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SIKERESEN SZEREPELTEK a magyar sportolók

Hírek

selejtezôk elôtt.

Temesvári Andreával készül a jövôben. A

a rövidpályás úszó világkupa-sorozat berlini

A CSELGÁNCSOZÓK rotterdami világkupa-

néhány héttel késôbb napvilágot látott hírek

állomásán. Az október utolsó hétvégéjén

állomásán a KSI judokája, Joó Abigél képviselte

szerint a kék-fehérek csapatát fogja erôsíteni a

megrendezett németországi viadalon négy

a magyar hölgyeket. Európa-bajnok sportolónk

korábbi csillagprogramos, a világranglista 37.

ezüstérmet gyûjtöttek a magyarok. A szombati

a lengyel Wojtowiczot ipponnal gyôzte le, ám a

helyén álló Szávay Ágnes is.

versenynapon a Verrasztó-testvérek arattak:

következô körben a német Heise kifogott rajta,

A MAGYAR SPORTORVOS TÁRSASÁG

Evelyn 200 m vegyesen lett második 2:08.67

így a 78 kilogrammos magyar versenyzô a

háromnapos kongresszusán elhangzott több

perccel, míg 400 m vegyesen Dávid 4:04.62-vel

kilencedik helyen végzett. A felnôtt Ungvári

mint fél száz magas színvonalú, kiváló elôadás a

zárt másodikként. Vasárnap Mutina Ágnes 400

Miklós bronzérmes lett.

sportsérülések diagnosztikája, terápiája, regeFotó: Gosztonyi Balázs

m gyorson 4:03.39-cel, Jakabos Zsuzsanna pedig

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

nerációja, a teljesítmény-élettan, a biomecha-

400 m vegyesen 4:32.47-tel ért ezüstöt érô

nika, a sportgenomika, a táplálkozás és sport, a

helyen célba.

sportkardiológia, a gyermekek és iskolások
sportja idôszerû kérdéseivel foglalkozott,
kutatások eredményeit ismertette. A kongreszszus címének – London 2012, az olimpiai
felkészülés félidôben – megfelelôen a magyar
sportorvosok a legújabb kutatási eredményekkel, tapasztalatokkal ismerkedhettek meg.

SPORTTÖRTÉNELMI eredményt értek el a

a Héraklész-, a Sport XXI- és a Sportiskolai Program valamint a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2010. október, IX. évfolyam 10., sorrendben 96. száma.

A

TARTALOMBÓL:
Ifjúsági olimpikonok az Olimpiai Bajnokok Klubjában
Sportági beszámolók: torna, vívás, cselgáncs, evezés, öttusa, labdarúgás, atlétika,
kézilabda, kerékpár Hírek.

Szövetségi Fôtitkári Értekezlet a NEFMI és az NSSZ szervezésében

K

ÉTNAPOS, fôtitkári értekezletet tartottak

a NEFMI sportért felelôs államtitkára, Szekeres

Tatán, a NEFMI és az NSSZ szervezésében.

Pál,

A rendezvényen terítékre kerültek a

államtitkár,

sportpolitikáért
Bardóczy

felelôs
Gábor,

helyettes
a

NEFMI

magyar sport szervezeti, strukturális és koncep-

Sportszakmai Fôosztályának vezetôje, Molnár

gyorskorcsolyázó

„ADJUNK SZÓT AZ IFJÚSÁGNAK” mottóval

cionális kérdései. Az eseményen Dr. Szabó

Zoltán, a Magyar Olimpiai Bizottság fôtitkára,

fiatalok a kanadai Québecben rendezett

rendezik Durban-ban a VII. Sport, Nevelés és

Tamás, a Nemzeti Sport Intézet megbízott

Balogh Gábor miniszterelnöki tanácsadó, dr.

világkupa-versenyen, a sorozatban ugyanis

Kultúra Világkonferenciát. A decemberi esemé-

fôigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság

Gémesi György, a Nemzeti Sportszövetség

még soha nem volt magyar résztvevôje az „A”

nyen az I. Nyári Ifjúsági Olimpián részt vett

alelnöke is felszólalt. Az értekezleten részt vett

elnöke és Víg László a Nemzeti Sportközpontok

döntôknek. Az 500 méteres táv fináléjában

fiatalok számolnak be tapasztalataikról, élmé-

többek közt Bánki Erik, az Országgyûlés Sport-

Huszár Erika negyedikként ért célba, míg

nyeikrôl, s találkoznak a házigazda dél-afrikai

és Turisztikai Bizottságának elnöke, Czene Attila,

Heidum Bernadett 1000 méteren ötödik lett.

fiatalokkal. A tervezett napirend keretében a

magyar

nôi

rövidpályás

miniszteri megbízottja.
Fotó: pixelmester.hu

fiatalok arra is választ keresnek, hogy a sport, a

MAGYARORSZÁG NYERTE el a Közép-

Megnyílt a Magyar Jégkorong Szövetség Metodikai Központja

Ljubljanában tartott kongresszusán a 2010-es

A KORÁBBI HÉRAKLÉSZ GÁLA-DÍJAZOTT,

egészséges életmód kialakításához. A konfe-

leány és fiú MEVZA-torna rendezési jogát. A

jelenlegi junior tenisz világranglista-második

renciát a NOB és az UNESCO közremûködésével

O

2010. december 27. és 30. között megrende-

Babos Tímea Sopronból az MTK-ba igazolt. A

rendezik meg, a fôiskolai és egyetemi sport,

zendô viadal az utolsó felkészülési lehetôség a

Szingapúri Nyári Ifjúsági Olimpia bronzérmese

valamint a kormányzati és civil sportszervezetek

januárban kezdôdô ifjúsági Európa-bajnoki

az egyik legsikeresebb magyar nôi játékossal,

képviselôinek részvételével.

