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AZ EURÓPAI JUDÓSZÖVETSÉG (EJU) Kijevben

A KORÁBBAN HÉRAKLÉSZES Hosszú Katinka

György tanítványa a sprint számokban „repült

tartotta közgyûlését, melyen a hagyományos év

négy aranyat szerzett az Egyesült Államok

nagyot”, a 200 méteres csúcsot két alkalommal

végi szavazás alkalmával a 2010-es elismerése-

rövidpályás úszóbajnokságán. Az Amerikában

is túlszárnyalta.

ket is odaítélték. A díjazottak között volt a KSI

tanuló bajai világbajnok a két vegyes szám

SE Európa-bajnok sportolója, az U23-as Európa-

megnyerése után a 200 yardos pillangó

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

bajnok Joó Abigél is, akit 2010 legígéretesebb

döntôjében és a 4x200 yardos gyorsváltó

nôi versenyzôjének választottak.

tagjaként is gyôzni tudott, a 4x100 yardos

a Héraklész-, a Sport XXI- és a Sportiskolai Program valamint a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2010. december, IX. évfolyam 12., sorrendben 98. száma.

gyorsváltóval ezüstérmes lett Ohióban.

A

TARTALOMBÓL:
Téli EYOF-elôzetes
SIOSZ-kupa
Antidopping-sajtótájékoztató
Kutatás a
teljesítményfokozók témakörében
Edzôtovábbképzések
Sportági beszámolók: úszás, atlétika, asztalitenisz,
jégkorong, ökölvívás, röplabda, sakk Hírek.

SIKERESEN SZEREPELTEK a Moszkvában
megrendezett kadet kard körversenyen a
magyar fiatalok. Nôknél 87 induló közül
Márton Anna (BSE) aranyérmet,

míg a

Sportcsillagok Gálaestje: Berki Krisztián az év sportolója, Kovács István az év edzôje

férfiaknál a 107 fôs mezônyben Szabó Toni
(BSE) bronzérmet szerzett.
A

2010-ES

VILÁG-

BAJNOKSÁGOKON
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ÉS

szerepelt

A

EURÓPAharminc

MAGYAR SPORTÚJSÁGÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK

kategóriájában az egykor KSI, ma UTE

héraklészes sportági vezetô – kapta a legtöbb

„Év sportolója”-választását 2010-ben 53.

színekben versenyzô héraklészes világbajnok

szavazatot. A díjazottak közt több, egykori

alkalommal írták ki, ezúttal 300-nál is

tornász, Berki Krisztián hódította el a trófeát,

héraklészes sportolót is színpadra szólítottak.

több sportújságíró voksolt. A férfi sportolók

az edzôk között mestere, Kovács István –

utánpótláskorú és felnôtt öttusázót, illetve az

A MAGYAR JUDÓSZÖVETSÉG elnöksége

ôket felkészítô edzôket köszöntötte Tatán a

megválasztotta 2010 legjobbjait. A felnôtteknél

sportág hazai szövetségének vezetése. Az „Év

DECEMBERBEN lett volna 100 esztendôs

az Eb-ezüstérmes Ungvári Miklós és a vb-

öttusázója” a felnôtteknél Gyenesei Leila és

Kocsis Mihály, a Központi Sportiskola (KSI)

második, Európa-bajnok Mészáros Anett lett az

Marosi Ádám lett, a junioroknál pedig Kovács

megalapítója,

„Év sportolója”, míg az „Év edzôje” címet Toncs

Sarolta és Demeter Bence. Utóbbi kettô

utánpótlás-nevelés elméleti kidolgozója. Az

Péter érdemelte. U23-ban az Európa-bajnok

sikereihez

egyéni

alkalomból a Magyar Olimpiai Bizottság

Ungvári Attila és a ksi-s Joó Abigél lett a

világbajnoki címük, melyet Székesfehérváron

Hagyományôrzô Bizottsága és a KSI SE

legjobb, az „Év utánpótlásedzôje” címet

szereztek.

képviselôi – köztük Hazsik Endre, KSI-ügyvezetô

tartozik,

augusztusi

elsô

igazgatója;

a

hazai

IRODA

és Balczó András öttusázó, a Nemzet Sportolója

juniorversenyzôi”: a vb-bronzérmes Vér Gábor

SPORTSZERKESZTÔSÉGÉNEK felkérésére a hazai

– megkoszorúzták síremlékét a Farkasréti

és az Európa-kupa gyôztes, ksi-s Maros Barbara;

sportági szövetségek 1964 óta választják meg

temetôben.

ifjúsági versenyzôje az elsô ifi olimpián és a

legjobbjaikat. A 2010-es gyôztesek között

munkássága a KSI mellett többek közt a Tatai

junior-vb-n bronzérmes Tóth Krisztián (szintén

szerepel Szalontay Sándor, a KSI-Schwinn

Edzôtáborhoz és a '48-as. Londoni olimpiához –

KSI), illetve a Szingapúrban ezüstérmes Batizi

Csepel SE kerékpárosa, aki sportága pálya

ahol az egyik csapatvezetô volt – is köthetô.

Barbara lett.

szakágában bizonyult a legjobbnak. Hazai

Pánczél Gábor (KSI SE) kapta. Az „Év

A

MAGYAR

TÁVIRATI

Kocsis

Mihály

sportvezetôi

Bajnokok vacsorája a KSI-ben: Joó Abigél és Kasza Róbert az év sportolója

A

HAGYOMÁNYOKNAK megfelelôen a

szingapúri játékokon.

