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Hírek

A KSI-S HIDVÉGI VID ÉS CSILLAG TÜNDE

Kupa Évadzáró és Diák Ranglistaversenyre. A

csapata végzett az élen: Stubán Ferenc és

gyôzött egyéni összetettben a linzi nemzet-

Budapesti Evezôs Szövetség és a Budapest

Fridrich Bálint 42,93 km/h-s átlaggal elsô,

közi tornaversenyen, melyen a magyar férfi és

Evezôs Egyesület közös rendezvényén, 16

Radonics Máté és Bedike Marcel második

a nôi csapat egyaránt másodikként végzett.

klub részvétele mellett, hazai pontverseny-

lett. Serdülôknél 12 km-en Kenyeres Ábel és

Hidvégi valamennyi szeren hibátlan volt,

gyôzelem született, így a szervezôk elnyerték

Varró Bálint elsô, Magas Dávid és Ágoston

A Nemzeti Sport Intézet (korábban NUPI, majd NUSI-UPI) lapja;

lólengésben már a legerôsebb gyakorlatát

a Geberit-kupát. A pontverseny eredménye:

Imre második lett; 10 km-en a Tolnai

mutatta be, amellyel kiemelkedett a hat

1. Budapest Evezôs Egyesület (82 pont), 2. Vác

Zsanett-Borissza Johanna duó ezüsttel zárt.

a Héraklész-, a Sport XXI- és a Sportiskolai Program valamint a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2010. szeptember, IX. évfolyam 9., sorrendben 95. száma.

nemzet képviselôit felvonultató mezônybôl.

Városi Evezôs Club (49 pont), 3. EDF-DÉMÁSZ

A mosonmagyaróvári kritérium ob-n ifiben

Csillag Tünde szintén rontás nélkül mutatta

Szeged Evezôs Club (48 pont).

Radonics elsô, Stubán második; serdülô-

be gyakorlatait, korláton és gerendán is

92 ISKOLA, 260 HAJÓ, 650 BEÜLÔ,

ben Kenyeres elsô, Varró második, Tolnai

A

TARTALOMBÓL:
Sportágválasztó és Sportágbörze
Sportági
beszámolók: triatlon, kajak-kenu, súlyemelés, birkózás, öttusa, evezés,
torna, judo, sportlövészet, kosárlabda, atlétika, kerékpár Hírek.

MINTEGY 400 FIATAL részvételével rendezték

harmadik; U15-ben Móricz Dániel ezüst-

A BÉKÉSCSABAI BÖCZÖGÔ DORINA

Velencén az evezôs diákolimpiát és diák-

érmes lett.

ILLETVE HIDVÉGI volt a legeredményesebb a

ranglista-versenyt. A 11-14 éves korosztály

A NÔI RÖPLABDA JUNIOR EURÓPA-

Magyar Torna Szövetség 125 éves rendez-

számára, összesen 8 kategóriában rendezett

BAJNOKSÁGNAK Zrenjanin adott otthont. A

vénysorozatának jegyében megtartott orszá-

viadalon 500 métert kellett teljesíteni. A

magyarok a II. csoportban a németek,

gos bajnokság szerenkénti döntôiben. A

regattán került sor a diákolimpia, valamint a

törökök,

férfiaknál az összetett bajnok Hidvégi

2009-ben nagy sikerrel bevezetett Sport XXI.

ellenében léptek pályára – végül a 6. helyen

korláton elsô, lovon, talajon és gyûrûn

Program Diákranglista-verseny futamaira. A

zártunk. Nagybecskerekre Tóth Tamás, a

második

ob

diákolimpián legeredményesebb általános

hazai szövetség elnöke is leutazott, baráti

Dr. Réthelyi József nemzeti erôforrás

versenyzôjének

iskola az agárdi Chernel István Általános Iskola

beszélgetésen vett részt a szerb szövetség

miniszter, az 1/2010-es határozatban az alapító

költségvetési szerv keretén belül mûködnek

bizonyult. KSI-s klubtársai közül Kállai Zoltán

és Gimnázium, a legeredményesebb közép-

elnökével és fôtitkárával; együttmûködési

okiratról, a 2/2010-es határozatban pedig a

tovább; a Sportmúzeum a továbbiakban az NSI

és Nyers Csaba is dobogós helyezésekkel

iskola pedig a bajai III. Béla Gimnázium volt.

lehetôségekrôl tárgyaltak. Magyar részrôl

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgálta-

szervezeti egységeként fejti ki tevékenységét.

A 2007-BEN MÉG CSILLAGPROGRAMOS

Sándor Péter, héraklészes sportági vezetô, a

tó Intézet – melynek szervezeti egysége volt az

Az NSI irányítási jogkörét a nemzeti erôforrás

VERRASZTÓ EVELYN ÉS JAKABOS

SZÁVAY ÁGNES maradt a 38. helyen a nôi

magyar csapat vezetôje is jelen volt. –

Utánpótlás-nevelési Igazgatóság (UPI) és a

miniszter, a sportpolitikai államtitkár útján

ZSUZSANNA az ötnapos brazil bajnokságon

teniszezôk szeptemberi világranglistáján,

Kapcsolatokat

környezô

Testnevelési és Sportmúzeum Igazgatóság –

gyakorolja. A Nemzeti Sport Intézet vezetôje

vendégeskedett Rio de Janeiróban. Verrasztó

amelyet változatlanul az amerikai Serena

országokban, hogy csapatainknak mind a

átalakításáról rendelkezett. Ennek értelmében,

Dr. Szabó Tamás mb. fôigazgató.

versenycsúccsal gyôzött 200 méter háton

Williams

válogatottak,

az

(2:07.68), 100 méter vegyesen 1:01.38-cal lett

Wozniackit és a tabella-harmadik Venus

versenyzési alkalmakat találjunk. Úgy vélem,

elsô. 200 méter pillangón Jakabos 2:08.85-tel

Williams-et.

jelenleg a junior és a nôi felnôtt csaptok

magabiztos volt.

lett,

ezzel

legeredményesebb

a

férfi

szerenkénti

gyarapodott.

vezet,

megelôzve

Caroline

szlovákok,

lengyelek,

keresünk
mind

a

a
klubok

olaszok

szintjén

A KERÉKPÁROSOK páros idôfutam-

léphetnek elôrébb a nemzetközi porondon,

SZEZONZÁRÓ jelleggel került sor az

bajnokságán, az U19-es korosztályban, a 20

de a fiúkról sem szabad elfeledkeznünk –

Újpesti Öbölben megrendezett evezôs Öböl

km-es távon a KSI Schwinn-Csepel SE két

mondta Tóth Tamás.