nevelés és a kultúra hogyan járul hozzá az

európai Regionális Röplabdaszövetség (MEVZA)

(folytatás a 2. oldalon)

KTÓBERBEN

a

vezette Sport- és Turisztikai Bizottsága; Czene

podást

káposztásmegyeri Jégpalotában a Magyar

megnyitotta

kapuit

Attila, sportügyekért felelôs államtitkár és

Mika Saarinennel,

Jégkorong Szövetség Metodikai Központja.

kabinetvezetôje, Lukács Zsuzsanna; Soltész

az International

A 440 négyzetméteres létesítmény – a legmo-

Miklós, szociális, család- és ifjúságügyért felelôs

lce Hockey Centre

dernebb jégkorong-specifikus eszközökkel –

államtitkár, valamint Dr. Szabó Tamás, a

of Excellence finn

kondicionáló teremként szolgál a szövetség

Nemzeti Sport Intézet vezetôje. A szövetség

igazgatójával.

által mûködtetett válogatottak, a Sport XXI.

köszönettel tartozik Baljer Anikónak, a létesít-

tehetséggondozó program, valamint a klub-

ményt tulajdonló cég ügyvezetôjének, Czirják

(Velenczei Attila

csapatok 10 évnél idôsebb korosztályai részére;

Ferencnek, aki támogatóként a betonozást vé-

írása az 5. oldalon

másrészt az MJSZ tudásbázisa is lesz.

gezte, illetve Tornyai Tibor építési vállalkozónak.

olvasható)

kiemelkedô

A megnyitón a Szövetség képviseletében

támogatást nyújtott az Országgyûlés Bánki Erik

Németh Miklós elnök együttmûködési megálla-

A

Központ

létrejöttében

írt

alá

Nemzetközi Sporttudományi Konferencia Európa Kulturális Fôvárosában

A

Fotó: Dr. Szabó Tamás

Fotó: Oszvald György

A

következô számának tartalmából:

Evezôs felnôtt vb
eredményességi tábla

Rövidpályás úszó Eb
Felnôtt vívó vb
IV. Országos Edzôi Kongresszus.

U23-as judo Eb

Héraklész

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TTK Testneve-

A konferencia célja a Pécs 2010 Európa

elôadók között hazai és külföldi szakemberek

lés- és Sporttudományi Intézete valamint

Kulturális Fôvárosa (EKF) program szellemiségé-

prezentáltak, nyújtottak betekintést legújabb

a Magyar Sporttudományi Társaság közös

nek megfelelôen a sportkultúra, a sporttudo-

kutatásiakba. Az eseményen Dr. Szabó Tamás

szervezésében került megrendezésre a „Sport –

mány és az életminôség összefüggéseinek

„Az olimpiai eszme és sportkultúra, mint

Kultúra – Életminôség” elnevezésû Nemzetközi

bemutatása, a kulturális és a tudományos

nevelési eszköz” címmel tartott elôadást.

Sporttudományi Konferenciára Pécsen, október

kapcsolatok fejlesztése volt. A kétnapos

végén.

kongresszusnak több száz hallgatója volt; az

NUPinfo

„Testkultúra a Klebelsbergi Kultúrpolitikában” – konferencia a TF-en

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.

O

és sport megújítására „Testkultúra a

Testnevelô Tanárok Országos Egyesületének

NUPinfo

Klebelsbergi Kultúrpolitikában” címmel. Az ese-

elnöke, Szalay Ferenc szolnoki polgármester, a

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

ményen testnevelô tanárok, iskolaigazgatók,

kosárlabdázók elnöke, Dr. Glatz Ferenc, a Magyar

állami és önkormányzati vezetôk, valamint a

Tudományos Akadémia korábbi elnöke és Gróf

Szerkesztôség: Nemzeti Sport Intézet, NUPinfo

sport és egészségügyi szervezetek, az olimpiai

Klebelsberg Éva. Dr. Szabó Tamás, NSI-fôigaz-

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

mozgalom, a sporttudomány és a média képvise-

gató, elôadásában a közoktatási típusú sportisko-

Lapkivitel:

lôi vettek részt; köztük Dr. Schmitt Pál, a Magyar

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

Köztársaság elnöke, Czene Attila, a Nemzeti

Fôszerkesztô: Vasvári Ferenc

Telefon: (06) 1 422 35 32

E-mail: vasvari.ferenc@nupi.hu

RSZÁGOS szakmai-módszertani konferenciát

Erôforrás Minisztérium sportért felelôs államtit-

Képviselô, Dr. Gémesi György, a Nemzeti Sport-

tartottak a TF-en, az iskolai testnevelés

kára és Dr. Deutsch Tamás, Európai Parlamenti

szövetség elnöke, Dr. Istvánfi Csaba, a Magyar

lai rendszer fejlesztésének lehetôségérôl beszélt.
Fotó: Mob.hu

www.nupi.hu
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Szövetségi Fôtitkári Értekezlet a NEFMI és az NSSZ szervezésében – folytatás

B

ÁNKI ERIK, elôadásában hangsúlyozta: a

lan portfóliót.” Véleménye szerint ezzel igény-

magyar kormány, jelentôs döntésekkel már

specifikusabbá válhat és bôvülhet a jelenlegi

Molnár Zoltán, a MOB fôtitkára bejelentette:

bizonyította, hogy elkötelezett a magyar

intézményrendszer, csökkenhet a sportolói

2011. január 1-tôl a Magyar Olimpiai Bizottság

sport iránt, és ez a hozzáállás a jövôben sem fog

elvándorlás (külföldi edzôtáborokba), így

változni.
Bardóczy

Gábor

a

tárca

Atlétika: Három évfolyam a Bajnokprogram elôszobájában, Tatán

N

EGYEDIK ALKALOMMAL szervezte meg a

többen voltak olyanok, akikrôl már az elôzô két

tudatosan, hosszútávon alkalmazzák, akkor

Magyar Atlétikai Szövetség – a Sport XXI.

