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Hírek

Budapest adott otthont az

láskorú, héraklészes versenyzôk vettek részt a

Remekül szerepeltek a mieink a párizsi Grand

öttusázók hagyományos fedett

bajnokságon. A férfiaknál Péter Kristóf, illetve

Slam-tornán: a cselgáncsviadalon Csernoviczki

pályás

Szomolányi Máté, a nôknél Fónagy Veronika

Éva ezüst-, Csoknyai László és a KSI judokája, Joó

A

nyerte az országos bajnoki címet; Noé Milán és

Abigél bronzérmet szerzett. Magyarország az

hazai legjobbak brazíliai edzôtábo-

Soltész Noémi ezüst-, Winkler Máté és Legrand

éremtáblázaton hetedikként zárt.

rozás után vettek részt a viadalon,

Tímea bronzéremmel gazdagodott; Noé egy

a magyarok közül 30-an álltak

újabb második, Péter egy harmadik helyet is

megválasztották

rajthoz.

begyûjtött.

legjobbjait. Az év ifjúsági nôi kajakosa Farkasdi

idénynyitójának,

mely

héraklészes sikereket hozott.

A

mezônyt

francia,

A

Magyar

Kajak-kenu
a

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

Szövetségben

2010-es

esztendô

osztrák, spanyol, brit, ír és

Ramóna, ifjúsági férfi kajakosa Dombvári

litván

tették

Bence, ifjúsági férfi kenusa Korisánszky

nemzetközivé. A férfiak 35

Dávid, utánpótlásedzôje Kiss István. Az

fôs

MKKSZ Arany Érdemérmét kapta – Tatai

sportolók

mezônyében

Tibolya

a Héraklész-, a Sport XXI- és a Sportiskolai Program valamint a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2011. február, X. évfolyam 2., sorrendben 100. száma.

A TARTALOMBÓL:
miniszteri találkozó

Sportiskolai térkép SIOSZ elnökségi ülés MOB és MOA-hírek EU Sport Fórum és sportSportági beszámolók: ökölvívás, vívás, judo, kajak-kenu, asztalitenisz, sakk, kosárlabda Hírek.

Megújul a nupi.hu!

Péter végzett az élen, a KSI

Tibor mellett – az idén 86. születésnapját

öttusázója,

Róbert

ünneplô Füzesséry Gyula, aki 1963-ban

ötödikként zárt, Demeter

megszervezte a Központi Sportiskola

S

számának köszöntôjében, 2002 novembe-

világában a mintegy kilenc esztendô alatt igen

Bence hatodik, Marosi Ádám

Kajak-kenu

két

rében így fogalmazott: „Nem véletlen, hogy a

elôrehaladt, igény jelentkezett egy korszerû,

nyolcadik, Németh Róbert kilencedik lett.

évtizedet töltött el az utánpótlás-nevelô

kiadvány megjelenésével párhuzamosan az

átlátható, trendeket követô, dinamikus honlap

A nôknél 21 sportoló közül a litván Laura

klubnál. - Akkoriban alapoztuk meg a mai

elektronikus hírközlésben is lépünk elôre, e

megalkotására. A nupi.hu és a heraklesz.hu

Asadauskaite gyôzött, Kovács Sarolta

utánpótlásképzést, ami hatalmas kihívást

sorok olvasásával egy idôben már megnyitható

eddigi és folyamatosan frissülô tartalmával egy

második, Gyenesei Leila harmadik, Tóth

jelentett. A 15 esztendôs gyerekek helyett

a www.nupi.hu honlap, amely az utánpótlás-

közös domainnév alatt lesz a jövôben elérhetô.

kilenc-tízéves srácokat hoztunk le az

nevelés információs rendszerének létrehozásá-

Reményeink szerint, „e sorok olvasásával egy

ban az elsô lépés”.

idôben már megnyitható az új www.nupi.hu

Fotó: Pentathlon.hu

Kasza

Adrienn hetedik, míg Pataki Viktória (KSI)

Fotó: Icehockey.hu

Szakosztályát,

majd

ZÁZ HÓNAPPAL EZELÔTT, Dr. Szabó Tamás,

pedig a különbözô programok dokumentu-

a NUPI fôigazgatója, a NUPinfo elsô

mait, híreit prezentáltuk. A kor az informatika

Február elején, az ausztráliai Newcastle-ban

iskolákból a vízitelepre. Az ô korosztályuknak

A Magyar Evezôs Szövetség a Mohácsi

rendezték a divízió III-as nôi jégkorong

megfelelô edzésmódszereket kellett kitalálni,

Sportcsarnokban rendezte a 21. Nyílt Magyar

világbajnokságot, melyen a magyar válogatott

új irányokat kellett szabni a sportágban –

informatika terén, megalakult a Kutató és

Ergométeres Országos Bajnokságot. Egyéniben

bronzérmet szerzett. A vb végeredménye: 1.

fogalmaz a szövetség honlapján.

Informatikai Osztály – az egység többek közt a

Héraklész

40 együttes, több mint 450 sportolója, a

Hollandia (14 pont), 2. Ausztrália (13), 3.

GeoMédia-térképeket is szerkeszti –, létrejött a

www.heraklesz.hu, a meglévô NUPI-honlapon

csapatok viadalára 25 gárda nevezett. A

Magyarország

felnôttek 2000 méteres versenyében több,

Horvátország (3), 6. Belgium (0). Hollandia ezzel

NSSZ Gála: Szabó Tamás a díjazottak közt, Kapás Boglárka az év utánpótlás-sportolója

nyolcadik lett.

(8),

4.

