zoltán, Forrai Dávid, Veréb Dávid,

Rácz

gálat, 139 hajóegység, 78 futam,13 döntô és

Dumitrás István összeállítású könnyûsúlyú

könnyûsúlyú

kétpár

mintegy 900 akkreditáció. Az augusztus

négyes révén egy bronzérmet szereztek a

könnyûsúlyú

egypárban

közepén lezajlott regattának a Maty-éri

magyar versenyzôk.

Zsuzsanna pedig hatodik lett.

Nemzetközi Kajak-Kenu és Evezôs Központ

A 13 döntôbôl további hatban voltak

adott otthont. A versenyzôk az európai

érdekeltek a hazaiak: a Simon Béla, Juhász

Domonkos duó kétpár evezôsben, valamint a
Róbert

Bence,

Csepregi
evezôs

Gábor

ötödik,

induló

a

Hajdú

V.F.

Fotó: Öttusacsalád.hu

Öttusa: Demeter Bence és Kovács Sarolta is világbajnok, a nôi csapat ezüstérmes

H

ARMINCEGY

170

szerepelt a selejtezôben, közülük 36 jutott a

Cseh

versenyzôjének részvételével rendezték

ORSZÁG

mintegy

fináléba, a selejtezôbôl a magyarok közül Bíró

váltóversenyében, a gyôztes britek mögött

Székesfehérváron augusztus 5. és 10.

Szabolcs

a

nôk

A

szintén ötödikként zárt. A Demeter Bence, Prill
Péter, Biró Szabolcs összetételû gárda a férfiak

A fiatal magyar válogatott kiválóan teljesített:

22., Prill Péter 29. lett, az akkor még ifjúsági

váltójában, a 14 válogatottat felvonultató

Kovács

olimpiára készülô Demeter Gergely 10. helyen

mezônyben – öt másodperccel lemaradva a

fejezte be a vébét, Bíró Szabolcs nem jutott a

dobogóról – a negyedik helyen zárt; gyôztek a

A nôk egyéni versenyében 59 versenyzô

döntôbe. A Tóth Adrienn, Kovács Sarolta, Cseh

franciák.

kezdte meg a versenyzést két csoportban,

Krisztina összeállítású csapat a britek mögött

Eredmények: http://ottusacsalad.hu/event/28/

mindegyikbôl az elsô 18 került a fináléba. A

második lett. A fiúk versenyében Demeter

Ottusacsalad.hu – NUPinfo

hazaiak közül ez csak az egyéni induló Filótás

Bence, Demeter Gergely, Bíró Szabolcs ötödik

Edinának nem sikerült. Férfiaknál 72 versenyzô

helyig jutott. A Kovács Sarolta, Tóth Adrienn,

Demeter

Bence

is

aranyéremmel zárt.

tovább.

együttes

végelszámolásnál Tóth Adrienn 5., Cseh Kriszta

és

jutott

alkotta

között a junior öttusázók idei világbajnokságát.

Sarolta

nem

Krisztina

Fotó: MESZ

E

Kajak-kenu: Összesen 11 érem a poznani egyetemi vb-rôl

GY ARANY-, 6 EZÜST- ÉS 4 BRONZÉRMET

– egy aranyat – a férfi kajakosok szállították.

- A legtöbb számban két-három menô kint

nyert a magyar csapat az augusztus végi,

A Sík Márton, Boros Gergely, Gyertyános

maradt a felnôtt világbajnokság legjobbjai

poznani egyetemi és fôiskolai világbaj-

Gergely, Karsai Gergely összeállítású férfi

közül, így nyerni nehéz volt, de a dobogó

nokságon. A magyar válogatott minden

négyes tudott gyôzni 200 méteren, és Boros

közelébe kerülni nem volt lehetetlen. A

szakágban szerzett érmet, a legjobb eredményt

Gergely, Sík Mártonnal párban még egy ezüstöt

kenusok szinte mindenhol ezüstöt nyertek,

is nyert K-2 200-on. A

több számban a vb-érmes románok elôzték

kenusok öt ezüstöt is

meg ôket. Azt mondták a fiúk egyébként, hogy

begyûjtöttek, Nagy Péter,

a négyesek jól mentek. A nôknél egy érmet

Széles

Sáfrán

gyûjtöttünk. Janics Natasáék ugye nem voltak

Mátyás és Sáfrán Mihály is

kint, és a német sztárok sem, viszont rengeteg

többször felállhatott a

szlovák, cseh és belorusz menô Poznanban

dobogóra.