évben is vettünk fel adatokat Tatán. Az ô

még nincs késô, be lehet hozni az adott

Program segítségével – a 13-15 éves

számukra szeretnénk egy olyan kimutatást

elmaradásokat. Ezt is szeretné segíteni ez a

kibôvített jogkörrel dolgozhat tovább, többek

serdülô korosztály felmérô táborát. A kiválasz-

készíteni, ami az elmúlt három év felmérési

három nap. A képességfelmérô tábor ismét

költséghatékonyabbá válhat az állami források

között a MOB asztalára fognak tartozni az

tott 72 versenyzô közül 64-en, hét csoportban

eredményeit mutatja – informált Molnár Ferenc

hasznos volt és várhatóan találkozni fogunk a

felhasználása is.

olimpiai felkészülés állami támogatásai is.

végezték a különbözô gyakorlatokat.

utánpótlás szövetségi kapitány.

most látott fiatalokkal a különbözô válogatott

– mondta Gémesi György.

Sportszakmai Fôosztályának vezetôje

A Nemzeti Sport Intézet megbízott fôigazga-

Az értekezleten az NSSZ és stratégiai

„Azokat hívtuk meg Tatára, akik idén jól

A kapitány hozzátette, a próbaszámok során

viadalokon, világversenyeken - fejezte be a

arról beszélt, hogy a magyar sport

tója, Dr. Szabó Tamás kifejtette: „az új koncep-

partnerei valamint, az egyes sportági szakszö-

szerepeltek a különbözô bajnokságokon és

az általánosnak mondható hiányosságok most

szakvezetô, aki kiemelte a csoportvezetôk:

miként

hogy

ciónak köszönhetôen az NSI immáron az

vetségek közötti kapcsolatok is középpontba

várható tôlük, hogy az elkövetkezendô évek-

is megjelentek, így a lazaság, hajlékonyság –

Forgács Judit, Héjja Antal, Lengyák György,

betöltse stratégiai feladatait. Ehhez

utánpótlás-nevelési feladatok mellett a szabad-

kerültek. Az elôadók közt Szántó Éva NSSZ

ben a Héraklész Program tagjai legyenek.

nyújthatóság terén, a törzsizomzat felmérésé-

Magyariné Oroszi Zsuzsanna, Molnárné Sas

új

és

idô- és a parasport képviselôinek is módszertani

fôtitkár, Györfi János NSSZ stratégiai fôtanács-

Mondhatjuk azt is, hogy számukra ez a

nél, a szökdelési technikák ismerete, végrehaj-

Magdolna, Szenczi László és id. Tomhauser

finanszírozási rendszer kell. A NEFMI

segítséget ad.” A fôigazgató beszélt arról is,

adó, Szlatényi György, a Magyar Diáksport

meghívás a Héraklész Bajnokprogram elôszobá-

tása alkalmával is. - Ha ezeket a hibákat idôben

István munkáját és a Szalay Sándor vezette

Sportért Felelôs Államtitkársága ezért

hogy jelenleg háromszáz tehetségpont mûkö-

Szövetség fôtitkára, Dr. Vincze Pál, a Magyar

jának tekinthetô. Tehetséges és jó hozzáállású

konstatálják az edzôk, szakszerûen pótolják a

versenybíró csapat segítségét.

elindította az ehhez nélkülözhetetlen

dik a környezô országokban: „erre a rendszerre

Egyetemi és Fôiskolai Sportszövetség elnöke,

társaságot ismertünk meg, a 15 évesek között

hiányosságokat

elôkészítô és tervezési folyamatot.

kellene ráépíteni a sportot is, így a kormányzati

Monspart Sarolta, a Nemzeti Szabadidôsport

szándéknak megfelelôen közeledni tudunk a

Szövetség elnöke, Dr. Tamás István, a Magyar

határon túli magyarokhoz.”

Edzôk Társaságának fôtitkára, Prof. Dr. Tihanyi

lehet

képes

intézményi,

Az

arra,

szabályozási

államtitkárság

nemzetközi

ügyekkel foglalkozó munkatársa,
Bertáné Göntér Krisztina az Európai Unió soros

József Semmelweis Egyetem TSK (TF) dékánja is

elnökségére való felkészülésünkrôl, valamint az

szerepelt. A sportági gyakorlatok bemutatása

EU és a Sport aktuális helyzetképérôl beszélt.

során Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong

Ismertette

alatti,

Szövetség fôtitkára, Mihalik Hunor, a Magyar

magyarországi kiemelt találkozók terveit; 2011.

Kendo, Iaido és Jodo Szövetség fôtitkára,

február

valamint Fejér Gábor, a Magyar Tradicionális

az

elnökségi

22-23-án

értekezletre,

június

sportigazgatói

idôszak

uniós

sportminiszteri

27-28-án

értekezletre

pedig
kerül

a

kapott szót.

