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Külö
nszám
!

Hírek
AZ I. IFJÚSÁGI OLIMPIAI JÁTÉKOK
SZERVEZÔ BIZOTTSÁGÁNAK kezdeményezé-

szóból ered, a „Ly” kötôszó pedig a szeretetre
és a fiatalságra utal.

sére 2009 nyarán Gedô Bernadett, a Csík

AZ ÓKORI JÁTÉKOK SZÍNHELYÉN,

Ferenc Gimnázium 10. osztályos diákja

Olümpiában július 23-án, a felnôtt olimpiák

Szingapúrba utazott. A szervezôk együttmû-

hagyo-mányainak megfelelôen a nap sug-

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

ködési szerzôdéseket kötöttek a versenyre

araival lobbantották fel az ifjúsági olimpiai

a Héraklész-, a Sport XXI- és a Sportiskolai Program valamint a KSI SE tájékoztató kiadványa.

készülô

intézetével,

lángot, melyet az öt földrész egy-egy városá-

magyar részrôl a Csík Ferenc Általános Iskola

ba vitték el. Berlin után Dakar, Mexico City,

és Gimnáziummal. Az együttmûködés során

Auckland és Szöul következett; a láng Európa

az iskolákat tájékoztatták az elôkészületek-

után az afrikai, amerikai, óceániai és ázsiai

rôl, a célkitûzésekrôl, illetve kéthetes szemi-

földrész egy-egy metropoliszát érintette

AZ IFJÚSÁGI OLIMPIÁN összesen 1200

náriumokat rendeztek, hogy a meghívott

Szingapúr felé. A láng augusztus 7-én

mintavétel történt. Doppingvizsgálatokra a

országok

egy-egy

fiatalok minél szélesebb körben

magyar csapatnál a döntôk után

népszerûsítsék

került sor. Atlétikában, cselgáncs-

az

ifjúsági

ban,

olimpiát.

kajakban,

ökölvívásban,

öttusában, triatlonban, teniszben,

2009 ÉVVÉGÉN, bô egy hetet

A kultúra, a sport és a nevelés jegyében…

két

úszásban, vitorlázásban és vívás-

Fónagy

ban összesen 16 vizelet- és 3 vér-

Veronika kajakozó és Kupcsik

vizsgálat történt. Pozitív esetre

A

Olimpiai Bizottság elnöke vetette fel

adjon számukra, valamint a kultúra jegyében

késôbb, az ázsiai, Malaysia és Indonézia között

Bálint kézilabdázó. A 135 ország-

nem derült fény.

azzal a céllal, hogy vonzerôt mutatva, és az

oktató- és nevelô hatást váltson ki a 14-18 esz-

fekvô, mintegy ötmilliós, trópusi városállam,

olimpiai eszmét erôsítve sportolásra ösztönözze

tendôs korosztály számára. Kilenc esztendôvel

Szingapúr megrendezhette az elsôt…

tölthetett
magyar

Szingapúrban
sportoló,

AZ OLIMPIAI FALUBAN a

ból érkezett fiatalok tízes csopor-

Z IFJÚSÁGI OLIMPIAI JÁTÉKOK (YOG) ötletét

a fiatalokat; egészséges,

2001-ben Jacques Rogge, a Nemzetközi

sportos életforma-modellt

A Szingapúri I. Nyári Ifjúsági Olimpia számokban

tokban ismerkedtek az ifjúsági olimpia

érkezett Szingapúrba, ahol 2400 fiatal adta

WADA, a Nemzetközi Doppingellenes Ügy-

elôkészületeivel; a tábor változatos sport- és

kézrôl-kézre a fáklyát. Augusztus 13-án az

nökség, az Olimpiai Múzeum és a Nemzetközi

kulturális programokban bôvelkedett.

olimpiai mozgalom kiemelkedô személyiségei

Fair Play Bizottság kirendeltsége is helyet

futottak – többek közt Szergej Bubka –;

kapott. Utóbbiban Dr. Kamuti Jenô és

magyar részrôl Gyulay Zsolt, Egerszegi

munkatársai – népszerûsítô kiadványokon

A

éves

Pekingben ez a szám 87

Krisztina és Dr. Schmitt Pál volt az átadás,

keresztül – az olimpiai versenyek leg-

korú versenyzôje volt re-

volt. Az ifjúsági olimpia
keretén

Z I. NYÁRI IFJÚSÁGI
OLIMPIÁN 204 ország
3594,

14-18

ország közül 98 szerzett
érmes

helyezést

fontosabb íratlan szabályaival ismertették

gisztrálva. Az ázsiai ötkari-

hogy

meg a résztvevôket – a tevékenységhez

kás játékokon a sportolók

félszáz kulturális, nevelési

Dr. Schmitt Pálnak a NOB magyar tagjának az

személyes látogatása alkalmával a NOB

a szakvezetôkkel együtt

programot szerveztek.