Szlovénia

(7),

5.

Azóta

A

sokat

fejlôdött

az

intézet

honlap, amely az utánpótlás-nevelés informáci-

az

GÖDÖLLÔI GRASSALKOVICH-KASTÉLY

ós rendszerének létrehozásában” egy minden
Program

adatbázisául

szolgáló

igényt kielégítô újabb lépés az informatikai
forradalom, sportot érintô világában.

V.F.

orvosokat és újságírókat. A díjazottakról a

resebb magyar sportolója, az úszó Kapás

Nemzeti

Nemzeti Sportszövetség elnöksége döntött a

Boglárka érdemelte. A sportvezetôk közt

Sportszövetség (NSSZ) az idei gáláját, az

sportszakmai szervezetek jelölései alapján. Az

díjazott lett dr. Szabó Tamás, a Nemzeti Sport

aranyat vehetett át

eseményen a 2010-es év eredményei alapján

„Év utánpótlás-sportolója” díjat a Szingapúri

Intézet fôigazgatója, a Magyar Olimpiai

Szabó Katalin, Varga

díjazták a sportolókat, sportvezetôket, sport-

Ifjúsági Olimpia két aranyéremmel legsike-

Bizottság alelnöke is.

korábbi

héraklészes

az eredményével feljutott, Belgium kiesett. A

evezôs

is

világbajnokság legjobb magyar játékosa címet

bajnoki

címmel zárt, közülük

Tamás

és

Rónai Alexandra érdemelte.

dísztermében

rendezte

a

(folytatás a 2. oldalon)
Fotó: Sportjog.com

Szekér

László; ezüstöt Simon
Fotó: Hunrowing.hu

Béla, Lôrinczi Péter,

Hajdú Zsuzsanna; bronzot Tari János. Az
ezüstérmes Gyimes Krisztina 2011-ben is a
program támogatottja.
A Hungexpo területén, a Boatshow
színpadán rendezték a kajak-kenusok 2011-es
ergométeres országos bajnokságát. A legtöbb
felnôtt kajakos és kenus melegvízi edzôtáborFotó: Gosztonyi Balázs

ban készül a versenyekre, így fôként utánpót-

Fotó: Mkksz.hu
Fotó: NSSZ

A

következô számának tartalmából:

Fedett pályás atlétikai Eb Kadet vívó Eb Birkózó GP
Sportlövô Eb Ökölvívó Énekes-emlékverseny.

Evezôs ergométeres utánpótlás ob

A

Fotó: Harsányi Péter

NSI-s elôadások a Magyar Futball Fórumán

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ)

plenáris

ülés

keretében

adott

110 éves évfordulója alkalmából indított

áttekintést a magyar labdarúgás

Magyar Labdarúgás Éve elnevezésû

jelenérôl, jövôbeni lehetôségeirôl; a

A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket.
Információk és jelentkezési lap a www.nupi.hu honlap KSI SE menüpontja alatt találhatók.
A HÉRAKLÉSZ PROGRAMMAL kapcsolatosan a www.heraklesz.hu honlapon tájékozódhatnak.

programsorozat nyitóeseményeként került

labdarúgás társadalmi és üzleti

megrendezésre február utolsó napján a Magyar

kérdéseirôl. Az NSI részérôl a

Labdarúgás Fóruma a Papp László Arénában,

„Futball és közoktatás” témaköré-

NUPinfo

melyen a Nemzeti Sport Intézet (NSI) részérôl

ben Lehmann László pedagógiaicso-

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

két elôadótól is szerepelt egy-egy elôadás a

port-vezetô; az „Utánpótlásképzés”

programban. A mintegy 1400 regisztrált és 70

tekintetében

elôadó részvétele mellett rendezett esemény

Dorottya, a Sport XXI. Program

Fôszerkesztô: Vasvári Ferenc

Telefon: (06) 1 422 35 32

E-mail: vasvari.ferenc@nupi.hu

Szerkesztôség: Nemzeti Sport Intézet, NUPinfo
1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. · Fax: (06) 1 422 35 44

délelôtt négy szekcióban, délután – melyen

Lapkivitel:

Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt –

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

pedig

Pignitzky

osztályvezetôje tartott elôadást.
Fotó: Labdarugasforuma.hu

www.nupi.hu

(folytatás a 2. oldalon)

A

NSSZ Gála – folytatás

Sakk: Visszatekintés a Maróczy Géza Központi Sakkiskola (MGKSI) eredményeire

FELNÔTTEK VERSENYÉBEN az „Év sportolója”

Kovács István (torna, UTE), díjazott Rapcsák

címet a kajakos Janics Natasa, a tornász

Károly (evezés, Vác Városi Evezôs Club), Király

Berki Krisztián és a kick-boxos Jároszkievicz

István (kick-boksz, Király Team) és Mocsai Lajos

2

(kézilabda,

Krisztián nyerte. Az utánpótlás-sportolóknál

A

MKB

Veszprém).

Az

„Év

008-BAN PROHÁSZKA PÉTER (2006-2008*)

bajnok lett, Petra ugyanitt szuperdöntôs. A

éven aluli fiúk mezônyében és új tagunk,

a 16 éven aluli fiúk közt Eb-harmadik,

csapatversenyeken

Kelemen Dávid (2010-*) a 8 éves fiúknál.