O

KTÓBERBEN

intézményekkel.

Masz.hu – Mérei László

technikákat

Kézilabda: Regionális edzôtovábbképzés a Sport XXI. támogatásával

elnökségre fontos feladat hárul, hiszen erre az

egyeztetése a 27 tagállammal és uniós

helyes

Fotó: Lengyák György

Budapesten, illetve Gödöllôn. A magyar

szakmailag megalapozó alapdokumentum

a

Kung-Fu és Wushu Szakszövetség elnöke

sor

idôszakra esik a majdani uniós Sport Programot

és

Dr. Gémesi György, az NSSZ elnöke elmondta, fontos, hogy rendszeresen találkozzanak

ELINDULT

a

regionális

helyi kézilabda szervezetekkel valamint a

biekben még öt helyszín került a naptárba, a

mely

Nemzeti Sport Intézettel (NSI) – korábban NUPI

program november 10-én, Mezôkövesden,

elméleti és gyakorlati órákat is tartalmaz.

– közösen szervezi. A továbbképzések célja a

11-én Csurgón, 29-én Veszprémben folytatódik.

Az ôsz folyamán, a nyolc regionális központban

gyermek- és utánpótlásedzôk tudásának bôví-

rendezendô egynapos képzéseket szakmailag a

tése. Az elsô alkalmakra októberben Szegeden,

Magyar Kézilabda Szövetség koordinálja, és a

Budapesten és Csömörön került sor; a késôb-

kézilabdaedzô-továbbképzés,

azok a sportszakemberek, sportdiplomaták,
A képzéseket a NSI Sport XXI. Programja

akik a magyar sportélet meghatározó alakjai:

Az értekezleten az október 1-vel átalakult

„a magyar sport táborában csakis az együttmû-

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgálta-

ködés lehet a sikeres jövô kulcsa. Rajtunk múlik,

tó Intézet vezetôi is felszólaltak. Vígh László, a

hogy milyen lesz a jövô magyar sportja, egy

Nemzeti Sportközpontok miniszteri megbí-

olyan átfogó stratégiára van szükség, amely

zottja az átalakítás célját taglalta: „az „új”

nem csupán a versenysportot taglalja, hanem a

Az eseményen Czene Attila, a NEFMI sportért

költségvetési szerv célja az, hogy mind az

szabadidôsportot, a diáksportot, az egyetemi-

felelôs államtitkára és az elôadók részvételével

élsport és utánpótlás-nevelés, mind pedig a

és fôiskolai sportot is. A Nemzeti Sportszövet-

kerekasztal

tömegsport számára alakítsa ki, üzemeltesse és

ség a stratégiai partnereivel megfogalmazott

„A magyar sport jövôje” címmel.

fejlessze az igényeknek megfelelô sportingat-

12 pont jó alapja lehet egy ilyen stratégiának”

beszélgetésre

is

sor

támogatja.
NUPinfo

került
Fotó: Bikemag.hu

NEFMI – NSSZ – NUPinfo

A

Kerékpár: Szalontay Bécsben saját rekordját döntötte meg

UCI IM2-es pályaversenyt, melyen Magyaror-

LIG EGY HÓNAPPAL KORÁBBI, a szentpé-

10.799 mp-es eredményét adta át a múltnak

tervári pálya Eb-n beállított rekordját

Bécsben, a Ferry Dusika Stadionban, ahol a hiva-

szág színeiben több kerekes is rajthoz állt, többek

döntötte meg októberben Szalontay

talosan kiírt csúcskísérlet alkalmával 10.788-at

közt a KSI legényei. A magyarok és a házigazda

hajtott, ami 66.74 km/órás átlagnak felel meg.

osztrákok mellett német, olasz, cseh, szlovák és

Sándor. A KSI-Schwinn Csepel SE U23-as versenyzôje, a szeptemberben 200 méteren elért,

A bécsi stadionban rendezték a GP Vienna

lengyel versenyzôk tekertek az érmekért.

A KSI-s Veres Ádámé az idei Vasló Kupa

A

KSI-SCHWINN CSEPEL SE 12. alkalommal

Velodromban került sor, a teknôben a

korosztályban született siker. Az elit-U23-as

írta ki idén a Vasló Kupa pályakerékpáros

magyarok mellett osztrákok is tekertek. A

mezônyben Veres Ádám a Vasló Kupa mellett

versenyt, mely alkalmával idén az

verseny az esôs idô miatt rövidített programmal

az Omnium bajnoki címet is bezsebelte;

került az almanachba.

Kenyeres Ábel a serdülôk közt, Móricz Dániel

Omnium magyar bajnokokat is dobogóra
szólították. A viadalra a zuglói Millenáris

A rendezô klub színeiben majd' minden

U15-ben „vitte” a kupát.

A KSI a hegyi ob-n is tarolt
Fotó: pixelmester.hu

A

Szakmai gyakorlat a NUPI-ban
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A

KERÉKPÁROSOK IDEI hegyi-bajnoksága a

90 órás szakmai gyakorlatukat. A 11 hallgató az NSI egyes szakmai részlegében ismerkedik a sportszakmával.