ifjúsági olimpia eredményhirdetésének proto-

elnöke is gratulált.

mintegy ötezren vettek

futás sorrendje.
SPORTDIPLOMÁCIAI

SIKER,

kolljával kapcsolatos észrevételét és javaslatát

részt. A szervezôk 26 sport-

Jacques Rogge NOB-elnök és a szingapúri szer-

ág 201 versenyszámában

vezô bizottság elfogadta. E szerint az ered-

osztottak érmeket. A 204

LYO ÉS MERLY lett az I. Nyári Ifjúsági

ményhirdetéskor a sportolók nem vihettek

Olimpia kabalafiguráinak neve. A nemzetközi

magukkal személyes tárgyakat, feliratot, kaba-

névadó pályázatra húsz országból 375

la figurát és zászlót; óvva így a játékok ered-

javaslat érkezett. Lyo „Az ifjúsági olimpia

ményhirdetésének rendjét, különösen az eset-

oroszlánja”; Merly a tengert jelképezô „Mer”

leges túlzó nacionalista megnyilvánulásoktól.

belül

mintegy

Folytatás a 4. oldalon

A magyar mérleg: 7 ifjúsági olimpiai bajnokunk van,
17 éremmel 8. hely az országok éremtábláján!

A
A
Dr.
„A

MAGYAR VERSENYZÔK 19 sportág 64 versenyszámában álltak rajthoz, összesen 51-en. A magyar válogatott 9 sportágban
szerzett érmet, I-VIII. helyet pedig összesen 14-ben. 7 arany-, 4 ezüst- és 6 bronzéremmel, összesen 17 medállal és 45 db.
I-VIII. helyezéssel, az összesített éremtáblázat 8. helyén zártunk.
Folytatás a 2. oldalon

51-bôl 44-en a Héraklész Bajnokprogram támogatottjai

Z INDULÁSI JOGOT SZERZETT 51 magyar sportoló – 28 fiú és 23 leány – közül 15 sportágban, összesen 44-en a – Tóth József által irányított – Héraklész
Bajnokprogram tagjai, akik közülük 34-en végeztek az elsô nyolc hely valamelyikén, köztük 15-en zártak éremmel.

NUPinfo – Különszám
Felelôs kiadó: dr. Szabó Tamás mb. fôigazgató, Nemzeti Sport Intézet
Szerkesztette: Vasvári Ferenc

–

Telefon: (06) 1 422 35 32

E-mail: vasvari.ferenc@nupi.hu

A táblázatokat, statisztikákat készítette: Velenczei Attila, Kutató és Informatikai Osztály

Folytatás a 2. oldalon

Szabó Tamás, a MOB alelnöke, a magyar küldöttség helyettes vezetôje:

Z EREDMÉNYEK a hazai tehetséggondozó

elsô nyolc között végzett, az utánpótlás-nevelés

Bajnokprogramra évente mintegy 700 millió

programokat igazolják. Az, hogy 51 ver-

rendszerének, az abban megvalósuló szakmai

forint állami pénzt fordítunk; ebben jelenleg 20

senyzô közül 44 héraklészes, közülük

munkának az eredménye. A 14-18 éves fiatalo-

sportágban, közel 1500 fiatal érintett.”

pedig 35-en, azaz, mintegy 80 százalékuk az

kat menedzselô, 2001-óta mûködô Héraklész

A KSI Szingapúrban

Szerkesztôség: Nemzeti Sport Intézet, NUPinfo

A

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

niszezô Lakatos Tamás egyéniben 4. helyen,

Lapkivitel:

Stubán Ferenc kerékpáros a középmezônyben

A NUPinfo internetes változata megtalálható: a www.nupi.hu honlapon!
A Héraklész Programról bôvebben: www.heraklesz.hu A KSI SE-rôl bôvebben: www.nupi.hu
www.nupi.hu

végzett.

Fotók és szövegek forrása: Dr. Szabó Tamás, Dr. Nagy Zsigmond, Hazsik Endre, Somogyi Miklós, Jocha Károly;
Mob.hu, Sportjog.com, Singapore2010.sg, Flickr.com/photos/singapore2010 és a sportági szakszövetségek.