Bajnokok vacsoráján díjazták a Központi

- Évrôl-évre, több mint hatvan sportolónk

Sport- és Ifjúsági Egyesület (KSI SE)

képviseli a magyar színeket a nemzetközi

2010-ben legeredményesebb versenyzôit. A

versenyeken, ami mutatja, hogy jelentôs

Hazsik Endre vezette zuglói klubban az „Év

utánpótlás-bázist adunk Magyarországnak –

sportolója” címet a cselgáncsozó Joó Abigél és

mondta köszöntôjében Hazsik Endre, a KSI

az öttusázó Kasza Róbert kapta. A nemzetközi

ügyvezetôje.

porondon 11 szakosztályból 63 fiatal tette le

- Elismerés a KSI fiatal sportolóinak, az

2010-ben a névjegyét, a megszerzett 80 érmet

ismert, kiváló szakembereknek, nevelôedzôk-

35 sportoló jegyzi.

jelenlegi versenyzô vett részt, közülük az

nek. A több mint négy évtizedes múltra

A nemzetközi eredményesség tekintetében

öttusázó Földházi Zsófia ezüst, a cselgáncsozó

visszatekintô intézmény változatlanul a magyar

a különbözô korosztályos – köztük felnôtt –

Tóth Krisztián bronzérmes lett; rajtuk kívül

versenysport utánpótlásának egyik bázisa –

világ- és Európa-bajnokságokról 16 fô, összesen

három átadott sportoló – a honvédos atléták:

summázta véleményét a Magyar Olimpiai

32 érmet: 8 arany-, 8 ezüst- valamint 16

Nguyen Anasztázia, Szabó Diána; valamint a

Bizottság honlapján Molnár Zoltán fôtitkár.

bronzérmet szállított a zuglói klubnak. A

Kispesti Ökölvívó Klub versenyzôje, Harcsa

szingapúri, I. Nyári Ifjúsági Olimpián négy

Zoltán –, így összesen 7 KSI-nevelt indult a

MOB: Borkai Zsolt a szövetségek

A

A

Z OLIMPIAI REMÉNYSÉGEK VERSENYÉNEK (ORV) 2011. évet elôkészítô

Fotók: Ottusacsalad.hu

A

Fotó: Mob.hu

következô számának tartalmából:

(folytatás a 2. oldalon)

ORV-egyeztetés Lengyelországban

– 8 sportágban Magyarország a rendezô

Fotó: Singapore2010.sg

(folytatás a 4. oldalon)

ülésére a lengyelországi Cieszynben került sor. A magyar
sportkormányzatot Farkas Tibor, a Sport Államtitkárság vezetô

vezetôit tájékoztatta

MAGYAR SPORT HÁZÁBAN rendkívüli érdeklôdés kísérte a Magyar
Olimpiai Bizottság új elnökének, Borkai Zsoltnak bemutatkozó
tájékoztatóját. A sportvezetô örvendetes sikernek, a távolabbi jövôt

fôtanácsosa képviselte. A Visegrádi Négyek – Magyarország mellett

illetôen bíztatónak jellemezte a Szingapúri Ifjúsági Olimpián elért kiváló

Csehország, Lengyelország és Szlovákia – értekezletén megbeszéltek

magyar eredményeket. Az eseményen elhangzott: „az NSI által jól

szerint Magyarország 8 sportágban rendezhet versenyeket 2011-ben.

mûködtetett programok a jelenlegiek szerint 2011-ben változatlanul

(folytatás a 2. oldalon)

folytatódnak”.
(folytatás a 3. oldalon)

Héraklész Gála Héraklész-értekezlet és eredményesség 2010
díjkiosztó Kemény Ferenc emlék-konferencia Sakkhírek.

Röplabda ifi Eb-selejtezô

Evezôs

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.
NUPinfo
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Fôszerkesztô: Vasvári Ferenc
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ORV-egyeztetés Lengyelországban – 8 sportágban Magyarország a rendezô – folytatás

2

010-BEN 31 hivatalos és 12 bemutató

nemzetek indulását is. Ezzel biztosítják a

leány kézilabdában, mûugrásban, fiú-leány

sportágban rendeztek ORV-eseményeket.

versenyek magasabb színvonalát, így volt

röplabdában,

A versenyek jól szolgálták az utánpótlás-

például ez a birkózás, a judo, a lövészet, a

baseballban szervezhet versenyeket.

korosztályok általános felkészülését a kiemelt

kajak-kenu és az evezés esetében – mondta

nemzetközi versenyekre, a korosztályos vb-kre,

Farkas Tibor.

Eb-kre és az I. Ifjúsági Olimpiai Játékokra.
- Örvendetes az a tény, hogy egyre több

2011.

évi

és

koordinátori

feltételesen

feladatokat

Csehország látja el.

Az értekezleten a tárgyaló partnerek
elfogadták

A

úszásban

a

javaslatot,

mely

szerint

Részletes

információk

a

www.nupi.hu

honlapon olvashatóak.
V.F.

Röplabda: Röplabdás december Debrecenben

V

ÉGET ÉRT a debreceni MEVZA ifjúsági

megismételni a horvátok elleni teljesítmé-

szlovákok kiegyen-

röplabdatorna, sajnos a magyar válogatot-

nyüket, és három játszmában alulmaradtak

lítettek,

tak végül nem szereztek érmet. A fiúknál a

nyugati szomszédainkkal szemben. A lányoknál

felvonásban pedig

papírformának megfelelôen Csehország válo-

meglepetésre nem az esélyesnek tûnô cseh

igazi drámát látott

gatottja lett a gyôztes, a döntôben Szlovákiát

válogatott, hanem a torna legszínesebb,

a közönség. Már

múlták felül három sima játszmában. Fiú

legjátékosabb röplabdáját bemutató román

hat

válogatottunk Ausztria ellen lépett pályára a

csapat hódította el a gyôztesnek járó trófeát.