Mártában, a Kékes-tetôre vezetô úton

kiválóan helyt álltak: a zuglói klub összesen hat

U15-ös Móricz Dániel húzhatott magára

éremmel zárt.

bajnoki trikót. Az ifi Radonics Máté ezüst-, a

került megrendezésre. A KSI-Schwinn

Az ifjúságiaknál a szingapúri ifi olimpikon

Csepel SE bringásai a meredek kaptatón is

Stubán Ferenc, a serdülô Kenyeres Ábel és az

varró

Dániel

és

Tolnai

Zsanett

bronzérmes lett.
V.F.
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serdülô

Fotó: Bringahirado.hu
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A

Öttusa: Magyar fölény a szlovákiai ORV-n

VISEGRÁDI-NÉGYEK

–

Torna: Berki aranyérmes a vb-n,

Magyarország,

dobogó született: Zs. Tóth Anna elsô lett,

Krisztián, Malits István összeállítású együttesek.

Szlovákia, Csehország és Lengyelország –

másodikként Lénárt Emese, a harmadik helyen

A leány „B” csapat aranyérmes, a fiúk

hagyományos Olimpiai Reménységek

Zics Adrienn végzett; a hölgyek váltóban elsôk

bronzérmesek lettek (itt Németh helyett

Versenyét öttusa sportágban idén október

lettek. A Fröhlich Tamás, Németh Péter,

Baranyai Bence állt rajthoz). A leány „A” csapat

elején,

A

Horváth Norbert összeállítású fiú „B” váltó

ezüstöt szerzett, a fiúk aranyat. Ifi „B”

besztercebányai viadalon az igen fiatal magyar

másodikként zár, csak úgy, mint a leány és fiú

egyéniben a lányok hármas sikere mellett

Szlovákiában

rendezték

meg.

öttusa-korosztály máris megmutatta erejét.
A lányok ifi „B” egyéni mezônyében magyar

„A” váltók: Földházi Anita, Slett Emese és
Mészáros Brigitta; valamit Telek Máté, Klis

Fröhlich Tamás, az „A” egyéniben pedig Telek
Máté és Földházi Anita lett bronzérmes.

Labdarúgás: Felavatták az elsô magyar mini multifunkcionális óvodai

V.F.

sportpályát Debrecenben

A

PROGRAM MEGÁLMODÓJA és ötletgazdája

OviFoci® program által minden gyermeket fel

a debreceni DHSE Olasz Fociuli vezetôje,

tudunk mérni, és képességeinek megfelelôen, a

Hegedüs Gábor; a mûfüves kispálya

megvalósításában és kivitelezésében nagy

a férfi és nôi csapat is mehet az olimpiai kvalifikációs vb-re

A

Z EGYKORI KSI-S, most UTE-versenyzô Berki

japán-német dobogó mögött.

Krisztián személyében, Csollány Szilveszter
vb-aranya

után

nyolc

A hölgyek is jól teljesítettek csapatban,

esztendôvel

a Tóth Renáta, Divéky Luca, Csillag Tünde,

ünnepelhetünk újra magyar tornász világbajno-

Lónay Hajnalka, Gombás Laura, Szabadfi

kot. A csillagprogramos sportoló Rotterdamban

Szilvia alkotta nôi válogatott végül a 23.

– itt lett egykoron Borkai Zsolt is a szer legjobba

helyen végzett; gyôztek az oroszok,

– került a világ trónjára, esélyeshez méltón

másodikok az amerikaiak, bronzérmesek

nyerte meg a lólengés fináléját, megelôzve az

a kínaiak lettek. Az olimpikon Böczögô

angol Smith Louis-t és az ausztrál Sellathurai-t.

Dorina

Kovács István tanítványa két vb-ezüst, négy Eb-

bekövetkezett

arany után lett a világ legjobb lovasa.
Altorjai Sándor, MATSZ-fôtitkár, delegáció-

a

már

sérülés

helyszínen
miatt

nem

2002-ben Csollány Szilveszter nyert világbajnok-

léphetett végül szerekhez. Teljesítményük

ságot. Ha jól számolok, ez sportágunk 10. vb-

alapján – a legjobb 24-ben végezve – a

számára legoptimálisabb sportág felé irányí-

vezetô:

Krisztián

aranya. Lólengésben egyébként több, mint 20

férfiak és a nôk is kijutottak a 2011-es

tani. Ez lehet a tehetség-kiválasztás és a

aranyérme a magyar tornasportnak, utoljára

éve nem volt vb-aranyunk. És persze az sem

olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.

„Nagyon

nagy

dolog

szerepe volt Molnár Andrásnak, a Globál sport

tehetséggondozás elsô lépcsôje. De még

mindegy, hogy Krisztián jövôre világbajnokként

vezetôjének.

fontosabb, hogy egészséges, sportokat és a

állhat

oda

az

Hegedûs Gábor: „A legkisebbekkel foglal-

mozgást megszeretô gyerekeket neveljünk!

kvalifikációs vb-re. Nagyon

S ha már sport „elôképzettséggel”érkezik az

boldogok vagyunk!”

helyzete sajnálatos módon nagyon szerény

iskolába

kerüléssel,

nehéz

lenne

A

ettôl

Kállai

Tornasport.hu – V.F.

olimpiai

kozó oktatási intézmények sportlétesítményi

Magyarországon, hely- és pénzigényes. Ezért

egy,

Zoltán,

Nyers

Csaba, Mihók Ádám, Vlacsil

eltéríteni.”