KSI JELENLEGI sportolói közül az öttusázó
Földházi Zsófia ezüst-, a cselgáncsozó Tóth
Krisztián bronzérmes lett; az asztalite-

Folytatás a 2. oldalon

www.nupi.hu

Folytatás az 5. oldalon
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51-bôl 44-en a Héraklész Bajnokprogram támogatottjai – folytatás

A

HÉRAKLÉSZESEK közül a legfiatalabbik a

A héraklészes sportágak

15 éves Lakatos Tamás asztaliteniszezô és

közül asztaliteniszben, atlé-

2

009. MÁJUS VÉGÉN 10. alkalommal rendezik

Magyar Antidopping Csoport vezetôje tájékoz-

a görögországi Olümpiában a Nemzeti

tatja a szingapúri versenyek doppingellenes

Mitykó Bianka Szabina tornász volt. A

tikában, birkózásban, eve-

Olimpiai Akadémiák vezetôinek találkozó-

szabályzatáról. Ismerteti a tiltott listát, a

magyar keret átlagéletkora 16,8 év; átlagosan

zésben, judóban, kajak-

ját, amelyen 85 ország, több mint 140 küldötte

doppingellenôrzô vizsgálatok menetét, a leg-

3,3 esztendeje részesülnek a Héraklész Program

kenuban,

A

2010. AUGUSZTUS 14-26. I. Nyári Ifjúsági
Olimpiai Játékok, Szingapúrban.

ökölvívásban,

vesz részt. Az egyik fô téma az olimpiai nevelés

fontosabb tudnivalókat, jogokat, kötelezettsé-

2010. SZEPTEMBER 3. Dr. Schmitt Pál köztár-

támogatásában; akad

öttusában, sportlövészet-

az ifjúsági olimpiai felkészülésben, és az ifjúsá-

geket. A résztvevôk a doppingmentes felkészü-

sasági elnök a Sándor Palotában fogadja az

olyan sportoló is, aki

ben, súlyemelésben, tenisz-

gi olimpia szerepe az akadémiák nevelô

lésrôl és versenyzésrôl nyilatkozatot írnak alá,

ifjúsági

2003-óta, nyolcadik

ben, tornában, triatlonban,

munkájában. Magyarországot Dr. Szabó Lajos,

kötelezô dopping- és drogellenes ellenôrzésen

versenyzôket és edzôiket.

esztendeje tagja az

úszásban és vívásban; a

a tanács tagja, a Sportmúzeum igazgatója

esnek át.

állami programnak. A

programban nem szereplô

képviseli.

fiatalok 34,1 %-a lett

sportágak közül íjászatban,

dobogós, 79,6 %-uk

kerékpárban, szörfben és

az elsô nyolc között

vitorlázásban vettek részt a

végzett.

magyarok.

A magyar érmesek

Syma Rendezvénycsarnokban.

nevezés határideje. Dr. Nagy Zsigmond, a MOB

Központban tízezrek ünneplése mellett, helyi

nemzetközi igazgatója, 18 sportágban indulási

idô szerint augusztus 14-én 20 óra 10 perckor,

jogot szerzett, 49 versenyzô nevezését küldi el

fesztiváli hangulatban

Szingapúrba. A határidôt követôen még két

megkezdôdik a 365

szövetségek javaslatára a MOB pótlólag bene-

122. ülésén kijelölik a 2014-es, II. Nyári Ifjúsági

vezi, 51-re emelve így a magyar versenyzôk

Olimpiát rendezô várost, mely a kínai Nancsing.

számát.

Ezüstérmesek (4 db érem): Kapás Boglárka

2010. MÁRCIUS VÉGÉN Gyulay Zsolt MOB-

2010. JÚLIUS 23. Az ókori játékok színhelyén,

úszó, Váradi Krisztina atléta, Földházi Zsófia

alelnök és Molnár Zoltán fôtitkár Szingapúrba

Olümpiában, a felnôtt olimpiák hagyomá-

öttusázó és Batizi Barbara cselgáncsozó.

utazik, az I. Ifjúsági Olimpiai Játékok kétnapos

nyainak megfelelôen a nap sugaraival fellobbantják az I. Ifjúsági Olimpia lángját.