vezettünk,

bronzéremért, ám Buzek László fiai nem tudták

Az elsô szettet ugyan még a cseh lányok

szlovák hölgyek a végén nagyon beleerôsí-

a

döntô

ponttal

is

de

a

sportág versenye nyílt, a rendezôk lehetôvé

Magyarország, 2011-ben kötöttfogású birkó-

teszik a Visegrádi Négyek országain túl, más

zásban, evezésben, leány kosárlabdában, fiú-

nyerték, innentôl kezdve azonban már a

tettek

Bajnokok vacsorája a KSI-ben: Joó Abigél és Kasza Róbert az év sportolója – folytatás

románok akarata érvényesült és 3:1 arányban

megfordították a találkozót. Így a végén be

és

több

mérkôzéslabdát

hárítva

felülmúlták ellenfelüket. A bronzérmet a

kellett érnünk a helyezésekkel, néhány szép

A AZ ÉRMES helyezések számát kiterjesztjük

felnôtt világkupákon kétszer

második napra feltámadó Hollandia szerezte

gyôzelemmel, ám a legnagyobb siker a remek,

a világ- és Európa-kupákra, EORV-kre,

gyôzött, egyszer ötödik lett,

meg Ausztria lánycsapata ellen, szintén három

professzionális

Grand Prix-kre: 35 fô 80 érme – 29 arany,

felnôtt Grand Prix-n bronzé-

sima játszmában. Nem jártak sokkal jobban

elégedettsége volt, melyre méltán lehet büszke

H

21 ezüst és 30 bronz – a mérleg.

szervezés

és

a

csapatok

remmel zárt. Kasza a felnôtt

fiainknál a lányok sem, akiknek az ötödik

mind a Magyar Röplabda Szövetség, mind

A hagyományokhoz hozzátartozik a KSI

vébén csapatban harmadik lett,

helyért Szlovákiát kellett volna legyôzniük.

pedig a teljes hazai röplabda-társadalom.

legjobb férfi és nôi sportolóinak megválasztása;

tagja a felnôtt Eb gyôztes

Pedig remekül indult a mérkôzés, kiélezett

Topor Csaba

idén e címet a cselgáncsozó Joó Abigél és az

váltójának, itt csapatban ötödi-

csatában megnyertük az elsô játszmát, a

sajtófônök, MRSZ

öttusázó Kasza Róbert érdemelte ki. Joó 2010-

kek lettek; felnôtt világkupa-

ben felnôtt és U23-as Európa-bajnok lett,

döntô egyéni 16., világkupán

Sakk: A Maróczy Géza Központi Sakkiskola sikerei a Tenkes Kupa nemzetközi sakkversenyen

H

egyéni 5. és 16.

ARKÁNYBAN, a XXXIV. Tenkes Kupán, 27

Iván nagymesterrel szemben. Korpa Bence (4

Árvai Eszter (4,5 pont, +1,93* Élô) és Szakasics

jelenlegi tagunk közül 24-en indultak el a

pont, -0,84* Élô) játékából hiányzott az

Emese (4 pont, +3,01* Élô) játékával kellemes

9 fordulós, svájci rendszerû megméretteté-

átütôerô, ennél sokkal többre képes; a verseny

csalódást okozott. A nyolcéves Kozák Ádám (4

közremûködött

sen. A verseny A- és B-csoportban zajlott,

nagy részében stabilan játszott. Varga Melinda

pont, +2,85* Élô) ígéretes, támadó sakkot

Az ünnepségen jelen

Dr. Szabó Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság

elôbbiben 62-en, utóbbiban 92-en indultak. Az

(3 pont, -0,14*Élô) egy kötelezô mellett még

játszva, erôs ellenfeleket legyôzve sokat

volt a klub korábbi sportolói közül,

alelnöke, az NSI fôigazgatója, Molnár Zoltán

MGKSI-sek közül 13-an a B-csoportban, 11-en

két szép gyôzelmet aratott, az utolsó forduló-

fejlôdött. Lengyel Andrea (3,5 pont, 1721 TPR)

azóta is a világ élvonalában

MOB-fôtitkár, Balogh Gábor, miniszterelnöki

az A-csoportban tették próbára tudásukat.

ban elszenvedett vereség lehet bosszantó. Egri

nem ijedt meg az idôsebb és tapasztaltabb

teljesítô Erdei Zsolt ökölvívó,

tanácsadó, korábbi világklasszis öttusázó,

Az A-csoport legeredményesebb ifjúsági

László (3 pont, +0,08* Élô) végig „felfelé”

ellenfelektôl. Kelemen Dávidnak (2 pont, -0,95*

Kozák Danuta és Szabó Gabriella

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-kenu Szövetség

versenyzôje lett Tésik Csaba (5,5 pont, +0,72*

versenyezve 3 pontot gyûjtött. Zsirai Péter (3,5

kajakos.

fôtitkára és Rátonyi Gábor, Zugló önkormány-

Élô), aki összesítve a 16. helyen zárt. A csoport

pont/7, +1,28* Élô) az elsô két fordulóról

zatának sporttanácsadója.

legjobb nôi versenyzôje WFM Bea Boglárka lett

hiányzott, ezt követôen 3/4 ponttal kezdve

(4,5 pont, +1,77* Élô), aki teljesítményben

üldözôbe vette társait; az Élô-szerzés mellett

elérte a nôi nemzetközi mesteri normaszintet is.

remek partikat játszott.

helyet

szerzett,

fedettpályás világkupán egyéniben gyôzött.

A

díjak

átadásában

Vasvári Ferenc

Kántor Gergelynek (4 pont, +1,16* Élô) a
Nagykirály-csoportban

Liberecben rendezik februárban a téli EYOF-ot

élmezônyben játszó Juhász Barbara (6,5 pont,

küzdôs, hosszú játszmákat játszott. Kabai

+1,69*Élô), aki egyúttal a csoport legjobb nôi

Zsuzsanna (+0,88* Élô) is túlteljesítette az

játékosa, s a legjobb ifjúsági versenyzô is lett.

elvárást, s jó hajrával 4,5 pontot szerzett.

Vályi Adél (6 pont, 2,56* Élô) 6 pontot szerezve

Péczely Zsombort (4 pont, +2,83* Élô) a verseny

kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, 9. lett.