A

nôi

maradt, így a mi csapatunknak a negyedik,

kajakosok

ezúttal

egy

hatodik hely volt inkább a reális. A férfi

Gábor,

bronzérmet

nyertek,

kajakosok hozták az aranyat, és a Boros, Sík

mégpedig Szabó Petra és

páros is szenzációsan ment 200-on – mesélte

Tóth

Mórocz István, a csapat egyik edzôje.

Dzsenifer

sprinttávon.

a

Mkksz.hu

N

Sportlövészet: Babicz Sára vb-ezüstérmes sportpisztolyban

ÉMETORSZÁGBAN RENDEZTÉK a sportlövôk,

Münchenben Babicz 577 körös eredménnyel

Bencével, Homola Kristóffal kiegészített csapat

50. ISSF világbajnokságát, melyen Babicz

lett második, mindössze egy körrel elmaradva a

szintén az ötödik helyen végzett. Felnôtteknél

Sára ezüstérmet szerzett a junior lányok

gyôztes orosz Olga Nyikulinától. Junior fiúknál

Sidi Péter arany- és ezüstérmet is szerzett. Teljes

futócél 50 méteren Dávid Balázs 5. lett, a Borsos

eredménylisták: www.hunshooting.hu.

30+30

lövéses

sportpisztoly

számában.

Fotó: MKKSZ

6. oldal

V.F.

www.nupi.hu

www.nupi.hu

3. oldal

N

Birkózás: Kadetérmek a szarajevói Eb-rôl

Triatlon: Tóth Zsófia 6. helye, leány csapatarany és U23-as MIX-bronz az Eb-mérleg

UTÁNPÓTLÁS-ÉRMEKKEL

világverseny-aranyát. Ugyanebben a súlycso-

ez még nem eléggé érett társaság. Sokan

gazdagodott a honi birkózósport. A

portban született az utolsó érmünk is: két éve

egyértelmû kudarcot vártak. Most azonban már

Szarajevóban rendezett kadet Európa-

Köteles Alexandra Eb-bronzot nyert. Kéri

elmondhatjuk, hogy ahhoz képest kifejezetten

P

bajnokságról minden érembôl hoztak a magyar

Zoltán, a 85 kg helyosztóján sima vereséget

kedvezô a magyar mérleg. Az sem túlzás, ha

Tóth Zsófia a 6. helyen végzett, az ifjúsági lány

kilométerénél

fiatalok. Dénes Mercédesz arany-, Kovács Bence

szenvedett, és ötödik lett. A 60 kg-os Rádi

éremtermésrôl

Dénes

csapatunk Európa-bajnok lett, az U23-as MIX

verseny feladására kényszerült.

ezüst-, Juhász Bence bronzérmet szerzett. Kéri

három menetben maradt alul a bronzmér-

Mercédesz megszerezte nôi birkózásunk elsô

váltónk bronzérmes lett. A versenytávok 300 m

Az ifjúsági lánycsapatunk kitûnôen verseny-

Zoltán, Daher Michel és Rádi Brigitta ötödik lett.

kôzésen, és így szintén ötödik lett. Daher (54

aranyérmét világverse-

úszásból, 8 km-es kerékpározásból és 2 km-es

zett, melynek eredményeként Fuchs Renáta,

futásból álltak

Pap Eszter és Horváth Zsanett 10 csapat küzdel-

EM

VÁRT

beszélünk,

mert

ORTUGÁLIÁBAN RENDEZTÉK az ETU U23-as

lett. A 23. helyen záró Ruzsás Dávid utólag

és Ifjúsági Eb-t, melyen szép magyar

kizárásra került. Faldum Gábor jó úszást és

eredmények születtek. Az U23-as lányoknál

kerékpározást követôen a futás harmadik
miatt

a

Dénes Mercédesz sporttörténelmi aranya

kg) tussal kapott ki a bronzmérkôzésen, így ô is

nyen, a mellé a kötött-

után bronzérmet nyert 50 kilóban Juhász Bence

ötödik helyen zárt. Kovács Bence (46 kg) a

fogású Kovács Bence

Portóban, az U23-as nôk versenyében 27

kötöttfogású versenyzô. Mercédesz az 52 kg

döntôben

a

ezüstöt, Juhász Bence

versenyzô állt rajthoz, Tóth Zsófia egyéni 6.