Attila, Hidvégi Vid, Berki

kell olyan sportpályákat kialakítani, amely

– azaz a sporteszközök (GS), és a képzések (OFS)

Molnár András: „Az új, OviFoci® sportpálya,

minden évszakban lehetôséget biztosít a

egyedi rendszerét. Az MLSZ országos óvodai

egy kifejezetten óvodások számára kifejlesz-

Krisztián,

Szabó

Nándor

rendszeres sportra, mozgásra, ugyanakkor –

programjához is szorosan kapcsolódunk s új

tett, kisméretû, több sportág mûvelésére

összeállítású

férfi

méretébôl adódóan – az ára is elérhetô, akár a

képzési irányvonalat, lehetôséget igyekszünk

alkalmas, speciális méretû és kivitelezésû

bejutott a legjobb 24 közé,

csapat

szülôk, alapítványok közös támogatásával is.

kidolgozni ezzel a legkisebb korosztályoknak a

mûfüves pálya. A technológia kidolgozásánál

végül 22-ként zárt a kínai-

Külföldi szakemberekkel is konzultálva, a mi

mozgás, a sportolás megszerettetéshez. A

figyelembe vettük a 3-6 éves korosztály fizikai,

ovifocisulis rendszerünket évek óta használt

szakmai program kiskönyv formájában kerül az

szellemi és lelki sajátosságait, s erre építettük

pályaméretekkel álmodtuk meg, s találtunk

óvoda-pedagógusok kezébe, útmutató segéd-

fel a projektet. A mûfüves pálya standard

meg itthon a Globál Sport céget, mely

anyag a foglalkozások megtervezésére és

mérete 6 x 12 méter; felszereltsége, és mérete is

sportlétesítmények fejlesztésére szakosodott.

tartásához. Célunk, hogy minél ügyesebb,

igénytôl függôen változhat, bôvíthetô. 12-14 fô

A

Az új program neve OviFoci® program, mely a

koordináltabb mozgású gyerekek kerüljenek

kitûnôen dolgozhat benne. Komplex jellege

elsô tízben végeztek.

Globál Sport. (GS) és az Olasz Focisuli (OFS)

majd az iskolás korban az egyesületekbe

alkalmassá teszi focizásra a kosárlabdázásra,

innovációja, amely biztosítja a sportprogram-

kerülésnél a DVSC és az Olasz Focisuli

kézilabdázásra, röplabdázásra és teniszezésre,

hoz szükséges szakmai és tárgyi feltételeket

utánpótláscsoportjaiba. Az óvodákba bevitt

és jól elôkészít ezekre a sportágakra.”

Vívás: Bronzérmes a junior vb-n Márton Anna, a kardcsapat ezüstöt nyert
Z OROSZORSZÁGI LOBNYÁBAN rendezték az

versenyében Márton Anna, Várhelyi Kata

Férfi kard egyéniben Szatmári András 10. lett.

idei junior vívó világbajnokságot, melyen

nyolcadik lett. Nôi tôr egyéniben Bíró Fanni 7-

Nôi tôr csapatunk a 6 helyen végzett. Férfi

két magyar érem született, többen az

ként fejezte be a viadalt. A Márton Anna,

párbajtôr csapatunk a nyolcadikként zárt. Férfi

Várhelyi Kata, Gárdos Judit, László Luca

kardozóink és nôi párbajtôrözôink egyaránt az

összeállítású kardválogatott ezüstérmet nyert.

ötödik helyen végeztek.

Bronzérmet

szerzett

a

nôi

kardozók

Hunfencing.hu – V.F.

Olaszfocisuli.hu

Atlétika: A Tóvárosi iskola volt a legAKTÍVabb a székesfehérvári tehetségkutatón

S

második

A Nemzeti Sport Intézet (NSI) által koordinált

osztálya” és a „legAKTIVabb iskolája” címért. A

alkalommal rendezte meg az Alba Regia

Sport XXI. Program támogatásával létrejött

gyôzelmet ezúttal is a Tóvárosi Általános Iskola

Atlétikai Klub (ARAK) Utánpótlás Atlétikai

versenysorozat célja az atlétika népszerûsítése a

tanulói szerezték meg.

Központ az Atlétikai Kiválasztó Tehetségkutató

kisiskolások körében és a legjobbak kiválasztá-

Az elsô döntôre idén május elején került sor.

Iskolai Versenyt (AKTIV). A tavasszal bemutat-

sa. Az ARAK AKTIV programjában 8 székesfe-

Az utánpótlás-központot és a tehetségkutató-

kozó nagysikerû helyi kezdeményezés második

hérvári általános iskola több mint 1000 tanulója

versenyt a Sport XXI. Program támogatja, a köz-

döntôjében 320 gyermek versenyzett a telthá-

vett részt. A 6-12 éves gyermekek évfolyamon-

pontot több mint öt millió forint állami pénzzel.

zas Köfém Sportcsarnokban.

ként versenyeztek a város „legAKTIVabb

NUPinfo

ZÉKESFEHÉRVÁRON

IMMÁR

A
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Ifjúsági olimpikonok az Olimpiai Bajnokok Klubjában

DÖMÖTÖR ZOLTÁN olimpiai bajnok –

Eszter, triatlon csapat-elsô, Farkasdi Ramóna és

korábbi KSI vízilabda szakosztályvezetô –

Tótka Sándor, kajakos aranyérmesek; egyedül a

vezette Olimpiai Bajnokok Klubjának

pécsi

úszó,

Biczó

Bence

hiányzott.

októberi összejövetelére a Szingapúri Ifjúsági

A „nagy” és az ifjú bajnokok mellett a

Olimpia bajnokai is meghívást kaptak. A SYMA

klubesten részt vett többek mellett Dr. Szabó

Rendezvény Központban megtartott esemé-

Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, a

nyen több mint százan vettek részt, akik

Nemzeti Sport Intézet megbízott fôigazgatója,

érdeklôdéssel hallgathatták ifi olimpikonjaink

Balogh Gábor világbajnok öttusázó, miniszter-

beszámolóit.

fiatal

elnöki tanácsadó, Turi György, Bernek edzôje és

bajnokok közül részt vett Kapás Boglárka a 200

Csomós Miklós, aki immár Budapest oktatási és

m pillangó és 400 m vegyesúszás bajnoka,

kulturális ügyekért felelôs fôpolgármester-

Bernek Péter, a 200 m hát legjobbja, Dudás

helyettese.