Antal Tibor Kende (2006-2008*) a 10 éven

szerepeltünk. Papp és Rapport a Mitropa

Ugyanitt Lengyel Andrea (2010-*) – új Bástya-

aluliaknál 4. lett. Kende ebben az évben az

Kupán, Petra az U18-as Eb-n ért el sikereket. A

csoportos tagunk – ezüstérmes lett az U8-as

is

eredményesen

Kapást az öttusázó Kovács

sportújságírója” Ballai Attila, a Magyar Nemzet

Európai

Sakkbajnokságán

nagyrészt volt tagjainkból álló U18-as fiú Eb-

lányoknál. Lengyel Andrea feliratkozott a FIDE-

Sarolta és a teniszezô

sportrovatának vezetôje, elismerést kapott még

korcsoportjában 2. helyen zárt. Fodor Tamás

csapat Pintér József vezetésével aranyérmes

listára, s vezeti a nyolc éven aluli lányok

Fucsovics Márton valamint

Faragó Richard, Jocha Károly és Kaszala

(2006-2008*) az U20-as ob-n gyôzött. A

lett. Jó kezdés után csak 8. helyet érte el

világranglistáját. Végzett tagjaink közül Csirik

vele holtversenyben Iliasz

Claudia. A „Sportolók egészségéért” díjat dr.

Központi Sakkiskola tanulói, Mihók Olivér

válogatottunk az U16-os olimpián, de nem vett

András (2006-2009*), Tanács Anna (2007-2008*)

Nikolasz

Kausz István kapta, megelôzve dr. Halasi

nemzetközi mester (2006-2008*) és Bérczes

részt a csapatban a korosztály két legjobb

korcsoportos országos bajnok lett. Szintén

vívó

követte.

Unió

Dr. Szabó Tamás 2007

dr. Leyrer Richárd, a Magyar Kick-box Szövetség

Tamást és dr. Tállay Andrást. Életmûdíjat a

Dávid (2007-2008*) nagymester lett az évek

versenyzôje. A régiós kupát nagy fölénnyel

végzett tanulónk, Balog Imre (2006-2008*) már

februárjában vehette át az

elnöke után „második lett”, harmadik dr.

kajak-kenu

folyamán.

nyerte az MGKSI.

nagymesteri címmel büszkélkedhet. Mihók

„Év sportvezetôje” díjat,

Székely Ferenc a Heves Megyei Sportszövetség

esztendôs Bonn Ottó kapott.

a

Egyesület elnöke. Az „Év edzôje” 2010-ben

fôigazgató

ezúttal

sportágat

szolgáló,

most

85

2009-ben Rapport Richárd (2006-2009*)
Nssz.hu – NUPinfo

NSI-s elôadások a Magyar Futball Fórumán – folytatás

2010-ben végzett tanulónk, Rapport Richárd

Olivér nemzetközi mester lett és már teljesítette

nagymesteri normát teljesített, megkapta az

a

nemzetközi

is elsô nagymesteri normáját. A 10 éves

IM-címet. Ôsztôl már nem folytatta az MGKSI-

nagymestere lett, megdöntötte Lékó Péter és

Szakasics Emese (2009-*) az Európai Unió

tanulmányait, mert úgy ítélték meg, hogy

Polgár Judit rekordját. Szabó Bence teljesítette

Bajnokságán, Mureckben 3. lett. Magyar rapid

világ

egyik

legfiatalabb

PLENÁRIS ÜLÉST Orbán Viktor miniszterelnök

közötti utánpótlás-nevelés volt. 2004-tôl a NUPI

19 esztendôsök elit programja; a csúcsot a

szakmailag kinôtte a sakkiskola kereteit.

harmadik nemzetközi mesteri normáját, Fehér

bajnokságot nyert Egyed Judit (2009-2010*),

nyitotta meg, aki köszöntôjében, mint

vette át az utánpótlásprogramok mûködtetését

korosztályos válogatottság, az elit futball

Gledura

Ádám a másodikat. Juhász Kristóf (2006-2010*)

Tésik Csaba és Marosi Levente (2009-*),

mondta, fontos eredménynek tartja a

minden sportágban; a labdarúgóképzés két

jelentené. Akik a válogatottságig nem jutnak

Korcsoportos Eb-n arany-, Csonka Balázs (2007-

is

szerzett.

ezüstérmes lett Juhász Barbara (2009-*), Varga

magyarországi labdarúgó-akadémiák mûködé-

fontos része az iskolai és az egyesületi program.

el, számukra alternatíva a grassroots-program.

*) bronzérmet szerzett. A két fiatal jelenleg is

Megkapta nagymesteri fokozatát már végzett

Melinda (2008-*) és Korpa Bence, bronzérmes

sét; kiemelte, hogy az utánpótlás-nevelést

Mint kronológiában elhangzott, az MLSZ-ben

Dr. Füzi Ákos, a NEFMI Sportért Felelôs

tagja az MGKSI-nek, Benjamin 11, Balázs 13

tanulónk, Prohászka Péter. Korpa Bence (2007-

Egyed Viktória és Kántor Gergely. Végzett

állami feladatnak tekintik, támogatják azokat a

2006-ban hivatalba lépô új szakmai stáb a NUPI-

Államtitkárságának fôosztályvezetô-helyettese

éves.