új versenycsúcsot ért el.

Október 1-tôl a Nemzeti Sport Intézet az állami tehetséggondozó programok gazdája

A

2002-ES ALAPÍTÁSÚ NUPI-ból a NUSI-UPI-n

jogutódlással a Nemzeti Sport Intézetbe (NSI)

keresztül vezetett az út a 2010. október

kerülnek, azok a NUSI-ból való kiválás után az

elsejétôl mûködô Nemzeti Sport Intézetig.

NSI (angol nevén National Institute for Sport),

UPI

és

a

Sportmúzeum

mint

önállóan

mûködô

és

gazdálkodó

(folytatás a 2. oldalon)

feladatai,

pénzeszközei és munkatársai október elsejétôl,

Hazsik Endrét Legjobb

sportvezetô-díjjal tüntették ki Zuglóban

7

5 ESZTENDÔVEL EZELÔTT kezdte meg

Hazsik Endrét, a zuglói utánpótlás-nevelô klub, a

mûködését a mai Zugló elôdje, Rákosváros

KSI SE ügyvezetô elnökét, mint „Legjobb

elöljárósága.

hagyományosan

Az

eseményt

október

elsô

a

kerület

Sportvezetôt”. A rendezvényen Weinek Leonard

hétvégéjén

polgármester és Rátonyi Gábor, a Zuglói

ünnepli. A Zuglói Önkormányzat október

Sportbizottság elnöke adta át a kitüntetéseket.
NUPinfo

elsején, az évforduló alkalmából kitüntette

Szingapúr volt középpontban a Héraklész-értekezleten

A

Fotó: X-IONT

A

Fotó: Oszvald György

következô számának tartalmából:

Öttusa ORV Evezôs felnôtt vb
Eb Konferenciák.

Junior cselgáncs vb és világkupa

SZINGAPÚRI IFJÚSÁGI OLIMPIA volt a központi témája a Héraklész Program sportági vezetôinek szeptemberben
megtartott értekezletén.
A 20 sportág képviselôinek soros munkamegbeszélésén – Tóth József Héraklész-igazgató mellett – részt vett Dr. Szabó Tamás,

a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, Bardóczy Gábor, a Sport Államtitkárság fôosztályvezetôje és Farkas Tibor fôtanácsos.
(folytatás a 2. oldalon)

Junior és U23-as súlyemelô

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.

Ü
20-ai

Szingapúr a MOB elôtt is…
LÉST TARTOTT szeptember 17-én a Magyar

tatóhoz Szabó Tamás a küldöttség helyettes

Olimpiai Bizottság elnöksége. A napirendek

vezetôje és Gyulay Zsolt fôvédnök, MOB

között kitûzték többek közt a november

alelnökök illetve a Nemzetközi Fair Play

elnökválasztás

idôpontját

valamint

Bizottság részérôl Kamuti Jenô fûzött szóbeli

NUPinfo

elfogadták

a

rendkívül

szingapúri

ifjúsági

sikeresnek

ítélt

kiegészítést. A megbeszélésen részt vett a

készült

köztársasági elnök mellett, Szekeres Pál

Felelôs kiadó: dr. Szabó Tamás mb. fôigazgató, Nemzeti Sport Intézet
Fôszerkesztô: Vasvári Ferenc

Telefon: (06) 1 422 35 32

olimpiáról

E-mail: vasvari.ferenc@nupi.hu

beszámolót. Schmitt Pál köztársasági elnök

helyettes

javaslatára külön program készül majd a

miniszterelnöki tanácsadó is.

államtitkár

és

Balogh

Gábor

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

játékokon sikeresen szerepelt ifjú kiválóságok
Lapkivitel:

A NUPinfo internetes változata megtalálható: a www.nupi.hu honlapon!
www.nupi.hu

Mob.hu

további menedzselésére. Az írásbeli tájékoz-

www.nupi.hu

Október 1-tôl a Nemzeti Sport Intézet

az állami tehetséggondozó programok gazdája – folytatás

E

LÔZMÉNYKÉNT: a 2002-ben alakult Nemzeti
Utánpótlás-nevelési

Intézet

(NUPI),

kormányhatározat alapján 2007. január

szakintézményeként, igazgatóságaként mûkö-

múzeummal kapcsolatos feladatok, sportléte-

dött, NUSI - Utánpótlás-nevelési Igazgatóság

sítmények mûködtetése.

(NUSI-UPI) néven.

A továbbiakban tehát az NSI koordinálja

elsejétôl a sportért is felelôs Önkormányzati

Az NSI alapító okirata alapján, annak fôbb

és felügyeli az állami tehetséggondozó,

Minisztérium önálló szerveként, a Sport

tevékenységei az utánpótlás-nevelési feladatok

utánpótlás-nevelési programokat: a Héraklész

Szakállamtitkárság felügyelete alatt mûködô

mellett: verseny- és szabadidôsport támogatá-

Bajnok- és Csillag-, a Sport XXI- és a Sportiskolai

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgálta-

sa, fogyatékkal élôk sportjával kapcsolatos

Programokat, valamit a KSI SE-t.

tó Intézetbe (NUSI) integrálódott, annak

feladatok, tudományos alkalmazott kutatások,

Vasvári Ferenc

Szingapúr volt középpontban a Héraklész-értekezleten – folytatás

A

HOGY DR. SZABÓ TAMÁS az ifjúsági

F

Kosárlabda: Fantasztikus tornagyôzelem Szlovéniában!