Élô)

elôtt félve engedtük az A-csoportban indulni,

Juhász Ármin (6 pont, +0,17* Élô) 17.

szisztematikusan készültek a partikra. Haszon

azonban bizonyította, hogy ott a helye.

kiemeltként, 10-ként zárt. Ruck Róbert (5,5

Kamilla (3,5 pont, -0,51* Élô) betegeskedett,

Szajbély Zsigmond (3,5 pont, +1,20* Élô) is

pont, 2,11* Élô) egyszer szenvedett csak

Miseta Nóra 1,5/5 ponttal kezdett, betegség

gyûjtötte a nagyobbnál nagyobb skalpokat a

vereséget, végig az élmezônyben szerepelt.

miatt visszalépett.

verseny elején, 3/4 pontot szerzett 2200-2300-as

Vályi Blanka (5 pont, +3,4* Élô) erôs ellenfelek

Köszönet illeti az edzôket, GM Horváth

ellenfelek ellen, jó formában játszott. Csonka

ellen 3 gyôzelmet aratott, ötször döntetlene-

Józsefet, GM Pintér Józsefet, IM Györkös Lajost,

Balázs (4 pont, -0,63* Élô) 3/5 ponttal jól kezdte

zett és kétszer maradt alul. Marosi Levente (4,5

IM Pálkövi Józsefet, valamint IM Galyas Miklós

a versenyt, döntetlent ért el többek közt Faragó

pont, +2,94* Élô) játéka egyre érettebb.

vendégedzôt.

értékelhetô eredményeket elért hat fiatal

nemzetközi porondon. A kôszegi sáncon

(EYOF) jubileumi, tizedik alkalommal kiírt

részvétele mellett döntött. Dr. Nagy Zsigmond,

szorgalmas

téli küzdelmeire a csehországi Liberecben

nemzetközi igazgató vezetése mellett utazik

fejlôdnek a tizenévesek. A magyar fiatalok az

N

kerül sor. Az öt sportágban – sí (alpesi, északi,

Kékesi Márton (alpesi sí), Szilágyi Ákos (síugrás),

északi összetett, síugrás), biatlon, jégkorong,

A

felkészüléssel

örvendetesen

helye;

A B-csoportban 3. helyezést ért el a végig az

kemény,

Z EURÓPAI IFJÚSÁGI OLIMPIAI FESZTIVÁLOK

a

ez

volt

az

elsô

versenye,

Edzôtovábbképzések a Sport XXI. Program támogatásával

OVEMBER-DECEMBER hónapokban a

elôadói tiszteletdíjakra költhettek. A szombaton és vasárnap egésznap tartó programokon,

eddigi versenyeken minden alkalommal részt

ágban is egész hétvégés edzôtovábbképzésre

mintegy 90 atléta-, 50 ökölvívó- és 60

Bodnár Zénó, Bánszki Bence (biatlon-sífutás),

vettek, de általában kis létszámú csapatokkal.

került sor. Az atléták november elején

triatlonszakember vett részt. Az elsô kettô

mûkorcsolya, hódeszka – kiírt versenyen a

Borbély Regina (mûkorcsolya) és Szász Ábel

Kivételt jelent a '99-es, poprádi, negyedik EYOF,

Budapesten, a triatlonisták a hónap végén

sportágban több téma is terítékre került,

magyar fiatalok mini csapattal vesznek részt

(hódeszka);

amikor 14 magyar versenyzô indult. Az eddigi

Százhalombattán, míg az ökölvívók december

triatlonban az úszás volt középpontban –

február 12. és 19. között.

ezúttal nem szerepel a mûsorban.

magyar mérleg 15 érem, köztük 8 arany.

közepén Tatán rendezték szakmai programjukat.

foglalta össze Pignitzky Dorottya, a Sport XXI.

gyorskorcsolya

A MOB elnöksége a sportági szakszövetsé-

Érdekesség, hogy síugrásban több éves

gek javaslata alapján a már nemzetközileg is

szünet után ismét jelentkeznek a magyarok a

Mob.hu – NUPinfo

Intézet

Sport

létesítményhasználatra, szállásra, étkezésre,

Programjának támogatásával több sport-

rövidpályás

Sport

MGKSI

XXI.

a

Nemzeti

ahol

- Továbbképzésenként megközelítôleg egy

Program osztályvezetôje.
V.F.

millió forintot adtunk, amit a szervezôk
Fotó: Kunya György , Szakos József

2. oldal

www.nupi.hu

www.nupi.hu

7. oldal

A

Jégkorong: Juniorjaink maradnak a divízió 2-ben

Z ESZTENDÔ VÉGÉN, december közepén

sorsdöntô utolsó mérkôzésen, a lengyelek ellen,

Magyarország–Kína 20-0,

rendezték Csíkszeredán az U20-as divízió

az ô javukra dôl el. Bob Dever csapata összesen

Magyarország–Románia 7-0,

2-es jégkorong világbajnokságot. A

négy gyôzelemmel és egy vereséggel zárt,

Magyarország–Ausztrália 9-4,

A

magyarok számára komoly volt a tét: feljutni a

juniorjaink a divízió 2-bôl végül nem jutottak fel.

divízió 1-be. A menetelés alkalmával ez a

A magyarok eredményei:

digitális módszertani anyagokra. Példaként

sában az utánpótlásra külön kitért. Mint

(SIOSZ) valamint az Egri Városi Sportiskola

említette a miniteniszt, a vízilabda Suli-póló

elmondta, a Sport XXI. Program által támoga-

(EVSI) szervezésében három sportágban,

döntôket, a kosárlabda Kenguru- és gyermek-

tott szivacs és gyermek kézilabda-bajnoksá-

Magyarország–Dél-Korea 8-3,

14 sportiskolás csapat, mintegy 200 fiatal

kupát, mini- és gyermek-röplabda tornákat, a

gokban 1260 csapat lépett pályára az év

Magyarország–Lengyelország 6-9.