Nagykirály-csoport

*), aki 12 éves, töretlenül fejlôdik, 2010 januárja

tagjaink közül bajnok lett Hittér Gabriella

programokat, amelyeket ennek érdekében a

val együttmûködve, annak anyagi támogatásá-

elmondta, jelenleg az utánpótlásra fordítható

növendékei. 2009 ôszén Szabó Bence (2006-

óta 60 Élô-pontot nyert, korcsoportos magyar

(2006-2008*) és Csirik András. A nagyrészt volt

Magyar Labdarúgó Szövetség meghirdet.

val országosan, újra megszervezve megkezdte a

összeg 2,2 milliárd forint. Ebbôl 1,8 milliárdot

2010*) és Fehér Ádám (2006-2010*) nemzetközi

bajnok lett az erôs U12-es mezônyben. Bence

tagjainkból álló U18-as fiúk a pardubicei csapat

Fernando

szövetség

körzeti tornák lebonyolítását az U7, U9 és U11-

fordítanának az akadémiák támogatására, és

mesteri normát teljesített. Papp Petra (2007-

ezzel feljött a hatodik helyre az U12-es

Eb-n ezüstérmesek lettek. A korcsoportos ifi Eb-

sportigazgatója és Ginés Meléndez, a spanyol

es korosztályokban, mely pilléreit a korábbi

körülbelül 400 milliót az MLSZ utánpótlás-

2009*), aki idôközben elvégezte az iskolát,

világranglistán. Csonka Balázs 2010 januárja óta

n Bea Boglárka 8-ként zárt.

U17-es válogatott szakvezetôje is elôadást

Bozsik-program adta. A 3-3 fordulós ôszi és

képzési programjaira; emellett a sportiskolák

2009-ben három WIM és egy WGM-normát

120 Élô-pontot, Kántor Gergely (2009-*)

Azóta az ifjúsági csapatbajnokságon és a

tartott, utóbbi országa utánpótlás-nevelését

tavaszi tornák alkalmával 25-25 ezer gyermek

támogatása is az állam feladata. Dr. Hoffmann

teljesített, a felnôtt nôi döntôn bronzérmes, a

kevesebb, mint egy év alatt 240-et gyûjtött.

harkányi Tenkes Kupán újból bizonyítottak

bemutatva. Dr. Csányi Sándor MLSZ-elnök

kapott játéklehetôséget, lépett pályára. A

Rózsa, a NEFMI oktatásért felelôs államtitkára a

korcsoportos vb-n 9. lett. A vb-n ugyancsak 9.

Gergely azóta tornát nyert az Elsô Szombat

tanulóink.

ismertette a magyar labdarúgás 2011. és 2020.

körzeti tornák átláthatóságára és ellenôrzésére

sport általi nevelésrôl, a mindennapos testne-

helyezést ért el Kabai Zsuzsanna (2008-*).

körversenyen, nagyon szépen fejlôdik. Rapid

(*: a Központi Sakkiskolában töltött idôszak)

közötti idôszakára vonatkozó stratégiai elképze-

2007-ben alkalmazni kezdték az online ügyvite-

velés fontosságáról, a futball tömegeket

Gledura és Tésik Csaba (2007-*) rapid Európa-

Eb-t nyert Szabadkán Gledura Benjamin a 12

léseket, melyet a www.labdarugasforuma.hu

li és jegyzôkönyv-vezetési rendszert. 2008-ban

megmozgató

oldalon lehet elérni.

megalakult a Magyar Gyermek Labdarúgó

megjegyezte: a rendszerben nincs elegendô
számú testnevelô.

Hierro,

a

spanyol

A fórum „Társadalmi bázis” szekciójában

Szövetség, mely elsôsorban az iskolai program

több elôadó beszélt a labdarúgás utánpótlás-

mûködtetését célozta meg. Pignitzky Dorottya

nevelésérôl. A Nemzeti Sport Intézet részérôl

sikertörténetként emelte ki az országos, lépcsô-

erejérôl

szólt.

„Oktatás

a

Mindketten

(2008-*)

a

sportban,

sport

az

a

fermoi

nemzetközi

mesteri

normát

Kozák Ádám sikere a IX. MTK Openen

Elôadásában

Dr. Princzinger Péter, az Oktatási Hivatal
elnöke

Benjámin

S

IKERT ÉRT EL A NYOLCÉVES KOZÁK ÁDÁM

kellett teljesíteni. Kozák egy ötnapos edzôtábor

teljesítmény). Jól játszott, bírta a napi több órás

a IX. MTK Open értékszám szerzô

után indult a versenyen. Ádám – aki 1619 FIDE-

koncentrációt. Újonc a Központi Sakkiskola

sakkversenyen. A hat fordulós openen –

értékszámmal rendelkezik – elvesztette ugyan

Vezér-csoportjában, s maximálisan sikerült

az elsô játszmát, de ezt követôen zsinórban

eddig a sakkiskolai elvárásoknak megfelelnie.

Lehmann László pedagógiaicsoport-vezetô, a

zetes kiválasztó-táborokat, melyek Zánkán,

oktatásban” címû elôadásában optimizmusá-

játékidô 2x90 perc – 2200 FIDE-értékszám alatti

közoktatási és az egyesületi típusú sportiskolák-

Tiszaújvárosban

nak adott hangot, hiszen a sport és a közok-

játékosok vettek részt. Nehéz volt a versenyzôk

ötször nyert, 33. kiemeltként a 4. helyen ért

kal kapcsolatos tudnivalókat ismertette. Beszélt

megrendezésre.

tatás újra egy kézben van. Figyelmeztetett arra,

dolga, hiszen a hat fordulót három nap alatt

célba

majd

Telkiben

kerültek

a sportiskolai kerettantervekrôl, eddig 34

Nyilasi Tibor, az MLSZ sportigazgatója a

hogy a testnevelésórák száma mellett azok

sportág készített és akkreditáltatott ilyen

Bozsik-program újraindításával kapcsolatosan

tartalma is meghatározó. Az elnök párhuzamot

dokumentumot, köztük – 2007-ben – a labdarúgás, melynek nyomtatott módszertani anyaga is
van. Az NSI másik elôadójának, Pignitzky

vázolta a koncepciót, mely szerint cél a
tömegesítés, majd a tehetség-kiválasztás, végül
a tehetség-fejlesztés. A rendszer alapja az 5-12

vont a mûvészeti és a sportiskolák közt.
Mlsz.hu – V. F.
Pignitzky Dorottya és Lehmann László elôadásához