Horváth Zsanett kezdte a versenyt, 3. helyen

döntôjében csak egy menetet engedélyezett

felkészülésben elôbb járó azeri Mammadov

pedig bronzot nyert” –

helye mellett Szalay Szandra 12. lett; gyôzött a

adta át a stafétát Fuchs Renátának. Pap Eszter

Sztalvira Orsusnak, aztán a folytatásban

dolgát, de nagyon értékes ezüstöt szerzett.

olvasható a szövetség

lengyel Agnieszka Jerzyk.

volt a váltó utolsó tagja, aki már elsô helyen

fordítani

tudott

az

orosz

ellen.

csak

megnehezíteni

tudta

Ezzel

„Mondjuk meg ôszintén, a szakma félve

megszerezte a magyar nôi birkózás elsô

engedte el a fiatalokat Szarajevóba, mondván,

honlapján.
Birkozoszov.hu

sikerült a célig megtartania. A fiúk is kitûnôen

Fodor Ágnessal és dr. Szakály Zsolttal -

Abszolút elégedettek vagyunk a hatodik hellyel.

versenyeztek, szoros és kemény csatában a

fogalmazott Lehmann Tibor, a TVK-Mali TK

A szeptemberi hazai vb-ig igyekszünk tovább

gyôztes olaszoktól 50 mp-el lemaradva a 4.

vezetôedzôje. - A kerékpározás során nagyon

javítani úszó teljesítményét, hogy a lehetô leg-

helyen végeztek. A csapatot Tarnai László,

sokan leszakadtak és feladásra kényszerültek,

kisebb lemaradással érhessen partot és a köz-

Anheuer Kristóf és Czigány András alkották.

melynek oka a körönként egy-egy 10, illetve 7-

vetlen élbollyal kezdhesse meg a kerékpáro-

Az Eb záróeseményén, a 4 fôs U23-as mix

8 százalékos, összesen nyolcszor teljesítendô

zást, majd a vélhetôen mindent eldöntô futást.

csapatversenyen is nagyszerûen szerepelt

emelkedô volt. Zsófi ezt remekül bírta, jól

Az 59 fôs U23-as férfi mezônyben a magyar

válogatottunk (Tóth Zsófia, Szalay Szandra,

osztotta be erejét így a futáson is sikerült

fiúk a gyôztes portugál, Joao Silva mögött a

Ruzsás Dávid, Tóth Tamás), hiszen a 7 csapat

helytállnia. Sportolónk bizonyította, hogy

középmezônyben végeztek: Tóth Tamás a 29.

versengésébôl a nagyon elôkelô 3. helyen

valóban egyre jobb formába lendül, ami a

helyen fejezte be a versenyt, Kéki Tamás 40.

végzett. A gyôzelmet az oroszok szerezték meg.

helyet szerezte meg a Dél-Koreában

Svédországot viszont legyôzték, így a másik

ját a július eleji, göteborgi Nyílt Európa-

A

megrendezett, XVII. junior világbajnok-

középdöntô csoport harmadikja, Hollandia

bajnokság jelentette, ahol a hatodik helyet

ságon, ismét bizonyítva, hogy ott a helye a világ

ellen az 5. helyért léphettek pályára. A

szerezte meg.

élvonalában. A Róth Kálmán vezetôedzô által

németalföldiek elleni helyosztón a magyar

A vb-n részt vevô 20 csapat négy, ötös

irányított, a tavalyi, hazai rendezésû Európa-

együttes remek második félidei játékkal,

csoportban vetélkedett a negyeddöntôbe jutást

bajnokságon ezüstérmet nyert csapat az egyik

négygólos hátrányból fordította a maga javára

érô elsô két-két helyért. A legjobb nyolc között

legnagyobb

legjobb

a kiélezett hajrát hozó találkozót. A fináléban a

egyenes kieséses rendszerben folytatódott a

balátlövôjének megválasztott, most a vállmûtét

tavalyi Eb-címvédô Norvégia diadalmaskodott.

küzdelem az éremcsatákig. Csapatunk végül 11.

utáni rehabilitációt végzô Zácsik Szandrát

A mieink legeredményesebb játékosának a 48

helyen zárt; svéd, norvég, holland dobogó

nélkülözve is közel 75%-os teljesítményt

gólos Kovacsics Anikó bizonyult.

született.

A

klasszisát,

az

Eb

montenegróiak

produkált – hat gyôzelemmel, egy döntetlennel

A Papp György vezetôedzô által irányított

A junior, U-20-as férfiak nem jutottak ki a

és két vereséggel. Csapatunk csoportelsôként

magyar nôi ifjúsági válogatott a tavaly nyári,

pozsonyi kontinensviadalra; az Eb-t a dánok

jutott a legjobb 12 közé. A középdöntôben a

szerbiai Európa-bajnokságon elért 5. hellyel

nyerték, dobogóra a portugálok és a szlovénok

mieink alulmaradtak a késôbbi ezüstérmes

vívta ki a részvétel jogát a Dominikai

állhattak még.

oroszok és a torna meglepetéscsapata, a

Köztársaságban megrendezett III. nôi Ifjúsági

J

Handballnet.hu

ÓL SZEREPELTEK a magyar fiatalok a berlini

judósa – köztük 15 magyar – vett részt.