Az

összejövetelen

a

www.nupi.hu

Fotó: juniorfencing.ru

Mob.hu – V.F.
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A

Cselgáncs: Karakas Hedvig harmadszor is világkupa-gyôztes

(Honvéd-Kipex, 90 kg) is bronzérmet

Az eddigi junior világbajnokságok magyar

mellett a ksi-s Joó és Maros Barbara. Az egykor

szerzett az agadiri, 16. alkalommal

mérlege, a '92-es, Buenos Aires-i vb-tôl számol-

juniorok közt bizonyítók közül már néhányan a

R

megrendezett junior-vb-n. A két versenyzônket

va: 3 arany-, 7 ezüst- és 16 bronzérem. 2009-

felnôttek közt is a csúcsra értek. A tendencia

ban, az 57 kilogrammosok között Karakas

egyaránt az elôdöntôben állították meg, de a

ben, a párizsi vb-n Karakas Hedvig zárt

mutatja: van judós utánpótlás, az egyik

Hedvig állhatott fel a dobogó legfelsô fokára.

harmadik helyért rendezett összecsapáson

arannyal, Gorjánácz Zsolt és a ksi-s Joó Abigél

fellegvár pedig a KSI SE…

mindketten magabiztos gyôzelmet arattak. A

pedig bronzzal; 2008-ban 1 ezüstöt és

magyar válogatott többi judokája nem ért el

3 bronzot szállítottak a magyar fiatalok

kiemelkedô eredményt.

Bangkokból – Gorjánácz és Gáspár Eszter

AGYOGÓ MAGYAR SIKER született a

Fotó: Záhonyi Tamás IJF

Cselgáncs: Tóth és Vér bronza a marokkói junior-világbajnokságról

KSI-S TÓTH KRISZTIÁN (81 kg) és Vér Gábor

birminghami nôi cselgáncs világkupaviadalon, ahol a legnépesebb súlycsoport-

A Miskolci VSC világ- és Európa-bajnoki
bronzérmese a kanadai Tremblay legyôzésével
Judoinfo.hu – V.F.

jutott be a legjobb nyolc közé, ahol az U23-as
Eb-ezüstérmes szlovén Dzukic sem tudta
feltartóztatni.
Judoinfo.hu

Jégkorong: Magyar Jégkorong Szövetség Metodikai Központja

Fotó: Záhonyi Tamás IJF

Cselgáncs: Mészáros Anett felnôtt ezüstje jelenti az elsô,

– Egy lehetséges út?

T

Japánban szerzett magyar vb-érmet

ÖBB FÓRUMON IS MEGJELENT MÁR, hogy a

amely

magyar jégkorong a sapporoi sikerrel eljutott

eredményes sportoláshoz szükség van erôre,

teljesítményû kamera rögzíti és vetíti ki azonnal
az LCD tv-re).

növeli

a

képességek

szintjét;

az

eszköz

(a

sportoló

mozgását

egy

nagy

a csúcsra. Sajnos az „A” csoportból a Svájcban

gyorsaságra, állóképességre. Napjainkban olyan

rendezett világbajnokságon kiestünk, de bátran

új eszközök jelentek meg (vagy régi, jól ismert

Amennyiben az edzôk, sportolók a Központ-

kijelenthetjük, hogy a magyar lakosság széles

eszközök alakultak át), amelyek ezen képessé-

ban csak ezeket az eszközöket érnék el, sokan

körben elismerte és megismerte a jégkorong-

gek szintjét, komplex módon tudják emelni. A

talán azt mondanák, ez egy egyszerû kondite-

válogatottat – ezáltal az egész sportágat.

Metodikai Központ kialakításakor törekedtünk

rem. Nem az. Dr. Géczi Gábor, Héraklész

A jégpályán elért sikerek mellett a sportág-

ezen új eszközök beszerzésére, TRX, Kettlebell,

sportági vezetônek – a Metodikai Központ

ban dolgozó szakvezetôk, edzôk, a játékosok

Togu labda, Balance Board, Flexi Bar és további,

szülôatyjának – köszönhetôen egy nagyon

munkájának egyik gyümölcse lett az a 170 millió

eddig a jégkorong sportban nem alkalmazott

sokrétû

Ft-os állami támogatás, amelyet a sportág

eszközök jelentek meg a Központban. Célunk,

hozzáférhetôvé vált. Ezeket az anyagokat a

fejlesztésére, az utánpótlás megerôsítésére

hogy képzett szakembereink ismertessék meg

jégkorongedzôk helyben megtekinthetik (a

költhetett el a szövetség. Többszöri szakmai

ezeket az edzôkkel, az épüljön be a szárazföldi

Központban korszerû oktatás-technikai eszkö-

egyeztetés után a felelôs irányítók úgy

munkába – segítve ezzel a fiatal sportolók

zökkel felszerelt „tanterem” is helyet kapott) és

döntöttek, az összeg jelentôs részét, egy olyan

fejlôdését. A Metodikai Központot minden

az itt látottakat akár már a délutáni edzésen

központ kialakítására használják fel, ami

utánpótláskorú sportoló – csapatonként elôre

beépíthetik a foglalkozásaikba.

nemcsak a jégkorongsportágban, de az egész

bejelentkezve

az

A Központban korszerû gépekkel felszerelt

magyar sportban egyedülálló. Október 14-én

utánpótlás-válogatottaknak pedig kötelezô

equipment sarok is helyett kapott, megtalálható

megnyitotta kapuit a Metodikai Központ.

beépíteni programjukba ezeket az edzéseket.

itt a köszörûgép, a korcsolya- és a kesztyûszárító is.