Bronzérmesek (6 db érem): Lupkovics Dóra

csapatvezetôi értekezletére, melyen részt vesz

vívó, Zámbó Balázs úszó, Babos Tímea teniszezô,

Jacques Rogge és Hsien Loong miniszterelnök,

Tóth Krisztián cselgáncsozó, Töreky Balázs atlé-

valamint

Ng Ser Miang a szervezôbizottság

csapatgyûlés a Syma Rendezvénycsarnokban,

ta és Harcsa Zoltán ökölvívó.

elnöke, a NOB végrehajtó bizottságának tagja.

majd ünnepélyes fogadalomtétel az Uránia

2010. ÁPRILIS ELEJÉN a MOB tanácstermében

Filmszínházban. Az eskü szövegét Czuth Réka

az Ifjúsági Olimpiai Játékokkal kapcsolatos

atléta és Demeter Gergely öttusázó mondja;

tájékoztató értekezletet tartanak.

a csapatzászlót Bíró Márk evezôs veszi át

Z ÖSSZESÍTETT nemzeti éremtáblázat elsô

magyar

magyar sportoló meghívást kap, ôket a szak-

úszók; Dudás Eszter triatlonista valamint

hely az országok éremtábláján! – folytatás

szerzô

2010. JÚLIUS 15. A végleges, név szerinti

2009. AUGUSZTUS 14. A szingapúri Padang

2010 FEBRUÁRJÁBAN, Vancouverben, a NOB

A magyar mérleg: 7 ifjúsági olimpiai bajnokunk van, 17 éremmel 8.

érmet

között kvalifikációs idôszak.

(kétszeres), Bernek Péter és Biczó Bence

Farkasdi Ramóna és Tótka Sándor kajakos.

olimpián

2009. MÁRCIUS 01. ÉS 2010. MÁJUS 31.

2009. MÁJUS 22. Ünnepélyes csapatgyûlés a

napos visszaszámlálás.

RANYÉRMESEK (7 db érem): Kapás Boglárka

A

2010. AUGUSZTUS 10. Elindul Szingapúrba a
magyar csapat elsô része.

2010. JÚNIUS 26. Az ifjúsági olimpia magyar

2010. JÚLIUS 30. Formaruhák átvétele és

Gyulay Zsolttól.

résztvevôit Dr. Tiszeker Ágnes fôorvos, a

helyén Kína, másodikon Oroszország, harmadikon Dél-Korea végzett; Magyaror-

szág a nyolcadik lett (a NOB és a szervezôk a
tabellán külön szerepeltetik a vegyes csapatok
által megszerzett érmeket). A sportágakat
figyelembe véve kajak-kenuban elsô, öttusában
és úszásban harmadik, judóban és vívásban az
éremtábla hetedik helyén lettünk jegyezve.

A

A KSI Szingapúrban – folytatás

Z IDEI ESZTENDÔ legjelentôsebb korosztá-

2. oldal

számban járult hozzá az olimpiai csapathoz.

lyos seregszemléjére, az elsô ifjúsági

A jelenlegi KSI-sek közül az öttusázó

olimpiára minden klub jelentôsen odafi-

Földházi Zsófia ezüst-, a 81 kilogrammban csel-

gyelt. A kiutazott 51 versenyzônk összesen 43

gáncsozó Tóth Krisztián bronzérmes lett; asztal-

egyesület tagja. A KSI SE kiemelt feladata az

iteniszben Lakatos Tamás egyéniben 4. helyen

utánpótlás-nevelés, így elvárható volt több

zárt; Stubán Ferenc kerékpárban, országúti

sportoló kvótaszerzése, illetve a mind jobb szin-

mezôny-

gapúri szereplés. A klubok 1, legfeljebb 2

egyaránt a középmezônyben végzett. A

sportolót tudtak az ifi olimpián indítani; a

kerékpározás sportági vezetôje Szingapúrban

Magyarországot képviselô 51 versenyzô közül a

Somogyi Miklós volt. A korábban a zuglói

– Hazsik Endre által '91-tôl vezetett – KSI négy

mûhelyben készülô atléta, Nguyen Anasztázia a

jelenlegi és három korábbi sportolójával

100 méteres síkfutásban 5., míg a rúdugró

valamint egy szakvezetôjével utazott a váloga-

Szabó Diana a „B” döntôben 6. lett; az ökölvívó

tott, így a tavalyi esztendôben is – a

Harcsa Zoltán 75 kg-ban bronzérmet szerzett.

Sportegyesületek Országos Szövetsége által

A KSI, mint nevelôegyesület – a „felnôtt”

elsô helyen díjazott – legeredményesebb hazai,

olimpiák után – ezúttal is megmutatta jelen-

utánpótlás-nevelô klub, jelentôs versenyzô-

tôségét a hazai utánpótlás-nevelés terén.