küzdött az I. SIOSZ-kupáért Egerben. A fiú

terematlétikát, a gyermek kézilabda-bajnoksá-

folyamán. A Nemzeti Sport Intézet által

kézilabdásoknál az Egri Városi Sportiskola

got, szivacskézilabdát. Keczeli Danica, a

koordinált Héraklész Csillagprogram hatalmas

nyerte a tornát, a leány röplabdásoknál a

Debreceni

kiválasztási

lehetôséget biztosít a 23 év alatti korosz-

Miskolci Sportiskola, a fiú kosarasoknál a

programvezetôje a Debrecenben sikeresen

tálynak, többek között azzal, hogy lehetôségük

Debreceni Sportiskola bizonyult a legjobbnak.

mûködô tíz hónapos, Kincskeresô Program

nyílik a felnôttekkel való közös edzésekre. Az

A kétnapos egri program regionális, sportis-

bemutatásával

tehetség-

NSI éves szinten 100 millió forintot meghaladó

kolai

felismerést, kiválasztást, a sportágválasztást.

állami támogatást ad a szövetségnek az

Serdülô harmadik hely a Héraklész Négy Nemzet Tornán

A

BUDAPESTI JÉGPALOTÁBAN, négy nemzet
részvételével rendezték a serdülôkorosztálynak kiírt Héraklész-tornát. A

Risto Kurkinen irányította U16-os magyar

fiatalok osztrákok, lengyelek és franciák
ellenében léptek pályára. Nyugati szomszédjainktól

és

a

franciáktól

kikaptunk,

a

lengyeleket ezúttal legyôztük. A tornát végül

Sportiskolák: SIOSZ-kupa és konferencia Egerben

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Sportcentrum

Kft.

az osztrákok nyerték a franciák elôtt, csaptunk
harmadik

lett,

megelôzve

Lengyelország
szemléltette

a

válogatottját. A „Legjobb hátvéd” címet Kiss
konferenciával

zárult

a

városháza

András érdemelte.
dísztermében, melyen a térség szinte vala-

utánpótlás-programok végrehajtására. Kovács

mennyi sportiskolája képviseltette magát.

Géza, az Egri Városi Sportiskola igazgatója,

A szakmai tanácskozáson Farkas Tibor, a

saját példájukat ismertette: „2009-es „Év

Nemzeti

Sport

Sportiskolája” cím elnyerése után 2010-ben

Államtitkárságának vezetô fôtanácsosa az

még jobbak az eredményeink. Az ob-ken,

iskolai sport, az utánpótlás-nevelés és az élsport

diákolimpiákon

tekintetében a sportiskolai rendszer jelenlegi

sportolóink, mintegy 130 érmet gyûjtöttek”.

helyzetét, az új sportirányítási rendszert és a

Dr. Honfi László, az Eszterházy Károly Fôiskola

közoktatási törvény elôkészületi szakaszát

intézeti igazgatója a mentális edzés hatékony-

Icehockey.hu – Nso.hu - NUPinfo

Erôforrás

Minisztérium

elemezte. Az állami szerepvállalás tükrében

Fotó: Kristó Róbert

N

Ökölvívás: Magyar fiatalok a világranglistán

ÉGY MAGYAR HÖLGY található a legjobb
tíz között a Nemzetközi Amatôr Ökölvívó
Szövetség (AIBA) friss világranglistáján, és

ezt a komoly fegyvertényt az európai nemzetek

szépen szerepelt, hazai ringben két arany-,
három ezüst-, és három bronzérmet szerzett,

világbajnokságon egészen a negyeddöntôig
menetelt, ennek tükrében hatodik helye nem

míg a barbadosi világbajnokságon három

meglepetés. Kétszeres világbajnokunk, és a nôi

harmadik helyezéssel zárt a válogatott.

ökölvívásunk ikonja, Kovács Mária szintén

közül csak Oroszország, Lengyelor-

A 21 esztendôs csillagprogramos, debreceni

bronzérmes volt a szeptemberi világesemé-

szág, Törökország, és Németország

Nagy Tímea, akinek több mint tíz kilót kellett

nyen, ahol az elôdöntôben erôsen kérdéses

mondhatja el magáról, így hazánk

felszednie idén, hogy a 81 kilósok közé

vereséget

ebben az összehasonlításban mege-

felléphessen,

trópusi

keszthelyi EU-bajnokságon nem talált legyôzô-

lôzi a nagyhatalmak közé tartozó

paradicsomban megrendezett világbajnoksá-

re, nevét meglepetésre csak a negyedik helyen

Ukrajnát,

Angliát,

gon, némi meglepetésre, de természetesen

találhatjuk a friss világranglistán. Az év megle-

Franciaországot és Svédországot is.

nagy örömünkre harmadik helyre került a

petésembere, a Soproni Gyevát ökölvívója,

A felnôtt hölgyek világranglistájá-

világranglistán. A ksi-s Ancsin Katalin szintén

Némedi

nak alapját a szeptemberi barbadosi világbaj-

sokat

EU-

bronzérmes lett a barbadosi világbajnokságon,

nokság, valamint több idei kontinensverseny

bajnokságon ezüstérmet gyûjtött be, bár a

ahol nagyon közel volt a döntôhöz is, így

képezte. A nôi válogatott az augusztusi

szakma véleménye szerint inkább aranyat

negyedik helyre került a világranglistán.

keszthelyi Európai Uniós Bajnokságon rendkívül

kellett volna a nyakába akasztani. A barbadosi

Romániát,

bronzérmes

fejlôdött

az

idei

lett

a

évben,

az

szenvedett

Csilla

2010-ES ÖKÖLVÍVÓ országos bajnokságot a felnôttek

következô fordulóban, a döntôbe jutásért már kikapott

számára Nagykanizsán rendezték. Egy bronzérmes

a kispesti Klasz Árpádtól, akinél a fináléban a Vasas

siker a KSI jelenlegi öklözôjéhez, Peer Dávidhoz

Bacskai

Balázs

bizonyult

jobbnak.

fûzôdik.