ORMÁLÓDÓ U-14-ES CSAPATUNK remek

a második szakaszban szinte ledolgozták

erôpróbára, a FIBA versenyrendszerébe

hátrányukat a spanyolok. A záró játékrészben

illeszkedô tornára, Szlovéniába kapott

ismét csak a mi akaratunk érvényesült, így

meghívót, ahol a nôi kosárlabda két nagyhatal-

megtörtént az, amire a kosárlabdában már

ma, Spanyolország és Horvátország mellett

évek óta nem volt példa: a spanyol stáb tagjai

Izrael, Észtország és a házigazda Szlovénia ellen

gratuláltak a magyaroknak! Magyarország -

folytatódhatott a korosztály kiválasztása és

Spanyolország 64:55; pontszerzôink: Horváth

felmérése.

B. (15/6), Dubei D. (14/6), Dobos Á. (10),

A már több mint két éve formálódó csapat az

Abaházy A. (8), Farkas F. (7), Kuttor E. (4), Szalay

elsô játéknapon két mérkôzést is vívott. Elôbb

V. (2), Rick M. (2), Feigl F. (2). Az utolsó

az izraelieket vertük 60:32-re, majd az észtek

mérkôzésen 86:54-re gyôztünk Szlovénia ellen.

legyôzésével jeleztük ellenfeleinknek, hogy jó

Az

eredményhirdetésen

Horváth

Betti

látókörbe, és van olyan sportoló is, aki már akár

olimpiával kapcsolatosan összegzett, a

lesz a magyarokkal vigyázni. A horvát nôi

különdíjainak is örülhettünk: nevéhez fûzôdött

kosárlabda erejét jól mutatja, hogy az U-16-os

a legtöbb gólpassz, s nemcsak a torna legjobb

Eb-n ezüstérmet szereztek. Ennek ellenére csak

ötösébe

az elsô félidôben volt nyílt ellenük az

legértékesebb címét (MVP) is ô nyerte el.

összecsapás, hiszen a lányok érett csapatjáték-

- A magyar csapat szlovéniai útját a Sport XXI.

elején épp Budapest látja vendégül a FIBA-

kal ôrölték fel a horvátok ellenállását és

Program támogatta, csakúgy, mint a kiválasz-

konferenciát, melynek témája a 14 éven aluli

gyôztek meggyôzô különbséggel (66:33). Ekkor

tást és a felkészülést, melyre a négy kosárlabda

fiatalok – U14-es program – lesznek – tette

már mindenki számár világos volt, hogy a

utánpótlásképzô-központban került sor. A

hozzá Pignitzky Dorottya, a Sport XXI. Program

spanyol-magyar lesz a torna slágere. Az

nemzetközi szövetség, a FIBA új koncepciója

vezetôje.

összecsapás magas színvonalú, remek mérkôzés

alapján az U14-es korosztály elôtérbe kerül,

volt. Az elsô negyed a mi fölényünket hozta, de

nagyobb hangsúlyt kap a jövôben. November

7-8 éve kapja az állami támogatást.

magyar utánpótlás jól teljesített, hozták

Az értekezleten szó esett még többek közt a

az elvárható teljesítményt; a 204 országból az

választották

be,

de

a

torna

London- és az edzôket érintô Patrónus

elsô tízben végezni a nemzetek között jelentôs

Programokról, adminisztrációs feladatokról.

siker. A NUPI igazgatója, mint mondta, a

A fiatalok 2010-ben – lapzártánkig – a világ-

teljesítmény igazolja a 2001-ben indított

és

Héraklész Program, az abban résztvevô szakem-

Európa-bajnokságokon,

17

olimpiai

sportágban összesen 239 darab I-VIII. helyezést

berek, egyesületek és szövetségek munkáját.

szereztek – köztük 118 érmet –, ezen felül az

Tóth József, Héraklész-igazgató hozzátette,

ifjúsági olimpián újabb 45 bejegyzéssel, köztük

hogy Szingapúrban több olyan, 14-15 esztendôs

17 éremmel gazdagodott a magyar korosztályos

fiatal is rajthoz állt, aki a Héraklész Program

pontszerzô tabella.
V.F.

kiválasztási rendszerének köszönhetôen került

Egycsatornás támogatási javaslat

Fritz Csaba – V.F.

Atlétika: 7 elsô hely Celjében, csapatban második a magyar utánpótlás-válogatott

egycsatornás

alelnököt, a megfelelô javaslat kidolgozására.

hogy az edzôk támogatását, a Wesselényi

A

rendszerének alkalmazása. A Wesselényi

Ebben a munkában Füleky András, a Vívó

Alapítvány és a Bay Béla Program összevonásá-

utánpótlásunk, mind az U23-asaink második

diszkoszvetésben

gáton

a látott küzdôképességnek is örülhettünk.

Közalapítvánnyal és a Gerevich ösztöndíjakkal

Szövetség igazgatója, valamint Schmidt Gábor a

val egycsatornás rendszerben, átláthatóan

helyen

p.,

Koroknai Tibor egyéni csúccsal (52,25 mp), 400

Annak ellenére, hogy az idény végéhez

kapcsolatos feladatokat a törvények 2011.

Kajak-kenu Szövetség fôtitkára, továbbá Kovács

folyósíthassák.