(2159

Élô-pontszámnak

megfelelô

IV. Perényi Béla Évadnyitó Nemzetközi Sakkverseny

N

ÉGY KÖZPONTI SAKKISKOLÁS VETT RÉSZT

legeredményesebb ifi versenyzô lett; edzôje a

+18 Élô); Varga Zoltán nagymester kezei között

a IV. Perényi Béla Évadnyitó Nemzetközi

verseny gyôztese, Galyas Miklós, nemzetközi

rohamléptekben fejlôdik. Marosi Levente a

Nyílt Egyéni Sakkversenyen. A 9 fordulós

mester. Juhász Ármin 5,5/9 pontot ért el;

mezôny második felében végzett, de kihagyni

bizonyította,

Az

kényszerült az elsô két fordulót. Végül 3,5/7

Dorottya – a Sport XXI. Program osztályve-

évesek örömfutballja, következô lépcsô a 10-14

kapcsolódó GeoMédia-térképek a 3. oldal tetején

viadalon 95-en indultak. A legelôkelôbb helyen

zetôje – elôadásának témája a 2004. és 2010.

évesek kibontakoztatási programja, majd a 15-

tekinthetôek meg.

Kántor Gergely végzett, aki a kilenc játszmából

edzôtáborokban is egyre komolyabb, aminek a

ponttal, 50%-os teljesítménnyel zárt, sikerült

hat pontot gyûjtve pozitív mérleggel zárt.

versenyeken is megvan az eredménye. Ô nyerte

növelnie

Nehezen lendült be, de lélektanilag nem tört

a sakkiskolások közül a legtöbb Élô-pontot

Györkös Lajos, nemzetközi mester.

meg, zsinórban hozta a gyôzelmeket. Gergô

(+20), edzôje Horváth József, nagymester.

Tran

Péczely Zsombor is dicséretet érdemel (4,5 pont,

Tuan

A

Minh

mögött

a

második

jó

úton

halad.

Élô-pontjainak

számát;

edzôje

Mátrahalmi Tibor

Kosárlabda: Kenguru és Gyermek Bajnokság Országos Döntôk

SPORT XXI. PROGRAM 2011-es es Kenguru
és Gyermek Bajnokság Országos Döntôinek
idôpontjai: leány U11-es Kenguru

Bajnokság (Pécs) május 27-29., leány U12-es
Gyermek Bajnokság (Budapest) június 10-12.,
fiú U11-es Kenguru Bajnokság (Szolnok) június
10-13., fiú U12-es Gyermek Bajnokság (Sopron)
május 28-30.

Soós-Bödô Noémi

Fotók: Labdarugasforuma.hu

2. oldal
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www.nupi.hu
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Kajak-kenu: Részvételi rekord a Héraklész fizikai felmérôn

EBRUÁR ELEJÉN RENDEZTÉK Gyôrben a

A futásnál nagy segítséget jelentett, hogy a

egyesület. Sôt, elutaztak Gyôrbe a tavaly

hagyományos Héraklész fizikai felmérôt,

tavalyi fagyos, hideg után, ezúttal kellemes,

alakult szekszárdi klub sportolói is. Szokás

ahol több mint 1000 gyerek, serdülô és

tavaszias idô volt Gyôrben. A fiatalok csatáit a

szerint

ifjúsági korú kajakos illetve kenus mérte össze a

két kapitány, Storcz Botond, illetve Hüttner

gyerekek a versenyt. Három-négy hónapos

tudását. Természetesen még nem vízen, hanem

Csaba is a helyszínen nézte végig.

szünet után most találkoztak újra, már

a

jól

megszokott

komolyan

vették

a

fizikai

- 1180 nevezés érkezett elôzetesen, és a

mindenki kiéhezett az egymás elleni csatákra.

számokban, vagyis futásban, húzódzkodásban,

terjedô influenzajárvány ellenére több mint

Az edzôk és a versenyzôk is képet kaptak róla,

lábemelésben, illetve fekvenyomásban. Az

1000 versenyzô el is jött Gyôrbe. Ami egészen

hogy a vetélytársakhoz képest nagyjából hol

idôsebbek számára szereplô fekvenyomásnál

elképesztô, hogy 45 egyesület sportolói

tartanak a felkészülésben - mondta Weisz

idén technikai újításra is sor került, hiszen nem

indultak a fizikai felmérôn, ez abszolút rekord.

Róbert, a szövetség szakmai igazgatója,

darabszámra

Ismét bizonyosodott, hogy valóban széles

Héraklész sportági vezetô.

centiméterben

ment

„szárazföldi”

hihetetlenül

a

mérték

verseny,

hanem

mindenkinek

a

utánpótlásbázissal rendelkezik a sportág. 13

teljesítményét. Szokás szerint a Bercsényi

egyesület versenyzôi nyertek aranyérmet a

Miklós Gimnáziumban és a Gyôri Dózsa

különbözô korosztályokban, köztük olyan kicsi

sporttelepén rendezték a különbözô számokat.

klubok is, mint például a tiszalöki vagy az algyôi

Az eredménylista a szövetség honlapján, a
www.mkksz.hu – n megtalálható.
Mkksz.hu

A

Sportiskolai térkép: a sportiskolák magyarországi elhelyezkedése

2011-ES TAVASZI – aktuális – állapotnak

nélkül alkalmazza a sportiskolai programot

úgynevezett

megfelelôen 75 közoktatási típusú

(zöld színnel jelölve). A közoktatási típusú

sportiskola mûködik jelenleg. A második térkép

sportiskolákat

ezeknek az intézményeknek az országos

sportiskola mûködik az országban.

bemutató

térképen

a

Ebbôl 55 a sportkormányzat által biztosított

jelzésekben található számok az intézmények

létszámalapú céltámogatásban részesül (a

számát jelölik.

térképen kék színnel jelölve). A másik 20
közoktatási intézmény plusz állami támogatás

egyesületi

vezetett

nyilvántartás

alapján

18

(városi)

elhelyezkedését mutatja.