Érdekességként elmondható, hogy a súlycsoportban

Dávid a 69 kilósok mezônyében

minden ökölvívónak van KSI-kötôdése: a magyar

lépett szorítóba, ahol legyôzte a

bajnok és az ezüstérmes korábban volt a zuglói

szolnoki kiemelt versenyzôt, Tóth

utánpótlás-mûhely sportolója, a bronzérmes Peer pedig

Martint. Id. Balzsay Károly és Ifj.

jelenleg is itt igazolt.

Füzesy

6. oldal

sportolója,

Zoltán

tanítványa

V.F.

a

www.nupi.hu

gyôzelmeket

szerepeltek

ságának vizsgálatát mutatta be a torna

kitért a mindennapos testnevelés kialakításá-

Mint kiemelte, a sportpszichológus feladata a

sportágon keresztül. Az elôzô napi színvonalas

nak katalizálására, az utánpótlás-centrumok

tehetség megvalósulását befolyásoló külsô

mérkôzések után Fuhrmann Géza a SIOSZ

kialakítására, a sportiskolai rendszer felülvizs-

tényezôk összehangolása. Juhász István, a

elnöke értékelésében elmondta, az elsô

gálatára, az utánpótlás-programok profiltisztí-

Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgató-

alkalommal kiírt kupa jó felvezetô eseménye

tására, az élsport koncentráltabb finanszírozá-

ja elmondta, Magyarország '72-óta minden

lehet a jövô évre tervezett, esetleges sportis-

sára, a sportágfejlesztési programok támogatá-

olimpia résztvevôje, Pekingben 12-12 csapat

kolai országos bajnokságnak. Az elnök a konfe-

sára, a pedagógusi és edzôi életpályamodell

léphetett pályára; az MKSZ célja, hogy

rencián hozzátette, az ob-n akár négyezer

kialakítására. Pignitzky Dorottya, a Sport XXI.

Londonba a férfi és a nôi csapat is kijusson. A

fiatalra is számíthatnak. Fuhrmann Géza a

Program vezetôje a program iskolai érintett-

sportág népszerûsége töretlenül fejlôdik; 167

sportiskolák jelentôségeként példaként emelte

ségérôl tartott tájékoztatót. A támogatás lehet

tagországban, összesen 20 millióan kézilabdáz-

ki a pécsi Biczó Bence úszót, aki tavasszal a

közvetlen

nak. Magyarországon 30 ezer aktív, 55 ezer

„Magyarország legjobb sportági sportiskolása”

eszközre,

regisztrált kézilabdázó van; 471 mérkôzést

címet nyerte, majd a Szingapúri Ifjúsági

szakemberképzésre,

közvetítettek a televíziók. A szakember elôadá-

Olimpiáról aranyéremmel tért haza.

továbbá

iskolai
kiterjed

pénzügyi

finanszírozás,

felszerelésre,

versenyrendszerekre,

NUPinfo

A

aratva

Kincses Tibor, Mösz.hu

Peer hozta a KSI-bronzát a felnôtt ob-rôl

A

szép

segédpontokkal.

kiemelkedôen

Fotó: agriasport.hu

MOB: Borkai Zsolt elnök a szakszövetségek vezetôit tájékoztatta – folytatás

B

ORKAI ZSOLT, mint mondta, 500 millióval

egyelôre nincs teljes összhangban a költségve-

több jut az olimpiára készülô versenyzôk-

téssel. Így 2011-ben nem emelkedik jelentôsen

nek, edzôknek; az érem és pontszerzésre

a

támogatás.

Bizonyos

átcsoportosítással

esélyes versenyzôk és edzôik számára nyugodt

ugyan, a január 15-i végrehajtási utasítást

felkészülési lehetôség megteremtése a legfon-

követôen kedvezôbb helyzet alakulhat ki. A

tosabb célkitûzés.

Patrónus és a Héraklész Programok átvételével

A kérdésre, hogy „mire számíthatnak a

a Gerevich Alapítványtól a versenyzôk és edzôk

szövetségek, mit tud segíteni a MOB?”, az

adómentesen kaphatják támogatásukat, s

elnök a többi között így válaszolt: „az általában

ennek forrása 500 millió forinttal emelkedik.”
Fotó: Mob.hu

sürgetett, egy csatornás finanszírozási rendszer

Borkai Zsolt, Tóth László, cselgáncs szövetsé-

2011. január 1-jén lép életbe. A MOB a javaslat

gi elnök kérdésére válaszolva, „Mi lesz a Sport

szerint az állami támogatás elosztását illetôen

XXI. és a Csillagprogram sorsa?”, azt válaszolta:

döntéshozó szerepet kap. Ez a döntés azonban

„az NSI által jól mûködtetett programok a

www.nupi.hu

jelenlegiek szerint 2011-ben változatlanul
folytatódnak.”
Mob.hu – NUPinfo

3. oldal

Sportcsillagok Gálaestje: Berki Krisztián az év sportolója,
Kovács István az év edzôje – folytatás

„B

ÍZTAM BENNE, hogy talpra tudok állni, és az

István, Csollány Szilveszter edzôjeként, a

Gábor, Bacskai Balázs. Nôk: Janics Natasa,

év második felében valóra váltak az álmaim.

második lett. „Idén sikerült végre az áttörés,

Hosszú Katinka, Mészáros Anett, Csomor Erika,

Jövôre nehezebb dolgom lesz, mert a ló

ami miatt rendkívül boldogok vagyunk. Hogy

Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn. Edzôk:

mellett ugrásban és nyújtón is jól kell

mi a titok? A rengeteg elvégzett munka! Jövôre

Kovács István, Csipes Ferenc, Fehérvári Balázs,

teljesítenem” – mondta

kvalifikálhatunk a londoni olimpiára, jelenleg

Turi György, Kovács László (kajak-kenu),

Berki Krisztián. Az év

minden gondolatunkat ez köti le” – nyilatkozta

Konkoly Csaba. Szövetségi kapitányok: Kiss

edzôjének

Kovács István.