Magyarország 233,5 p., Szlovénia 174 pont).

síkon Kovács Zoltán meggyôzô elônnyel (47,90

közeledve a csapat összeállítása különbözô

A megszerzett hét elsô hely közül a férfiak öt, a

mp) ért gyôztesként a célba. Bánhidi Bence a

okok miatt nem volt egyszerû, a válogatott

nôk

távolugrás

teljesítményét pozitívan értékelem – mondta

A

SPORTBAN ÉRDEKELTEK RÉGI, közös igénye
az

állami

támogatás

január 1-tôl a MOB hatáskörébe utalták.
Szekeres Pál helyettes államtitkár felkérte

A

Molnár Zoltán fôtitkárt és Dr. Szabó Tamás MOB

kidolgozását kezdték meg, amely lehetôvé teszi,

Mob.hu

Tamás, a MOB sportigazgatója és Medvegy Iván
fômunkatárs is részt vesz. Olyan javaslat

Triatlon VB, egy picit másképp – NUPICIK a dobogón

BUDAPESTI (ITU) TRIATLON VB elsô napján,

médiaszemélyiségek is rajthoz álltak. A mezôny-

NUPI hírnevét, Katus Attilával és Verrasztó

a Lágymányosi öböl és Kopaszi gát környé-

ben ott volt Kovács Ágnes és Verrasztó Evelyn

Evelinnel közösen ünnepelve a dobogón. A

kén került megrendezésre a Zöld Triatlon

úszó, a kenus Pulai Imre, Bóta Kinga és Gyulay

NUPI

Csapat-váltó Verseny, mely során 2 km futás, 6

Zsolt kajakos, az öttusázó Balogh Gábor, az

Dorottya-Hazai

km kerékpározás és újra 2 km futás volt a

aerobikos Katus Attila, a humorista Nagy Bandó

valamint a Tamás Orsolya-Békefi Leóné-

teljesítendô táv. A viadalt a szervezôk férfi, nôi,

András, Dr. Kolláth György alkotmányjogász és

Szabó Kristóf trió is.

vegyes és ex-sportoló trióknak hirdették meg;

Molnár Zoltán MOB-fôtitkár is.

138-an vettek részt az eseményen, 21 csapat állt

És ebbôl természetesen a NUPI sem maradha-

rajthoz a férfiak mezônyében, 3 a nôknél, 20 a

tott ki; a vegyes csapatok kategóriájában

vegyes és 4 csapat a sportolói kategóriában.

NUPICIK néven három együttessel vettek részt

A váltón a Nemzetközi Triatlon Szövetség

az Utánpótlás-nevelési Igazgatóság munkatár-

versenybírói, vezetôi mellett szponzorok, sport-

sai, akik közül a „V” betûsök – Vadászi Kriszta,

vezetôk, egykori triatlonisták és híres sportolók,

Vasvári Ferenc és Velenczei Attila összeállítás-

olimpikonok, olimpiai bajnokok, közéleti és

ban – egy harmadik helyezéssel öregbítették a

színeiben

versenyzett

a

György-Lehmann

SZLOVÉNIAI CELJÉBEN SZEREPELT a magyar

Petrovszki Tibor (68,26 m) kettôs gyôzelmet

helyen célba ért Dani Áron is megjavította

utánpótlás-válogatott; a csehek, szlovének,

aratott; Seres András négyszer is ötven méter

eddigi legjobbját 3000 akadályon (9:12,93 p).

felett

helyen

- A hét gyôzelem és a négy egyéni csúcs mellett

magyarok küzdelmeiben, mind az

zártak

–

(Csehország

Márton

Anita

361,5

duplázásával:

dobva

végzett

elsô

(52,08

helyével

az
m).

elsô
400

gyarapította

a

diszkosz/56,62 egyéni csúcs; súly/17,10 m – két

válogatott pontszámait (736 cm). Egyéni

gyôzelemmel járultak hozzá a végeredmény-

csúccsal volt a második legjobb gerelyhajítás-

hez. Kalapácsban Hudi Ákos (70,98) és

ban Juhász Vanda (52,14 m) és a harmadik

Dornbach Ildikó szakmai igazgató.
Masz.hu – Mérei László

Pignitzky
László

NUPinfo

Kerékpár:

A

Fotó: Soós László

A KSI-s Szalontay Sándor új magyar csúcsot tekert az Eb-n

KSI-SCHWINN CSEPEL SE U23-as versenyzôje,

az eredménnyel a 16. helyen jutott a 24 közé.

- Szalontay Sanyi az abszolút világranglistán

Szalontay Sándor 10.799 mp-es idôvel új

Szalontay az ex-KSI-s Barkóczy Péter, 2004-ben

a sprint versenyszámban az Eb-n szerzett 3

abszolút felnôtt magyar csúcsot ért el a

Moszkvában felállított 10,965-os fedett-pályás,

ponttal a 111. helyen áll, keirinben a 75.-en, 15

szentpétervári – fedett-pályás – pályakerékpá-

illetve Pais Péter '86-os, 10.919-es, magaslati

szerzett ponttal. Ezek értékes pontok, az

ros Európa-bajnokság 200 méteres sprintszá-

nyitott-pályán, Colorado Springs-ben elért

olimpiai kvalifikáció érdekében – tájékoztatott

mában. Hazai György sprinter tanítványa ezzel

rekordját múlta felül.

Somogyi Miklós szakvezetô.
V.F.