Lehmann László

A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ)
által

típusú

Sportiskolai Program, Pedagógiaicsoport-vezetô

Asztalitenisz: Éremesô Hodoninban a

Cseh Utánpótlás Nemzetközi Bajnokságon
felül

ilyen

arányban.

Érdekességeket

is

orosz és román válogatott mögött a dobogó

kezdôdött meg az ifjúsági korosztály a KSI-s

tartogatott ugyanakkor számára a sorozat,

Lakatos Tamás számára, rögtön a csúcsra ért

hiszen a nyolc közé jutásért szusszanásnyi

Ugyanakkor a kicsik is kitettek magukért a

Hodoninban, ahol az ITTF Ifjúsági Körverseny

szünethez jutott, miután leendô ellenfelei

csehországi megmérettetésen. A serdülô fiú

cseh állomását rendezték. Az ifjúsági olimpiai

közül az orosz Kirillovot és a lengyel Bankoszt

„A” csapat (Ecseki Nándor, Sabján Gergely és

4. helyezett magyar versenyzô a gyôzelemig

egyaránt

Szudi Ádám) folytatta idei remek szereplését és

vezetô útján, a fôtábla valamennyi fordu-

mellett

lójában hat játszmás mérkôzésen gyôzött,

elkönyvelhetett az ifjúsági fiú szakág, a párosok

Bajnokság

elôbb a szlovák Martin Jezot, aztán az osztrák

küzdelmeiben az elsô alakalommal egymás

ezüstéremmel zárta a csapatversenyt.

Stefan Leitgebet, az elôdöntôben a litván

oldalán küzdô Kovács Domonkos és a még

A csapat mellett az egyéni számokban is

Mikutist és végül a német Benediktet múlta

serdülô korosztályú Szudi Ádám verekedte be

jutott az érmekbôl. Szudi Ádám és Sabján

magát a legjobb nyolc kettôs közé.

Gergely egyaránt bronzérmes lett egyesben, és

diszkvalifikálták.
egy

Az

negyeddöntôs

aranyérem

helyezést

is

harmadik fokán végzett.

a

januári

Magyar
bronzérme

Serdülô

Nemzetközi

után,

Hodoninban

A leányoknál a január utolsó hétvégéjén az

párosban is a magyar versenyzôk hozták el a

utánpótlás Európa TOP 10 Bajnokságon

bronzérmeket a Sabján Gergely, Szudi Ádám

ezüstérmet szerzô Madarász Dórának nem

kettôs és az Ecseki Nándor, Majoros János

sikerült a nyolcaddöntôbe jutás, miután

Bence duó révén. A serdülô leányok közül

vereséget szenvedett a román Ciobanutól.

Nagypál Csilla szerepelt a legjobban, aki a

Pár nappal Lakatos Tamás sikere után újabb

legjobb négy közé jutásért kapott ki a

érmeknek örülhetett a magyar küldöttség. A

házigazdák egyik versenyzôjétôl.

Hepke Johanna, Madarász Dóra és Nagyváradi
Foto: Rocher

F

Mercédesz összetételû ifjúsági leány csapat az

KSI és BVSC-siker a XVI. Nemzetközi Molnár János Emlékversenyen
EBRUÁR 3. ÉS 6. KÖZÖTT immáron 16. alka-

A legeredményesebb magyar versenyzô különdíját a

lommal került megrendezésre a Molnár János

BVSC sportolója, Do Phuong Nam nyerte, aki az ifjúsági fiú

Nemzetközi Emlékverseny. A tornán 13 ország 94

egyes versenyszámban gyôztesként a dobogó legfelsô

külföldi és 99 hazai játékosa vett részt, összesen 193

fokára állhatott. A másik magyar éremszerzés szintén az

versenyzô küzdött az érmekért. Az összesített pontverseny

ifjúságiak versenyében született meg, a KSI SE versenyzôje,

alapján a rendezô BVSC Zugló Sportiskola a harmadik

Kovács Domonkos bronzérme révén.
Lajtai Kristóf

helyen végzett a Francia Régió-válogatott és a CSM Cluj

Debrecen önkormányzata és a Magyar Olimpiai

országos versenyeken, diákolimpiákon megszo-

ülését a Fuhrmann Géza vezette Sportiskolák

Bizottság is támogatásáról biztosította. A

kottaktól. A verseny lebonyolítási rendje rövid,

Országos Szövetsége (SIOSZ). A grémium

fesztivállal kapcsolatban megfogalmazódott,

egyszerû, érthetô és korrekt kell, hogy legyen.

tanácskozásán megjelent a Sport Államtitkárság

A második alkalommal kiírt SIOSZ Gálára

részérôl Farkas Tibor fôtanácsos, az NSI részérôl

Egerben, kétnapos eseménysorozat keretében

Lehmann László pedagógiaicsoport-vezetô. A

kerül sor. Április elsején tartja a szövetség az

fôbb napirendi pontok között a Sportiskolák

idei közgyûlést, majd másnap a gálát. A 2010-es

Olimpiai Fesztiválja, a SIOSZ Gála és a szövetség

díjátadáson a korábbi esztendô legsikeresebb

2011-es költségvetése szerepelt.

sportiskolásai kaptak elismerést Budapesten, a

A SIOSZ nagyszabású seregszemlére készül

SIOSZ ezt hagyományként szeretné folytatni.