Szakály Zsófia junior Ek-t nyert Tiszaújvárosban

TISZAÚJVÁROSI 12. TVK Triatlon Nagyhét

örülhettek a szurkolók. A hölgyeknél Szakály

Dudás és Hankó a verseny után pár nappal

részét képezô, augusztus 7-én megrende-

Zsófia (Gyôri Vízisport SE) arany-, Dudás Eszter

utazott a Szingapúri Ifjúsági Olimpiára. Nôknél

zett ETU Triatlon Junior Európa-kupán

(Uniqa-Újbuda TC) bronz-, a férfiaknál Hankó

9 ország 25, míg a férfiaknál 14 nemzet 37

magyar aranynak és további két éremnek

Gábor (TVK-Mali TK) ezüstérmet szerzett.

versenyzôje küzdötte le a távokat.

Kovács Zsófiáé a legjobb magyar helyezés a 14. TVK ITU Triatlon Világkupán

kellett nyernie a bronzéremért, a negyeddöntô-

A

Judo: Három magyar juniorérem a berlini Európa-kupáról

TISZAÚJVÁROSI 14. TVK ITU Triatlon

42., Bajai Péter

Világkupa augusztus 8-án megrendezett

52., Vanek Ákos

nôi versenye Yuliya Sapunova révén

59 helyen zárt.

junior Európa-kupa viadalon: Vér Gábor

A férfi 90 kilogrammban szereplô Vér Gábor

ben a késôbbi ezüstérmes francia Gnetótól

ukrán sikerrel ért véget. Az olimpiai távú viadal

ezüst-, Maros Barbara és Szabó Franciska

(BHSE) érte el a mieink közül a legjobb

szenvedett vereséget, de a vigaszágon javított.

65 tagú mezônyében a legjobb magyar a

Triatlon.hu –

bronzérmet szerzett. A tornán 31 ország 455

eredményt, a még csupán 18 esztendôs ifjúsági

A KSI SE junior-világbajnoki bronzérmese a

nyolcadik helyen végzett héraklészes Kovács

NUPinfo

Eb-ezüstérmes judoka négy gyôzelem

paksi gyôzelem után ezúttal is a dobogó

Zsófia lett. 1500 m úszás, 42,6 km kerékpározás,

után a döntôben a junior-vb-ezüst-

harmadik fokára állhatott. A Leányvár-Egerági

10 km futás után Tóth Zsófia 14.,

érmes orosz Magomedovval szemben

Üstökös SE judósa, Szabó Franciska három

Szandra 21., Vanek Margit 23., Horváth Gréta

maradt alul, vagyis az Atom-kupa után

gyôzelemmel jutott be az elôdöntôbe, ahol a

53. lett.

begyûjtötte második ezüstérmét is a

Leibnitzben aranyérmes francia Dicintio meg-

A férfiak versenye a brazil Reinaldo Colucci

junior Európa-kupában. Vér Gábor a

állította. Franciska a bronzmeccsen vazarival

sikerével érte véget, a magyarok közül a

paksi tornán bokasérülést szenvedett, de

nyert az orosz Grigorova ellen, s így ebben az

házigazda TVK-Mali Triatlon Klub színeit

ezt sikerült kiheverni, Berlinben újra

évben elôször felállhatott a junior Európa-kupa

képviselô Rendes Csaba bizonyult a legjobbnak,

remek teljesítményt nyújtott. A nôi 52

dobogóra.

18. helye dicséretes teljesítmény. A 75 fôs

kg-ban Maros Barbarának öt mérkôzést

Judoinfo.hu

vette át a stafétát Renátától, és pozícióját

budapesti világbajnokság elôtt igazán ígéretes.

(U18) világbajnokságra. Együttesünk fôpróbá-

szerzô

Fotó: Kelemen Tamás

sikerült felkészítenünk Zsófit kollégáimmal,

ellen,

bronzérmet

mébôl, arannyal zárva, Európa legjobbja lett.

- Fizikálisan és mentálisan egyaránt jól

Kézilabda: A világ élvonalában a junior nôk

MAGYAR NÔI JUNIOR válogatott az 5.

Szalay

mezônyben Pocsai Balázs 36., Fecskovics Attila

Fotó: Záhonyi Tamás IJF

4. oldal

gyomorproblémák

Fotó: Szász András

www.nupi.hu

www.nupi.hu

5. oldal