2. oldal

www.nupi.hu

www.nupi.hu

7. oldal

T

Judo: Junior Eb – Véget ért a magyar sikersorozat Szófiában

Zuhogó esôben is sikert aratott a VII. Budapesti Nagy Sportágválasztó

IZENKÉT ESZTENDÔS sorozat ért véget

magyar szempontból pozitívuma a junior

Szófiában, ahol a mieink két ötödik és egy

Európa-bajnokságnak, akkor az mindenképpen

hetedik helyezéssel zárták a junior

Tóth Krisztián szereplése. Nagy reményeket

A

SZEPTEMBER 17-ÉN, pénteken megnyitott,

igazgatója is kilátogatott az eseményre és

Botond, Csabai Edvin, Kovács Katalin, Szuper

egész hétvégés VII. Budapesti Nagy

örömmel

a

Levente, Kôbán Rita, Pesuth Rita, Horváth

Sportágválasztónak a májusihoz hasonló-

sportlövészeknél milyen pozitív hatásai voltak

Csaba, Pulai Imre, Wichmann Tamás, Hajnal

fûztünk a 90 kg-os Vér Gábor szerepléséhez is,

an, ismét kijutott az esôbôl, ennek ellenére 100

az elôzô Sportágválasztóknak, milyen sok

András, Vincze Ottó, Vereckei Ákos, Kökény

A KSI-s Maros Barbara ötödik helyezése után

a korábbi ifjúsági Eb-ezüstérmes könnyed

különbözô sportágban várták a látogatókat a

gyerek jelentkezett a sportághoz, akik közül

Bea, Szalay Balázs, Ifj. Tóth János.

az ifjúsági olimpiai bronzérmes Tóth Krisztián

gyôzelemmel kezdett, majd a negyeddöntôben

szervezôk a kôbányai Merkapt Maraton

többen igazán tehetségesnek is bizonyultak.

járt közel az éremhez:

a francia Iddir ellen is uralta a meccset. Az egyik

Sportközpontban. Az esemény ismét közel 15

Neves sportszemélyiségekbôl egyik napon sem

idei évnél még több vidéki helyszínen, tavasszal

a KSI SE mindössze 16

akciója után visszavonták tôle a megítélt jukót,

ezer résztvevôt vonzott.

volt hiány. A Sportágválasztó vendége volt

folytatódik!

esztendôs reménysége

majd a hajrában egy véleményes földre

három gyönyörû gyô-

érkezésnél az ellenfélnek ítéltek jukót, s ezt a

az elmúlt 12 évben: 1998 szeptembere óta nem

zelemmel jutott be az

hátrányt már nem sikerült ledolgozni. A

volt olyan esemény, amelyrôl érem nélkül

elôdöntôbe, ahol a ná-

vigaszágon az ukrán Kovtunov nagyon rövid

tértek volna haza, háromszor is elôfordult,

lánál

évvel

idô alatt véget vetett a magyar reményeknek,

hogy egy korosztályos világversenyen három-

idôsebb szerb Kukoljtól

így a Honvéd-Kipex versenyzôje a hetedik

szor játszották el a Himnuszt. A 12 év alatt 34

ipponnal kikapott. Ez

helyen végzett. A többi magyar induló közül

arany-, 30 ezüst- és 51 bronzérmet nyertek a

sem szegte a 81 kg-os magyar versenyzô

csak Szabó Katinka (57, Leányvár-Egerági

mieink az U23-as, junior és ifjúsági világverse-

kedvét, Pánczél Gábor tanítványa nagy elánnal

Üstökös SE) tudott egy mérkôzést nyerni, így a

nyeken, sok-sok sportág irigykedne ilyen

vetette magát a küzdelembe a bronzmérkô-

mieink számára két ötödik és egy hetedik

eredménysor láttán! Ez a példátlan, ragyogó

zésen is, ahol csak aranyponttal maradt alul az

helyezéssel

sorozat Szófiában megszakadt. De reményeink

idén három Európa-kupa tornán gyôzedelmes-

kontinensbajnokság.

Európa-bajnokságot.

Fotó: Záhonyi Tamás

három

kedô német Münsterberggel szemben. Ha volt

ért

véget

a

korosztályos

Dr. Szabó Tamás a MOB alelnöke, a NUPI

szerint csak igen rövid idôre…

A

például

A Nagy Sportágválasztó Budapesten és az

Sportagvalaszto.hu

többek közt Cseh László, Turi György, Storcz

Z EGRI VÁROSI SPORTISKOLA (EVSI) és a Star

mester, fôvédnök, mint mondta, szeretné, hogy

Európa-bajnok

Fitness Egyesület szervezésében, mintegy

Egerben egészséges gyermekek nôjenek fel, e

olimpiai ezüstérmes judós, Herczeg Lilla karate

30 sportággal került megrendezésre az

téren a város elérje az európai átlagot, ehhez

világbajnok; Nagy János, olimpikon, Eb-

kínál jó lehetôséget a sportágbörze. Balogh

második

Az EVSI igazgatója, Kovács Géza elmondta, a

Gábor világbajnok öttusázó, miniszterelnöki

sportágat? - címû könyv szerzôje. A Nemzeti

Nagy Sportágválasztó védett elnevezés, ezért

tanácsadó az Egerben mûködô városi és

Erôforrás Minisztérium Sport Államtitkárságát

keresztelték eseményüket Sportágbörzére;

közoktatási típusú sportiskolát méltatta.

Farkas Tibor fôtanácsos képviselte, részt vett az

elsô egri Sportágbörze.

jövôre akár Eger is csatlakozhat az országos

Az eseményen jelen volt Sike András,

programhoz. A megnyitón, a Dr. Kemény

olimpiai

Ferenc Sportcsarnokban Habis László polgár-

világbajnoki ezüstérmes és Szuromi József

bajnok,

Virág

Lajos

olimpikon,

birkózók;

birkózó,

a

Hajtós

Hogyan

Bertalan

válasszak

eseményen többek közt a Magyar Kézilabda
Szövetség szakmai igazgatója, Juhász István és
V.F.

a NUPI képviselôje is.