Debrecenben, a Sportiskolák Olimpiai Feszti-

Idén is pályázni lehet a címekre. Az értékelési

válja idén augusztus 24. és 27. között kerülne

rendszer tekintetében minden kategóriának

megrendezésre. Az ülésen az elnökség elfogad-

elbírálási alapja egy pontérték-táblázat; bírálati

ta a sportágakat: a tervek szerint atlétika,
biatlon,

grundbirkózás,

judo,

szempont

www.nupi.hu

még

kézilabda,

hogy meg kell határozni két korosztályt,

szervezettsége,

kosárlabda, úszás, röplabda, labdarúgás és

évfolyamot, akik részt vehetnek a versenyen,

létszáma.

sárkányhajó, bemutató jelleggel vízilabda és

igazodva az országos kiírásokhoz; illetve a

jégkorong kerülne a programba. A szervezôket

versenykiírásban mindenképp el kell térni az

Héraklész sportági vezetô

Napoca egyesülete mögött.

6. oldal
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Napirenden a SIOSZ Gála és a nyári fesztivál

EBRUÁR ELEJÉN TARTOTTA soros elnökségi

a

pályázó

mûködése,

Fotók: Agriasport.hu

B

ÁR HIVATALOSAN az idei év januárjától

sportiskola

felépítése

és

A pontrendszer és több információ a
www.siosz.hu honlapon található.
Vasvári Ferenc

www.nupi.hu
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Fôtitkári értekezlet a MOB-ban: „Szeretnék elérni, hogy a Sport XXI. és
a Héraklész Program azonos sportágakat támogasson”

F

ÔTITKÁRI
február

ÉRTEKEZLETET
elején

a

TARTOTTAK

Magyar

Olimpiai

Bizottságban (MOB). A megbeszélésen dr.

kezleten részt vett Balogh Gábor miniszter-

magyar sportélet szerkezeti változásaival

elnöki sporttanácsadó és Bardóczy Gábor a

együtt járó folyamat részeként hozza létre azt a

Sport Államtitkárság fôosztályvezetôje is.

munkacsoportot, amely kialakítja a MOB és az

Szabó Tamás MOB-alelnök, a Nemzeti Sport

Mint elhangzott, az olimpiai felkészülésre

NSI jövôbeni együttmûködését. A szerkezeti

Intézet (NSI) fôigazgatója és Molnár Zoltán

szánt 2.1 milliárd forint elosztási javaslatát

átalakítás mellett természetesen folytatódnak a

fôtitkár közérdekû kérdésekrôl, az idei költség-

köztestületi vezetôkkel, majd 19 sportág

sikeres, utánpótlás-fejlesztô programok; szeret-

vetésrôl, a Gerevich ösztöndíj átalakításáról és a

képviselôivel

nék elérni, hogy a Sport XXI. és a Héraklész

Héraklész Program folytatásáról tájékoztatta a

százalékánál az elmúlt három év eredményessé-

sportági szakszövetségek fôtitkárait. Az érte-

gét vették figyelembe. Kiemelték, hogy egyet-

egyeztették;

az

összeg

40

M

Ökölvívás: Bocskai-emlékverseny 8 magyar éremmel

INI VILÁGBAJNOKSÁGNAK megfelelô

Bocskai

mezôny gyûlt össze február közepén
Debrecenben, az 55. alkalommal kiírt
István-emlékversenyen,

és öt bronzérmet szereztek a magyar öklözôk.
Összesen 20 ország mintegy 120 versenyzôje –
világ- és Európa-bajnokok, ifi olimpiai érmesek

legjobbjai.
Az elsô helyet a csillagprogramos Európabajnok Bacskai Balázs 69 kilóban hozta, az

mint az elmúlt esztendôben. Mint a jövô

ezüst gazdája Lakatos István 49 és Nagy

gazdálkodásával kapcsolatosan megfogalma-

Krisztián 56 kilóban lett. A bronzokat Varga

zódott, a több pénz szigorúbb, következe-

Miklós és Török János (60 kg), Harcsa Zoltán (75

tesebb elszámoltatással és szakmai ellenôrzés-

kg), Deél Szabolcs (91 kg) valamint Bouquet

sel fog együtt járni.

Fotó: Gáll András / Boxing.hu

Bence (+91 kg) biztosította.

Szabó Tamás az értekezleten elmondta,

Boxing.hu – Nupinfo

megtisztelô megbízatást kapott annak a
munkabizottságnak a vezetésére, amely a

É

Fotók: Mob.hu

Tájékoztató a Magyar Olimpiai Akadémián
kör mûködik Magyarországon.

Akadémia tanácsa. Az Akadémia változatlanul az olimpiai eszme értékeinek megis-

mertetését,

népszerûsítését,

az

olimpiai

elmondta, hogy a sikeres „Olimpia és Nevelés”
címû kiállítást már húsz helyre elvitték.