és

egyéni

idôfutam-versenyben

www.nupi.hu

www.nupi.hu

7. oldal
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Az I. Ifjúsági Olimpia kronológiája – álomból valóság

001. JACQUES ROGGE, a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság belga elnöke felveti,
hogy szervezzenek külön olimpiát a 14 és

18 év közötti korosztály számára.

sportág, 201 számában 3594 fiatal indulhat. A

A

Schmitt Pál – augusztusban megválasz-

sportért felelôs államtitkár is. A háromfôs

és Borbély Ferenc (kerékpár), Szántó Imre

gi olimpia megrendezésére benyújtott pályáza-

15-16 évesek 27, a 16-17 évesek 111, a 17-18

tott köztársasági elnök, az akkreditáláskor még

egészségügyi csoportot Dr. Berkes István

(ökölvívás), Kállai Ákos (öttusa), Kisvárdai István

tot Debrecen városa, a budapesti Gundel

évesek 63 versenyszámban mérkôzhetnek.

a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke –,

vezette. Szingapúrba utazott még az asztalite-

(sportlövészet), Magát Krisztina (súlyemelés),

ga dönt a pályázatok elfogadásáról.

6. oldal

bajnok fôvédnökként utazott; a küldöttség

gáncs), Ficsor László (evezés), Kósy Nándor

foglaló magyar küldöttség vezetôje Dr.

tagja volt Czene Attila olimpiai bajnok úszó,

(íjászat), Hüttner Csaba (kajak), Somogyi Miklós

2009. FEBRUÁR ELEJÉN a Magyar Olimpiai

helyettese Dr. Szabó Tamás, MOB-alelnök, a

nisz, birkózás, íjászat, súlyemelés 1-1, valamint a

Hornok Miklós (tenisz), Láng Géza és Nagy

sajtónak. Az I. Ifjúsági Olimpia megrendezésére

Bizottságban elsô alkalommal ül össze az

NUPI vezetôje. Csapatvezetô Molnár Zoltán,

labdarúgás 3 meghívott versenybírója.

Ibolya (torna), Kuttor Csaba (triatlon), Güttler

9 város jelentkezett. A NOB illetékesei által

elôkészítô bizottság. Molnár Zoltán fôtitkár

MOB-fôtitkár, helyettese Dr. Nagy Zsigmond, a

végzett elsô rostálás után Debrecen, Guatemala

köszönti Gyulay Zsolt alelnököt, akit az elnök-

MOB

Egerszegi

tenisz), Szabó Dezsô és Zentai Tibor (atlétika),

City, Kuala Lumpur és Poznan is kiesett; Athén,

ség kért fel a hazai elôkészítô bizottság

Krisztina úszó és Gyulay Zsolt kajakos olimpiai

Bacsa Péter (birkózás), Németh Tibor (csel-

Bangkok, Moszkva, Szingapúr és Torino maradt

vezetésére. Az alakuló ülésen a különbözô

versenyben.

jelentése

részfeladatok irányítói az eddigi munkáról és az

alapján a NOB Végrehajtó Bizottsága Moszkvát

elkövetkezendôkrôl számolnak be. Szabó

és Szingapúrt találta a legalkalmasabbnak a

Tamás MOB-alelnök, az elôkészítô munkát

rendezésre. A NOB tagjait írásbeli szavazásra

segítô NUSI igazgatója megjegyzi, a Héraklész

kérték fel, hogy válasszanak a két város között.

Programban foglalkoztatottak közül mintegy

2007. DECEMBER 3. ÉS 18. KÖZÖTT szemlebi-

350, a korosztályos világversenyeken már

zottság látogatja végig a pályázókat, a

kiválóan szerepelt fiatalt tartanak esélyesnek a

bizottságnak január végéig kell elkészíteni

részvételre.

A

szemlebizottság

nemzetközi

igazgatója.

Edzôk, sportágvezetôk: Szily György (asztali-

Károly és Krajnyák György (úszás), Bernát
Zoltán (vívás), Sigmond András (vitorlázás).

2009. FEBRUÁR. A NOB már napirenden
tartja a 2014-es II. Nyári Ifjúsági Olimpiát. A

2008. FEBRUÁR 21. Dönt a NOB: Szingapúr

nemzeti

olimpiai

bizottságoknak

2009.

rendezheti 2010-ben az I. Ifjúsági Olimpiát. A

februárig kell közölni a rendezés iránt érdek-

NOB-tagok írásbeli szavazásának eredményét

lôdô

Jacques

Olimpiai

számára munkaértekezletet tartanak, július-

Múzeumból közvetített videó-adásban jelenti

ban be kell nyújtani a részletes terveket,

be. Szingapúr 53, Moszkva 44 voksot kap.

októberben a NOB kijelöli a rendezésre alkal-

Rogge

a

Lausanne-i

a NOB Szingapúrban tartott 117. ülésén elôter-

2008. ÁPRILIS ELEJÉN Jacques Rogge, Szergej

jeszti javaslatát az Ifjúsági Olimpiai Játékok

Bubka olimpiai bajnok, NOB-tag, a koordiná-

bevezetésére.

ciós

bizottság

vezetôje

várost.