Sportlövészet: Kiemelkedô szereplés az egyetemi vébén

R

EMEKÜL SZEREPELT a magyar csapat a

119 korongos alapverseny után 22 korongot

együttes a férfiak 3x40 lövéses összetett

lengyelországi Wroclawban rendezett

talált

korongos

számában, egyéniben Somogyi hatodik lett.

Egyetemi

Sportlövô

összteljesítménnyel holtversenyben állt az élen

Csonka Zsófia és a magyar csapat is ezüstérmet

Világbajnokságon, „egyetemista” sportlövôink

lengyel riválisával, aki a szétlövést 6-5-re nyerte

szerzett a nôi sportpisztolyosok 30+30 lövéses

éremhalmozókként térhettek haza.

meg. Csapatban Szollár Kovács Gusztávval és

számában; az augusztusi olimpiai kvalifikációs

Teplán Lászlóval kiegészülve, 333 koronggal

világbajnokságon ebben a számban 13. pécsi

András ezüstérmes lett trapban, utóbbiban a

lett

kisöbû

lövô 784,3 körös eredménnyel szerezte meg a

magyar trió a harmadik helyen végzett. A

sportpuska 3x20 lövéses számában, 678,5 körös

második helyet. Babicz Sára szintén döntôt

kisöbû sportpuska 3x40 lövéses viadalában

eredménnyel a negyedik helyen végzett. Hári a

lôhetett, s 775,9 körrel az ötödik lett, a magyar

bronzérmet nyerô Hári Péter, Somogyi Péter,

kisöbû

együttes pedig Mónus Ágnessel kiegészülve

és

Fôiskolai

A férfi légpuskás csapat gyôzött, Szollár

el

a

fináléban,

bronzérmes.

sportpuska

s

Veres

fekvô

141

Kata

a

számában

lett

Veres Ádám összeállítású csapat 1764 körös

második, csakúgy, mint Csonka Zsófia, illetve a

1711

teljesítménnyel

helyen

Csonka, Babicz Sára, Mónus Ágnes összeállítású

ezüstérmet. A magyar csapatból Hári Péter

légpuskában. Egyéniben Hári volt a legjobb:

trió a nôi sportpisztolyosok 30+30 lövéses

végzett másodikként a férfi kisöbû sportpuska

691,1 körrel a nyolcadik lett. A férfi traposoknál

versenyében. Harmadikként végzett a Somogyi

60 lövéses fekvô számában.

Szollár András is közel volt a gyôzelemhez, a

Péter, Hári Péter, Veres Ádám összeállítású

O
6. oldal

hogy

Sikerrel zajlott az elsô egri Sportágbörze

Judoinfo.hu

A fiatal judósok elkényeztettek bennünket

halotta,

végzett

az

elsô

körös

összteljesítménnyel

szerzett

Hunshooting.hu

az idei kajak-kenu maraton világbajnokságot.
Magyarország a felnôttek hat versenyszá-

mában két arany- és egy bronzérmet szerzett, a
pontversenyt a spanyolok és a csehek mögött a
harmadik helyen zártuk. Az U23-as és ifjúsági kor-

és 5 bronzot – szerzett az utánpótlás-válogatott.

kenu- és a Ceiner Banjámin-Noé Bálint kajakpáros,
ezüstöt szerzett kajakban Kiszli Vanda, bronzérmet

István, Rimovszki Dávid összeállításban. A

66:54 arányban nyertünk, harmadik helyen a

rendezték meg az EYL (Európai Sportlövô

döntôbe nyolc ország került be, ahol két

horvátok, negyediken a szerbek végeztek.

Szövetség, Ifjúsági Liga) versenyének

csoportban küzdöttek az érmekért a fiatalok.

Dóczé Ádám kenus, Ceiner Benjámin, Váczai Enikô,
Bara Alexandra kajakos és a Dobos FerencNyemcsók Máté kajakos egység.

döntôjét. A viadalon a puskás magyar csapat az

Versenyzôink

a

Kissné Oroszi Edit

elsô helyen végzett Biatovszki Míra, Kapás

fináléba, ahol a házigazda olasz csapat ellen

Héraklész sportági vezetô

www.nupi.hu

SPANYOLORSZÁGI Banyolesben rendezték

Aranyérmes lett a Bodonyi András-Viola Viktor

Sportlövészet: Magyar puska-arany Olaszországban
kerültek

Fotó: Zagyi Tibor

osztályban összesen 8 érmet – 2 aranyat, 1 ezüstöt

KTÓBER ELSÔ hétvégéjén Bolognában

csoportelsôként

A

Kajak-kenu: 8 utánpótlás-érem a maraton vb-rôl

NUPinfo
Fotó: MKKSZ

www.nupi.hu

3. oldal

Triatlon: Világbajnokság Budapesten – Kovács Zsófia már Londonra készül

A

Öttusa: A csapatbronz a legjobb eredményünk a kínai felnôtt vébén

TRIATLON világbajnoki sorozat budapesti

Zsófia bukott a kerékpározás közben, de nagy

Gábor 15., Tóth Tamás 19., Bogdány Kenéz 47.,

döntôjén 69 nemzet közel 4000 sportolója

hajrával a 14. lett, Tóth Zsófia a 21. helyen zárt,

Kéki Tamás 50., Ruzsás Dávid 56. lett. A

vesz részt. A sportolók nevében Dudás

gyôztes az ausztrál Emma Jackson lett. - Nem

juniorok viadalában – 0,75 km úszás, 19,03 km

A

nyen 30 nemzet között a magyarok

Férfi egyéniben a 13. helyen, a végig sérüléssel

új versenyformát, a vegyes-váltók versenyét. A

Eszter, szingapúri olimpikon, a bírók részérôl

lehetek elégedett, mert a legjobb nyolcba

kerékpár, 5 km futás – Takács Anna 14., Pap

juniorokkal, héraklészesekkel felálló válogatot-

bajlódó Marosi végzett, Kasza 15., míg Németh,

különbség azonban nem elhanyagolható a két

Varga Béla, míg az edzôk képviseletében

akartam kerülni. Az úszást nagy kihívásként

Eszter 18., Dudás Eszter 19., Horváth Zsanett

tal vettek részt. A keretet a KSI-s Kasza Róbert

22. helyen zárt; a gyôztes az orosz Karyakin lett.

lebonyolítás között, míg Szingapúrban összesor-

Kuttor Csaba tett esküt.