Fotók: Harsányi Péter

Vívás: Márton Anna aranyérmes, File Mátyás bronzérmes a Héraklész Világkupán

A

BUDAPESTI GEREVICH ALADÁR NEMZETI

párbajtôr-bronzban

SPORTCSARNOK adott otthont a februári

Szingapúrban, az I. Ifjúsági Olimpia során a

Dr. Szabó Lajos, a Sportmúzeum igazgatója

nevelésben való alkalmazását

a

– lépett szorítóba, köztük 13 hazai egyesület

Program azonos sportágakat támogasson.

len szövetségnek sem jut kevesebb támogatás,

VNYITÓ ÜLÉST TARTOTT a Magyar Olimpiai

melyen

héraklészesek sikereivel, egy arany-, két ezüst-

Vívó

Junior

Héraklész

teljesült,

a

158

fôs

mezônyben File Mátyás harmadik lett, a

Világkupa

legjobb 16-ig Bernát Barna menetelt el a

küzdelmeinek; fiataljaink két éremmel járultak

magyarok közül, ô 16. lett. A 130 férfi kardozó

hozzá a sikeres magyar szerepléshez. A

versenyében Puy Sebestyén kilencedikként

legfényesebb érem Márton Annához fûzôdik,

fejezte be a versenyt. A 119 fôs nôi tôrözôk

az ifjú tehetség nôi kardban aranyérmet

mezônyében Binét Regina 19., Zupkó Klaudia

szerzett, a legjobb 16-ig jutott Várhelyi Kata

20., Gólya Fruzsina pedig 26. lett.

magyar sportot bemutató kínai nyelvû kiállítást
nyitották meg. Pécsen az Európai Kulturális
Fôvárosok programja keretében bemutatták a
„Hazai Fair Play díjasok” címû kiállítást. Az UTE,

tekinti

valamint a Magyar Torna Szövetség 125 éves

elsô rendû feladatá-

jubileumára kiállításokat szerveztek. Azt is
(13.) és László Luca (16.). A másik érem férfi

nak, s munkáját a

megemlítette, hogy három görög városban

MOB-irodával szoros

rendezett mûvészeti kiállítások egyik érdekes-

együttmûködésben,

sége Manno Miltiadesz magyar olimpikon

az Olimpiai Bajnokok

díjnyertes szobra.

Klubjával egységben
végzi.
hogy

22

folyamatban lévô szervezeti változásokról

A

Héraklész-díjas Iliasz Nikolasz (mendkettô

(Drajkó Lili, Fülöp Krisztina, Ónódi Szabó

Berta Dániel (PTE-PEAC) 1., Cho-Taeun Sándor

adott tájékoztatást.

Vasas), egy fordulóval korábban búcsúzott Decsi

Veronika) szintén bronzéremmel zárt. A varsói

(BHSE) 2., Nagy Attila (OMS-Tata) 5., Sáfár Cirill

Tamás (KV SE); a versenyen a teljes nemzetközi

Európai Kadet Férfi Tôr Körversenyen 168 induló

(Sz-L BAU Balaton VK) 8.; Bohus Réka (BKLVE) 1.,

élmezônyt képviselve, 135 vívó lépett pástra. Az

között Mátyás Bálint (Törekvés SE) 3., klubtársa,

Légrádi Dóra (BKLVE) 3., Siklósi Enikô (Sz-L BAU

orleani

kard világkupán Benkó Réka (GEAC)

Dósa Dániel 6. lett; a magyar, Törekvés csapata

Balaton VK) 7. lett.

8. helyen végzett. A londoni kadet körversenyen

(Mátyás Bálint, Németh András, Mósa Tamás és

Molnár

Elhangzott,
olimpiai

Zoltán,

a

MOB

fôtitkára

a

Mob.hu – NUPinfo

iskola és 26 olimpiai

C

Európai Uniós Sport Fórum és sportminiszteri találkozó

ZENE ATTILA, sportért felelôs államtitkár,

véleményének, gondolatainak és elvárásainak

egyeztetésben. Február 21-22-én az Európai

egyben a soros magyar EU-elnökség

részletes ismerete és összevetése. Ezt a célt

Bizottság által rendezett EU Sport Fórumra

sportpolitikáért felelôs vezetôje elnökle-

szolgálja az a hároméves munkaterv, amelyet a

került sor.

tével zajlott a sportminiszterek informális

magyar elnökség dolgoz ki a tagállamokkal és

találkozója február 22-én és 23-án. Az EU-

az

uniós

szervekkel

történô

folyamatos

Külföldi világkupák, körversenyek eredményei

PLOVDIVI FÉRFI KARD GP-N Szilágyi Áron 5.

egyéniben Drajkó Lili (Kárpáti Rudolf Vívó Klub)

Dósa Dániel) 30 gárda közül 4-ként zárt. A

helyen zárt, a legjobb 16-ig jutott az idei

3. lett, csapatban a Kárpáti Rudolf Vívó Klub

pozsonyi Európai Kadet Párbajtôr Körversenyen

Hunfencing.hu – V.F.

Sportolonemzet.hu

elnökség magyarországi tanácskozásain a
tagállamok sportminiszterei, illetve államtitkárai mellett részt vettek az Európai Bizottság
és a Tanács Fôtitkárságának képviselôi, valamint a meghívott megfigyelôk is. A résztvevôk
– az Európai Bizottság Lisszaboni szerzôdését
követô – a sport európai dimenzióiról szóló
közleményt alapul véve egyeztették sportszakmai elképzeléseiket és jövôbeni terveiket
az uniós sportpolitika alakításával kapcsolatosan. A jövôbeni jól megalapozott uniós
sportpolitikai döntések megszületéséhez nélkülözhetetlen az uniós tagállamok és szervezetek
Fotó: Kovács András / eu2011.hu

4. oldal
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5. oldal