László,

Istvánt

Kovács

Storcz

Botond,

Kulcsár

Gyôzô,

választották

Tarlós István, Budapest fôpolgármestere, a

meg, aki a lólengésben

fôváros nevében különdíjat adott Kapás

Csapatok:

világbajnoki

címet

Boglárkának, aki a Szingapúri Ifjúsági Olimpián

kajakkettes; Férfi párbajtôr-válogatott; Nôi

szerzô Berki Krisztián

két aranyérmet is nyert. Gyurta Dániel a Duna

4x200-as gyorsúszóváltó; Nôi kajaknégyes;

trénere, és legutóbb

Televízió különdíját kapta.

Majthényi Szabolcs, Domokos András vitorlá-

tíz éve volt díjazott,
amikor

Limperger

Díjazottak sorrendje, férfiak: Berki Krisztián,

Csernoviczki Csaba, Ted Sator, Pálvölgyi Miklós.
Janics

Natasa,

Kovács

Katalin

zók; Gyôri Audi ETO KC nôi kézilabdacsapat.
Nemzetisport.hu – NUPinfo

Sidi Péter, Cseh László, Gyurta Dániel, Boczkó

Fotó: Tornasport.hu

Úszás: Három érem a rövidpályás világbajnokság mérlege

A

TIZEDIK ALKALOMMAL rendezett rövidpá-

Az Egyesült Államok 12 aranyat szerezve

Otthon a feltételek nem igazán adottak ahhoz,

lyás úszó vb-re 112 ország közel 700

végzett az éremtáblázatán élén, a magyarok

hogy tökéletesen ráhangolódjunk a huszonötös

egy ezüsttel és két bronzzal, összesítésben a 16.

medencére, hiszen egy teljes makrociklust

helyen zártak.

megfelelô létesítmény híján nem tudunk

versenyzôje nevezett.

Hosszú Katinka 200 méter pillangón lett 4.,
Jakabos Zsuzsanna 400 vegyesen 5., a nôi

rövidpályán végiggyakorolni, és arról most nem

4x200-as gyorsváltó 7. Verrasztó Dávid 4., Cseh

beszélek, hogy a mûhelyekhez még nem jutott

László 6. helyen végzett 400 vegyesen, a 100

el például az idén használatos rajtgép, amin

mell döntôjében Gyurta Dániel szintén 6. lett; a

gyakorolni lehetne. Ez itt még fontosabb, mint

200 méteres nôi hátúszás fináléjában Jakabos a

az ötvenesben. A tanulságokat levonjuk, azaz

8. helyen csapott célba. A magyarok elsô érmét

jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni a rajtok-

Gyurta Dániel szerezte, ezüstérmes lett a 200

ra, a fordulóra és a célbaérésre. Nálunk az

méteres férfi mellúszásban. A 100 méteres vegyes-

edzôk elsôsorban az úszás technikáját igyekez-

úszás döntôjében Verrasztó Evelyn 6. helyen zárt.

nek a lehetô legjobban tökéletesíteni, de látni

Hosszú Katinka 4., Verrasztó Evelyn 5. helyen

kell, egyre több múlik az imént említett

végzett a nôi 200 vegyesúszásban. Cseh László

A 2012-es rövidpályás vb-nek Isztambul, a

részleteken is. Ettôl függetlenül az olimpiákat

újabb érmet hozva 3. helyen zárt 200 méteres

'14-esnek a szicíliai Catania ad majd otthont; a

továbbra is nagymedencében rendezik; úgy

pillangóúszásban. Gyurta Gergely bronzérmes

junior vb-re '13-ban Casablankában kerül sor.

gondolom, nincs miért aggódnunk, az egyre

lett az 1500 méteres gyorsúszás döntôjében,

– Összességében nem lehetünk nagyon

ezzel a magyar küldöttség harmadik érmét

elégedetlenek, hiszen mind a kilenc verseny-

szerezte. Verrasztó Evelyn 6. lett 200 gyorson.

zônk döntôbe került, ami kitûnô teljesítmény.

jobb fiatalokkal kiegészülve ütôképes csapatunk lesz Londonra – nyilatkozta Kiss László.
Musz.hu – NUPinfo

Atlétika: Szabó nyolcadik a mezei futó Eb-n – emelkedô létszám a fiataloknál

Ö

RÖMÉT FEJEZTE KI Hansjörg Wirz,

Fotó: Sportjog.com

Fotók: Bikemag.hu

A

„Antidopping” sajtótájékoztató: 900 mintavétel 2010-ben

MAGYAR ANTIDOPPING CSOPORT (MACS

anyagot, egy sportoló esetében pedig dopping-

zású doppingprobléma, vétség nem volt;

illetve Hungarian Anti-Doping Group –

vétséget megalapozó magatartást regisztrál-

pozitív eset ugyan történt, de az nem hozható

HUNADO) évértékelô sajtótájékoztatót

tak. Az elôadók hangsúlyozták az utánpótlás

magyar sportolóval kapcsolatba.

tartott. A MACS részérôl Dr. Tiszeker Ágnes

számára is fontos felvilágosítást, megelôzést, a

A statisztikához tartozik, hogy a magyar

ügyvezetô beszélt a szervezet tevékenységérôl

Tiltólista ismertetését. Sikerként könyvelték el,

csoport 2010-ben 603 férfit és 297 nôt, köztük

és jövôbeli céljairól, a NEFMI Sport Államtit-

hogy Londonban 20 magyar ellenôr kerül

99 kiskorút és 801 nagykorút vizsgált. Az

kársága részérôl pedig Dr. Fazekas Attila, a

akkreditálásra, mely európai szinten jelentôs

esztendôben 524 vidéki, 376 budapesti, 69

Sportigazgatási Fôosztály vezetôje a jogi kör-

elismerés. A csoport munkájának további nem-

bejelentett és 831 be nem jelentett vizsgálat

nyezettel kapcsolatos tudnivalókat ismertette.