éltem meg, hideg volt a víz, a bringázás

21., Szakály Zsófis 33.; az uraknál Balogh Bence

mellett Marosi Ádám, Tibolya Péter és Németh

Csapatunk bronzérmet szerzett. Gyenesei 7.,

solták különbözô országok versenyzôit, addig

Fantasztikus sikerrel kezdôdött a vb, miután

remekül ment, de sajnos a harmadik körben, a

44., Búza Bence 47., Hankó Gábor 53.

Róbert, valamint a szintén KSI-s Pataki Viktória,

Kovács 10., Pataki 18., Tóth 27. helyen végzett a

most nemzetek állítottak ki vegyes-váltó csapato-

az esemény betétversenyén, az 1 kilométer

Parlament után egy lány nagyot esett, s négyen

helyezéssel zárt. Felnôtt férfiak közt a két

Gyenesei Leila, Kovács Sarolta és Tóth Adrienn

nôi egyéni versenyben, nôi egyéni világbajnok a

kat – összesen 19-et –; Pálvölgyi Miklós szövetségi

úszásból és 2,5 kilométer futásból álló ITU

buktunk vele. A pálya nagyon technikás volt, de

magyar, Rendes Csaba és Pocsai Balázs

alkotta. A férfiak mezônyében 84, a nôknél 57

francia Caze lett; csapatunk a 4. helyen zárt.

kapitány a Pataki-Németh duónak szavazott

Aquatlon Világbajnokságon 1 arany-, 3 ezüst-

az úthibák, a gödrök miatt sokan kiestek a

helyezetlen maradt, világbajnok a spanyol

öttusázó állt rajthoz. A magyar férficsapatot a

Férfiváltónk 10., a nôi a 9. helyen fejezte be a

bizalmat, akik a 8. helyen végeztek.

és 1 bronzérmet nyertek a magyar sportolók.

ritmusból. Megyek tovább, októberben Dél-

Javier Gomez lett; nôkné Vanek Margit 46.-ként

Nôi elitben Vanek Margit elsô, Szalay Szandra

Koreában, majd Mexikóban indulok világkupa-

végzett, Szalay Szandra nem fejezte be a

második, férfi elitben Fecskovics Attila harma-

futamon. Jelenleg az 54. vagyok a kvalifikációs

versenyt, a nôi világbajnok az ausztrál Emma

dik lett. Junior nôknél Pap Eszter, férfi U23-ban

listán, ez most elég lenne az olimpiai részvétel-

Snowsill. Boronkay Péter az ITU Paratriatlon vb

Kéki Tamás egyaránt ezüstéremmel zárt.

hez. Szeretném megtartani, mert nagy célom,

TRI-4-es kategóriájában aranyérmes lett.

A triatlon vb U23-as – 1,5 km úszás, 38,43 km

hogy ott legyek 2012-ben Londonban –

kerékpár, 10 km futás – nôi versenyében Kovács

bizakodik Kovács Zsófia. U23 férfiaknál Faldum

FELNÔTT ÖTTUSÁZÓK világbajnokságára a

világbajnokságot. Akárcsak az ifjúsági olimpián,

Tóth triók alkották.

Cheng Du-ban, a felnôtt vb-n is megrendezték az

Triathlonbudapest.com

Fotó: Budapest.triathlon.org

Súlyemelés: A vb-eredmények alapján két hölgy-emelô mehetne az olimpiára

Kajak-kenu: 53 magyar érem az ORV-rôl

2 ORSZÁG, több száz versenyzôje vett részt a

csiszolni, a nôi K-4 és a férfi K-4 versenyzése is

lányoknál Hagymási Réka a két olimpiai számot,

szlovákiai Pöstyénben a serdülô és ifi

tetszett. A férfiak kifejezetten nagy fölénnyel

a 200 és az 500 egyest is aranyéremmel zárta,

versenyzôknek kiírt, Olimpiai Reménységek

nyerték a négyest, a nôi négyes dobogójára

segítette a gyôztes 500 négyest is – összegzett

Versenyén. A korábban még szlovák-cseh-

pedig két magyar csapat is felállhatott. A

Hüttner Csaba ifjúsági kapitány.

lengyel-magyar találkozónak számító viadalból

legkisebbekbôl, a 95-ös lányokból szintén

mára igazi világtalálkozó lett. Az országok

összeállítottunk egy négyest, akik a 93-asok

NTALYÁBAN 344 férfi és 218 nôi emelôvel –

számítják. A török vb-n elért eredményeknek

Krutzler Eszter, Magát Krisztina és Nagy

között jelen voltak a németek, az ausztrálok, a

között tudták megcsípni a

a nemzetközi szövetség tagországai közül

megfelelôen az olimpiai kvalifikációs pontver-

Nikoletta alkotta magyar négyesnek. A hölgyek

dél-afrikaiak, a törökök a finnek, sôt még

dobogót. A fiú kajakosok

79 nemzet sportolóival – rendezték az év

senyben a nôk – a török, orosz, kínai dobogó

több alkalommal is magyar csúcsot döntöttek.