Márciusban

a

jelentkezôk

mas városok rövidített listáját.

tár-

2007 JÚLIUSÁBAN, Guatemalában, a NOB

saságában a 2010-es Nyári Ifjúsági

119. közgyûlésén döntés születik, hogy

Olimpia elôkészületeirôl tárgyal

2010-ben megrendezik az I. Nyári Ifjúsági

Szingapúrban;

Olimpiát, a Londoni Olimpia mûsorában szerep-

versenyek helyszíneit, az Ifjúsági

lô 26 sportág csökkentett programjával.

Olimpiai Falut.

megtekintik

a

2007. AUGUSZTUS 31. Jelentkezési határidô

2008 ÔSZÉN konferenciát ren-

az ifjúsági olimpia rendezésére, az érdeklôdô

deznek Lausanne-ban az I. Ifjúsági

városoknak az olimpiai bizottság ajánlásával.

Olimpiai Játékokról.

Amely város jelentkezését elfogadják, azoknak

Z 51 SPORTOLÓT ÉS EDZÔIKET magába

Étteremben bemutatja a hazai és a nemzetközi

ga számára.

2005. JACQUES ROGGE, az Európai Ifjúsági

rendszerét, valamint kulturális és nevelési programját. A Londoni Olimpia mûsorán szereplô 26

értékelô jelentését a NOB végrehajtó bizottsá-

Olimpiai Fesztiválok (EYOF) sikerén felbuzdulva

A magyar küldöttség

2007. NOVEMBER KÖZEPÉN a 2010-es ifjúsá-

2007. NOVEMBER 12. A NOB különbizottsá-

2008. DECEMBER KÖZEPÉN a

október 26-ig a NOB által kiadott kérdôív

NOB

kitöltésével megfelelô garanciák vállalásával

jóváhagyja az I. Ifjúsági Olimpiai

meg kell erôsíteni szándékukat.

Játékok mûsorát és kvalifikációs

Végrehajtó

Bizottsága

www.nupi.hu

www.nupi.hu
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I. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIAI JÁTÉKOK, SZINGAPÚR, 2010. AUGUSZTUS 14-26. I. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIAI JÁTÉKOK, SZINGAPÚR, 2010. AUGUSZTUS 14-26.

A

A Szingapúri I. Nyári Ifjúsági Olimpia számokban – folytatás

SPORTÁGAK TEKINTETÉBEN a legnépesebb

programban –, 20 ezer önkéntes és több mint

mezôny atlétikában gyûlt össze 680 ver-

másfél ezer újságíró az eseményeken. 200

senyzôvel, majd az uszodai sportok –

luxusbusz a sportolók szállítására, 300 E

úszás, mûugrás – 448 és a labdarúgás

Mercedes az ügyintézésekre; 1200 mintavétel a

következik 216 fôvel. A

sport tisztaságáért. Másfél millió üveg Coca

legtöbb

érmet

uszodában

(38),

az
az

lyi számítógép, ugyanennyi
Atos Origin komputer; 70 ezer

a tornacsarnokban (16)

McDonald's-menü, 100 km

osztották.

kábel

És ami még

az

idômérés

Omegától
és

az

tájékoztatás

a statisztikákhoz tar-

végett

tozik… Összesen 370

Samsung telefon. A szervezési

ezer nézô a versenye-

valamint

6000

költség a sajtóban megjelen-

ken, 25 ezren a meg-

tek szerint 397 millió szin-

nyitón – köztük 7500

gapúri dollár, azaz mintegy 65

fiatal közremûködô a

milliárd forint volt.