A jégkorongsport mozgásanyaga rendkívül

Igazi kuriózum, hogy a Központban felállításra

Bízunk abban, hogy a Metodikai Központ

összetett, megköveteli, hogy a sportoló magas

került egy korcsolyázó gép is, ilyen minôségû

segítségével tovább tud fejlôdni a magyar

kicsit ijesztônek tûnt elôször, de aztán az

fokú kondicionális és koordinációs képességek-

gép csak néhány országban található. Túl azon,

jégkorong sport – megmutatva ezzel egy

Juhász Adrián – Simon Béla összeállítású

elôfutam után kicsit megnyugodtunk, mert

kel rendelkezzen. Napjainkra elengedhetet-

hogy a Skate Track segítségével könnyebben

lehetséges utat más sportágaknak is.

kétpárevezôs

az

magabiztos gyôzelemmel zártuk az elsô napot.

lenné vált, hogy a jégen töltött idô mellett

megtanítható bizonyos új és hatékonyabb

Velenczei Attila

Isztambuli Evezôs Tengeri Klubvilágbajnoksá-

A döntôben a rajtot elrontottuk, komoly

szárazföldön is olyan munkát végezzenek,

korcsolyázó technika, a hibajavításra is tökéletes

Kutató és Informatikai Osztály

gon. A tavalyi U23-as vb-ezüstérmes duót a

hátrányt sikerült felhalmoznunk, de a második

döntôben egy francia együttes elôzte meg.

forduló után feljöttünk a második helyre és

J

APÁNBAN RENDEZTÉK a 26. Férfi és 17. Nôi

tatamira. A magyar színeket tizenöt judós

hely Burján László, Ungvári Attila és Joó Abigél

Cselgáncs Világbajnokságot, az olimpiai

képviselte, sérülése miatt nem tarthatott a

küzdésébôl. Mészáros, Karakas, a ksi-s Joó és

kvalifikációs sorozat egyik legfontosabb

többiekkel két Európa-bajnoki ezüstérmesünk,

Ungvári Attila héraklészes, csillagprogramos-

Bor Barna és Csernoviczki Éva.

ként mérkôzött a felnôttek közt. A világrang-

eseményét. Az idei tokiói vb-n hatalmas
mezôny vett részt, az elôzetes nevezések

A judósport történetének elsô világbajnok-

lista élén álló Mészáros ragyogó teljesítményt

alapján 101 ország 842 versenyzôje lépett

ságát 1956-ban Tokióban rendezték meg,

nyújtott Tokióban. Toncs Péter tanítványa,

ahogyan a sportág az olimpiai programban is a

pályafutásának harmadik világbajnoki érmét

japán fôvárosban mutatkozhatott be 1964-ben.

szerezte meg, s akárcsak tavaly Rotterdamban,

Japán

E

otthont

ezúttal is a dobogó második fokára állhatott

világbajnokságnak, a mieinknek a sportág

öt

alkalommal

adott

fel. A Honvéd-Kipex idei Európa-bajnok, Grand

ôshazájában, mindössze egy ötödik helyezést

Slam-gyôztes, korábbi junior világ-és Európa-

sikerült elérni Csák József révén 1995-ben.

bajnok, valamint ifjúsági kontinens-legjobb

A magyar küldöttség idei mérlege: egy

versenyzôje ismét bizonyította, hogy a világ

ezüstérem Mészáros Anett révén – így ô az elsô

legjobbjai közé tartozik súlycsoportjában, s

magyar, aki medált szerzett Japánban –, 7. hely

– pekingi 7. helye után – a Londoni Olimpián

Ungvári Miklós és Karakas Hedvig, továbbá 9.

komolyan kell majd számolni vele!

Evezés: Tengeri vb-ezüst a Juhász-Simon egységnek

ZÜSTÉRMET SZERZETT a csillagprogramos

egység

(Tisza

EE)

Judoinfo.hu – NUPinfo

- Minden év ôszén megrendezésre kerül a

még a nyerés esélyei is megcsillantak, azonban

Nemzetközi Evezôs Szövetség (FISA) keretein

a felzárkózás felemésztette az erôtartalékunkat

belül az evezôsök tengeri klubvilágbajnoksága.

és végül második helyen zártunk. Nem lehetünk
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– ingyen

használhatja,

szakmai

tudásbázis

is

szabadon

csalódottak, hiszen még nem rendelkezünk

ország versenyzôje képviselte magát. A verseny

hullámok sem. A megszokott 2000 m helyett itt

elég rutinnal a tengeri evezéshez, de talán

sajátossága, hogy a nyílt tengeren kerül

8 km volt a táv, 4 fordulóval. A mi

az évek majd foltozzák a hiányosságokat

megrendezésre, ahol nem ritkák a 2-3 méteres

versenyszámunkban 50 hajó állt rajthoz, ez

– nyilatkozta Simon Béla.
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