zetközi elismerése, hogy a megújított Közép-

történt, ezek közül 124-re versenyen, 776-ra

Mint elhangzott, az idei 900 állami minta-

Európai Regionális Doppingellenes Szervezet

azon

vétel során regisztrált pozitív esetek feldolgo-

elnökévé Dr. Tiszeker Ágnest választották. Az

vizeletvizsgálat volt.

zása alapján összesen 6 magyar sportoló

utánpótlással kapcsolatban elmondták, hogy a

szervezetébôl mutattak ki a Tiltólistán szereplô

Szingapúri Ifjúsági Olimpián magyar vonatko-

kívül

került

sor.

A

900-ból

mögött – nyolcadikként ért célba. A 17 csapatot

Hansjörg Wirz megerôsítette, ezt a versenyt

jegyzô versenyen a magyar fiatalok a kilencedik

a jövôben is évente rendezi meg az európai

a közelmúltban, Portugáliában lebonyolí-

helyen végeztek. A több mint 5000 nézô elôtt,

szövetség.

tott mezei futó Európa-bajnokságon emelkedett

34 országot rajthoz állító viadal (eddigi legtöbb

Magyarország,

a fiatalok létszáma. Külön hangsúlyozta, hogy a

33 csapat Brüsszelben, 2008-ban) hat futamá-

skanzenben mérik össze tudásukat

férfi U23 és junior mezôny 100 fô feletti volt.

ban 468 atléta indult a távoknak. A következô

legjobb távfutói.

Ez utóbbiban ért el szép sikert Szabó Sándor,
aki – a gyôztes spanyol, Merzougui Abdelaziz

kontinens mezei viadal 2011. december 11-én, a

Európa

Mérei László, Masz.hu

K

Asztalitenisz: Világbajnoki hetedik helyezés az ifjúsági leányoktól

ÉT ÉV ELTELTÉVEL ismét hetedik lett

válogatott elôtt, a nyolc között kiemelt

ifjúsági leány válogatottunk az ifjúsági

Franciaországot.

sportág (kajak-kenu illetve judo) tehetséges

jelenik meg Pánczél Gábor (judo), Mórocz

edzôként is látjuk, hogy a táplálék-kiegészítôk

fiataljai messzemenôkig elítélik a doppingolást,

István (kajak-kenu) és Preiszler Gábor

kérdésköre már nemcsak a felnôtt teljesítmény-

nagyon fontosnak vélik, hogy tisztességes eszkö-

Oláh Zsuzsanna együttese így a bronzérmes

Egyiptommal szemben harcolta ki együttesünk

(judo), ksi-s edzôk „Egy empirikus kutatás

sportot „lengi körül”, hanem a fiatalabb kor-

zökkel érjék el kimagasló nemzetközi eredménye-

Németország és a hatodik helyen végzô

a negyeddöntôben való részvételt, ahol végül

eredményei a teljesítményfokozó szerek hasz-

osztályt is. Ahogy az edzésterhelések megköze-

iket. Felmérésük egyik komoly tanulsága az, hogy

Románia mögött a harmadik legjobb európai

legjobbjaink nem bírtak a német válogatottal.

nálata témakörben” címû tanulmányuk. A szak-

lítik a nemzetközi eredményekhez szükséges

a megkérdezett sportolók csak nagyon kevés

nemzetként zárt a leányok versengésében. Az

Az 5-8. helyért zajló helyosztókon játszották

emberek részt vesznek a Nemzeti Sport Intézet

szintet, a sportolók egyre többet kérdeznek

információval rendelkeznek a teljesítményfokozó

Ambrus Krisztina, Hepke Johanna, Madarász

ifjúsági leányaink legdrámaibb mérkôzésüket, a

és a Kingstoni Egyetem közös felmérésében,

minket is: mely étrend-kiegészítôket használják

szerekrôl, nem ismerik a doppinglistát, a szerek

Dóra, Nagyváradi Mercédesz összetételû csapat

Hong Kong elleni meglepetés gyôzelemtôl

amely a fiatalok teljesítmény-fokozó szerekhez

ahhoz, hogy jobban teljesítsenek, mi az a

fajtáit – ez pedig megnövelheti akár a vétlen

selejtezô csoportjában – a végül aranyérmes –

tényleg csak egy hajszál választotta el a

való kapcsolatát igyekszik feltárni, ennek az

doppinglista stb.”

szerhasználat esélyét. A felsôbb korosztályos

Kína mögött a második helyen jutott tovább,

heraklészes fiatalokat. A végére azonban

válogatottak, sportolók esetében törekedni kell

legyôzve a házigazda Szlovákiát, a brazil

összejött az ázsiai alakulattal szembeni bravúr

ezen információhiány felszámolására.

válogatottat,

is, a Tajvan felett aratott 3:0-as sikerrel.

tatásakor kitérnek arra, hogy szerencsére mindkét

következik
szentendrei

Fotó: Kalocsai Richard

Miképpen a tanulmányban írják: „Gyakorló

szakcikküket.

a

szlovéniai Velenjében kerül lebonyolításra.

MAGYAR EDZÔ következô számában

A kvalitatív kutatás eredményeinek a bemu-

után

2012-ben

V.F.

használata témakörben

átfogó munkának a részeként jelentetik meg

Velenje
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Egy empirikus kutatás eredményei a teljesítményfokozó szerek

A

az

Európai Atlétikai Szövetség elnöke, hogy

világbajnokságon.

valamint

A

éppen

a

magyar

verseny

második

szakaszában

Lajtai Kristóf
Héraklész sportági vezetô
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