Szingapúrban a magyar küldöttség vezetôje:

„A

Cola üdítô, 2000 ACER szemé-

atlétika-pályán (36) és

Dr. Schmitt Pál, köztársasági elnök, korábban a MOB elnöke,
PAZAR MEGNYITÓ utáni elsô három ver-

alaposabban megismerkedhetnek az olimpiz-

De számomra is jó érzés

senynap is bebizonyította, hogy Rogge

mus igazi értékeivel. Az olimpia sikeréhez a

volt olyan kiválóságokkal

elnök személyes kezdeményezését támo-

házigazdák is nagymértékben hozzájárultak; a

találkoznom, mint Katarina

gatva helyesen döntöttünk az ifjúsági olimpia

rendezés, a versenyek lebonyolítása, a nemzet-

Witt és Kip Keino, Jelena

bevezetésérôl. Célkitûzéseink is valóra válnak,

közi sportszövetségek közremûködésével töké-

Iszinbajeva

hiszen a magas színvonalú, rendkívül izgalmas

letes volt. A fiatalok sportszerû viselkedése,

Bubka, vagy éppen Claudia

küzdelmek a rendszeres sportolásra, az egész-

becsületes küzdeni akarása, egymás iránti

Bokel

séges életmódra ösztönzik a világ fiatalságát. A

barátsága örvendetesen igazi csapatszellemet

Számomra is újabb élményt

204 ország fiataljai jó hangulatú, sportszerû

teremtett. Az olimpia élményeivel gazdagodva

jelentett a régi bajnokok-

küzdelme egyben a világ ifjúságának egységét

sportpályafutásuk felfelé ívelhet.

kal való találkozás, mege-

is erôsíti, az egymáshoz tartozást fejezi ki,

Fôvédnökeink, Egerszegi Krisztina és Gyulay

hiszen ez az olimpia nem csak a sportról szól. A

Zsolt olimpiai bajnokok és aranyérmes társuk,

kultúra, és a nevelés is elôtérbe kerül. A fiatalok

Czene Attila jelenléte, tanácsa segítette ôket.

és

és

Szergej

Usain

Bolt.

rôsítették a sporthoz való
kötôdésemet.”

Dr. Szabó Tamás, a MOB alelnöke, a magyar küldöttség helyettes
vezetôje, a NUPI igazgatója:

„Ú

A

Z IFJÚSÁGI OLIMPIÁN célkitûzés volt a sport-

ladás”, „Egészséges életmód”, „Felelôsség a

világhálón keresztül világhírû sportolókkal,

versenyek mellett széleskörû kulturális és

társadalom iránt” és „Kommunikáció a digitális

kalandtúrán vehettek részt. A szervezôk mintegy

nevelési program megvalósítása is. A

média segítségével”. Mindezek szellemében a

50 kulturális és nevelési programot, elôadást

nevelési program öt témát érintett: „Az

fiatalok mûvészeti és kulturális elôadásokat

biztosítottak a fiatal olimpikonok számára.

olimpiai mozgalom értékei”, „Szakmai elôreha-

hallgathattak, kapcsolatot létesíthettek a

A

4. oldal

Kultúra és nevelés – félszáz program a sport mellett
A jövô – merre tovább Szingapúr után?

II. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIÁNAK, a NOB 122.

olimpiai bizottságok – források szerint – elsôsor-

curling, jégkorong, korcsolyázás (mû-, gyors-,

ülésén hozott döntés értelmében Nancsing

ban a kvalifikációs rendszer átalakítását szor-

rövidpályás gyorskorcsolya), sí (alpesi, északi,

(Nanjing) ad otthont 2014. augusztus 16.

galmazzák. Gilbert Felli, a NOB olimpiai ügyve-

ugrás, akrobatika) és szánkó – rendeznek

és 28. között. A kínai város a lengyel Poznannal

zetô igazgatója bejelentése alapján, 2018-ra,

versenyeket, de csökkentett számmal. A sport-

volt szoros csatában, végül az ázsiai település

már 18 város érdeklôdik a rendezés iránt.

versenyekkel egy idôben nevelési és kulturális

47, az európai 42 szavazatot kapott. A har-

Mindenképp a jövôt érinti a téli játékok

programokra is sor kerül. A '12-es téli játékok

madik pályázó, a mexikói Guadalajara, anyagi

megszervezése is. Az I. Téli Ifjúsági Olimpiának

rendezési jogára négy város – az osztrák

okokra hivatkozva még januárban visszalépett

Innsbruck lesz a házigazdája 2012. január 13. és

Innsbruck, a finn Kuopio, a norvég Lillehammer

a

Rogge

22. között. A versenyeket a '64-es és '76-os téli

és a kínai Harbin – jelentkezett.

Nancsingban Alekszander Popov négyszeres

olimpiai helyszíneken bonyolítják le; a tervek

…no és 2012-ben Londonban olimpiát ren-

olimpiai bajnok orosz úszóval tett látogatást a

szerint 70 ország, 1100 versenyzôjére számí-

2014-es játékok helyszínén. A nemzetközi

tanak. A vancouveri téli olimpia mûsorán sze-

sportszövetségek és a résztvevô nemzeti

replô sportágakban – biatlon, bob és skeleton,

rendezés

szándékától.