szingapúriak is. A magyar válogatott 69

közül ki lehet emelni Noé

legfontosabb súlyemelôversenyét, a 78. Férfi és

mögött – a 19. helyen, a férfiak – 51 ország,

A férfiaknál – nem lévén pontszerzésre alkal-

versenyzôvel vett részt, akik 23 arany-, 18 ezüst-

Bálintot, aki nyáron a

21. Nôi Súlyemelô Világbajnokságot, mely az

kínai, lengyel, orosz pódium – a 37. helyen

masnak talált hat magyar súlyemelô – a honi

valamint 12 bronzéremmel fölényesen az

moszkvai

elsô londoni olimpiai kvalifikációs megmérette-

állnak. Ha most lenne a Londoni Olimpia, a

szövetség nem tervezett be kvótaszerzést

éremtáblázat élén végeztek. Magyarország 556

indulhatott. Bálint az 1000

tés volt. A törökországi viadalra 11 magyar

magyar nôi súlyemelést két versenyzô képvisel-

megalapozó szereplést. Eredmények és bôvebb

pontot gyûjtött, míg a második németek 370-et,

egyest és az 500 párost is

súlyemelô utazott, köztük több héraklészessel;

hetné, ez a legfôbb eredménye az antalyai

beszámolók a hazai szövetség honlapján

a lengyelek harmadikok lettek.

megnyerte, sôt a gyôztes

az egyik legfiatalabb a Szingapúrban 8. helyen

szereplésének, amely alapvetôen a nôkre épült,

olvashatóak.

záró Berki Lilla volt.

a kvalifikációt megcélzó gárda feladata volt

A kvalifikáció során a férfiaknál 6, a nôknél

bekerülni a vb legjobb 21 csapata közé; ezt 48

4, elôre megjelölt versenyzô eredményét

válogatott közül sikerült elérnie a Bazsó Bianka,

- A négyeseket nagyon szépen össze tudtuk

A vb-n a Magyar Antidopping Csoport stábja
150 vizsgálatot végzett.
Mssz.hu – V.F.

A

Birkózás: 1 bronz és 4

Fotó: Fila-wrestling.com

ötödik hely a felnôtt vb mérlege

MOSZKVAI, felnôtt birkózó világbajnokságon 64 ország, szabadfogásban 231, kötöttben 245 birkózója lépett szônyegre. A szabadfogás hét aranya
közül az oroszok négyet, az azeriek, a bolgárok és az indiaiak egyet-egyet nyertek. A 28 érembôl tizennyolcat gyûjtöttek be a szovjet utódállamok.
A kiemelkedôbb eredmények tekintetében Hatos Gábor bronzérmes lett, Sastin Mariann, Ligeti Dániel, Módos Péter és Lôrincz Tamás egyaránt

ötödikként zárt. Dr. Hegedûs Csaba, a honi szövetség elnöke így értékelt Módos és Lôrincz versenyzésével kapcsolatban: „fantasztikus gyôzelmekkel
haladtak elôre mind a ketten, szilárdan ott vannak súlycsoportjuk legjobbjai között. Nem állunk meg egy pillanatra sem, és Londonban mindketten

K-4-be

Eb-n

is

beült.

is

A

A

PORTUGÁLIAI Montemorban rendezték

volt a cél. 500 méternél még csak második volt,

egyaránt a „B” döntô negyedik helyén zárt, ami

szeptemberben a felnôtt evezôs Európa-

de onnan átvette a vezetést és magabiztos

összesítésben 10. helyet jelent. A világ- és

bajnokságot; a magyar keretet 6 egység,

evezéssel gyôzött. Péter, míg az Eb-n a normál

Európa-bajnok Varga Tamás és Rácz Róbert

15 evezôs alkotta – köztük egykori és jelenlegi

súlyúak között versenyzett, addig az októberi

Bence a könnyûsúlyú kétpárevezôsök „B”

héraklészesekkel. A regattán több mint 30

vb-n saját csoportjában, a könnyûsúlyúak

döntôjében az ötödik helyen futott be, ami 11.

ország 200-nál is több versenyzôje ült hajóba.

között száll majd vízre. A férfi kormányos

helyet jelentett nekik. A Szabó Katalin, Gyimes

férfi

nélküli kettesek között Simon Béla és Juhász

Kriszta, Sáska Beáta, Tóth Evelyn alkotta nôi

egypárevezôsök versenyében kevéssel maradt

Adrián valamint a könnyûsúlyú kétpárevezôs

négypár 8. helyezéssel zárt.

le az „A” döntôrôl, így a 7. hely megszerzése

páros, Dr. Alliquander Anna és Hajdú Zsuzsa

váci

A

Galambos

Péter

a

www.nupi.hu

Hunrowing.hu

Torna: Hidvégi és Böczögô Grand Prix-sikere

BÉKÉSCSABAI Böczögô Dorina és a KSI SE-s

nyert, második Csillag Tünde, harmadik a

Hidvégi Vid gyôzött egyéni összetettben a

holland Lisa Van den Burg lett. A szerenkénti

tornászok, öt nemzet tornászait felvonul-

döntôk alkalmával Böczögô és Hidvégi mellett

tató, szombathelyi Grand Prix-versenyén.

Mihók Ádám, Berki Krisztián, Vlacsil Attila, Tóth

Hidvégi mellett klubtársai, Nyers Csaba és Kállai

Renáta és Helge Vammen zárt gyôztesként.

Zoltán állhatott még a dobogóra. A nôknél az
NUPinfo

olimpikon Böczögô hibátlan gyakorlatokkal

Fotó: Nemzeti Sport Czerkl Gábor

Bikozoszov.hu – V.F.

érmesek lesznek!”

MKKSZ.hu

Evezés: Az ex-héraklészes Galambos 7. helye a legjobb magyar eredmény a felnôtt Eb-n

A

4. oldal

Kasza, Marosi, Németh; a nôit a Gyenesi, Kovács

Öttusacsalad.hu – V.F.

2
A

kínai Cheng Du-ban került sor, az esemé-

www.nupi.hu

5. oldal