Jacques

www.nupi.hu

JDONSÁG LÉVÉN, nehéz lett volna az esély-

megvalósuló szakmai munkának az eredménye.

jó partneri viszonyban, szoros együttmûködés-

latolgatás, mert nem ismertük ennek a fia-

A 14-18 éves fiatalokat menedzselô, 2001-óta

ben dolgozunk, a NUPI az edzôtáborokat,

tal generációnak a teljes mezônyét, az afri-

mûködô Héraklész Bajnokprogramra évente

felméréseket, felszereléseket, tudomá-

kai, ázsiai országok képviselôit; valamint voltak

mintegy 700 millió forint állami pénzt fordítunk;

nyos és informatikai hátteret támogat-

versenyszámok,

Szingapúrban

ebben jelenleg 20 sportágban, közel 1500 fiatal

ja, megrendeli a szolgáltatásokat és az

találkoztak elôször a fiatalok. Nagyon kemény

érintett. A Bajnokprogram elôszobája a Sport

edzôi béreket biztosítja; így volt ez

kvalifikáción mentek keresztül a gyerekek,

XXI. Program, melyben a kiválasztás során már

Szingapúrt megelôzôen is. Az ifjúsági

külön nem készültek az ifjúsági olimpiára, az

látókörünkbe kerülhetnek a tehetségesebbek,

olimpián szerepelt, most 16-18 éves

eredmények a hazai tehetséggondozó progra-

itt a sportegyesületeket is támogatjuk. A fia-

fiatalok közül néhány már a Londoni

mokat igazolják. Az, hogy 51 versenyzô közül 44

talok menedzselése 23 éves korig tart, a

Olimpián is „oda érhet”, de 2016-ra,

héraklészes, közülük pedig 35-en, azaz, mintegy

Csillagprogramon keresztül ér véget, tehát a

Rióra teljesedhetnek ki igazán. Megmutattuk

80 százalékuk az elsô nyolc között végzett, az

rendszer lefedi a teljes vertikumot. A sportági

a világnak, számolni lehet velünk – a

utánpótlás-nevelés rendszerének, az abban

kereteket a szövetségek határozzák meg, velük

prognózis jó…”

„A

melyekkel

Molnár Zoltán, MOB-fôtitkár, csapatvezetô:

SZINGAPÚRI IFJÚSÁGI OLIMPIA azt mutatja,

sport, ami igenis megsüvegelendô, az éremtáb-

hogy összességében az utánpótlás-nevelés

lázaton elért nyolcadik helyet még évtizedekig

terén nincsenek nagyobb problémák.

különleges teljesítményként tartják majd nyil-

Most a világ legjobbjai közé tartoznak a fiatal

ván. Ez ugyanis tényleg csodálatos produkció-

sportolók. Ez az esemény tökéletesen rávilágí-

nak számít egy olyan versenyen, amelyre min-

tott: továbbra is rengeteg a tehetséges verseny-

denki odafigyelt, hiszen 204 ország szerepelt

zô, és legalább ennyi tehetséges edzô dolgozik,

itt, a túlnyomó többség kemény kvalifikáció

akiknek a szaktudása is megvan ahhoz, hogy

árán jutott el ide, azaz minden számban az

kiemelkedô eredmények születhessenek. Az

adott korosztály legjobbjai szerepeltek.”

olimpián olyan eredményt ért el a magyar

„E

Gyulay Zsolt, a MOB alelnöke, a magyar csapat fôvédnöke:

GERSZEGI KRISZTINÁVAL együtt az ifjúsági

pelve, kiváló eredményeket értek el, és sport-

résztvevôivel. Szeretném ismételni elis-

olimpián részt vett magyar csapat fôvéd-

szerû viselkedésükkel is öregbítették hazánk jó

merésünket

nöke lehettem. Rendkívüli örömmel láttuk

hírét. Élményt jelentett a fiatalokkal való

Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak,

deznek, ahol a Szingapúrban sikert aratott fia-

el ezt a megtisztelô megbízatást. Mindketten

személyes, közeli kapcsolat, és természetesen

személyesen Rogge elnöknek a viadal

talok némelyike akár újra megmutathatja

nagyon örültünk annak, hogy utódaink az

örömmel találkoztam az egykori kortársakkal, a

létrehozásáért, a szingapúri házigaz-

magát – már a felnôttek közt…

olimpiai hagyományainkhoz méltóan szere-

szöuli, barcelonai, atlantai játékok egykori

dáknak a kiváló lebonyolításért.”

www.nupi.hu

és

köszönetünket,

a
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