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A következô számának tartalmából:
Torna Eb Birkózó ORV Ökölvívó ifi vb Vívó junior és kadet vb Jégkorong U16-os ORV és

U18-as Divízió I vb. 

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

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

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

Lapkivitel:

A NUPinfo internetes változata megtalálható:  a www.nupi.hu honlapon!
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REMEKÜL SZEREPELTEK a zágrábi Zlatko

Hrbic nemzetközi versenyen a magyar

ökölvívók, akik közül hárman döntôben zártak.

Az 56 kg-osok fináléjában

a héraklészes Nagy

Krisztián a világbajnok

orosz Szergej Vodopjanov-

val csapott össze, a

találkozó 7-7-es döntet-

lennel ért véget, a bírók

döntése végül a szolnoki

versenyzônek kedvezett.

A 64 kg-osok közt Görbics Gábor a döntôben az

orosz Artyom Zajcevvel szemben lett

aranyérmes. A szintén csillagos Ungvári István

ezüstérmes lett.

TÓTH RENÁTA DÖNTÔBEN VÉGZETT a

tornászok cottbusi világkupa-versenyén. A

bajnokprogramos hölgy az ugrás fináléjában

13,100 ponttal a nyolcadik helyen zárt.

A SZOMBATHELYI ARENA SAVARIÁBAN

rendezték március elsô hétvégéjén az idei

kötöttfogású Magyar Arany Nagydíjat, amellyel

a tavaly ôsszel elhunyt Polyák Imre emlékének

adóztak. A versenyre elôzetesen 21 ország 164

birkózóját nevezték. A 22 magyar induló közül

a 66 kilós Korpási Bálint, a 96 kg-os Rizmajer

György és a 74 kg-os Bácsi Péter  bronzérmes

lett, Deák Bárdos Mihály (120 kg) ezüsttel zárt. 

PAPCSÁK FERENC,

zuglói polgármester és

Mazsu Gergely, a helyi

Vagyonkezelô Zrt. vezér-

igazgatója száz darab

vízilabdát ajándékozott a

KSI SE fiatal vízilabdá-

zóinak a Zuglói Önkor-

mányzat termében,

március 17-én. Az

ünnepségen a kerületben lakó Szekeres Pál, a

Nemzeti Erôforrás Minisztérium sportpo-

litikáért felelôs helyettes államtitkára mellett

megjelent Hazsik Endre, a KSI SE ügyvezetô

igazgatója, dr. Szívós István a KSI

szakosztályvezetôje, Ambrus Miklós és Székely

Bulcsú vízilabdázó olimpiai bajnokok, Martinek

János kétszeres olimpiai bajnok öttusázó, dr.

Hargitay András háromszoros világbajnok,

olimpiai bronzérmes úszó és Szívós Márton, a

magyar vízilabda-válogatott tagja. 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTT a Nagy

Sportágválasztó szervezôcsapata. Mint

elhangzott, 2010-ben a 16 vidéki és két

budapesti Nagy Sportágválasztónak több mint

90 000 látogatója volt. A nagyszabású

rendezvény idén folytatódik, a VIII. Budapesti

Nagy Sportágválasztóra május 27-28-án, a

kilencedikre szeptember 16-17-én, a Merkapt

Maraton Sportközpontban (1106 Budapest,

Maglódi út 12/A) kerül sor. 2011-ben közel 20

vidéki nagyvárosban rendezik az eseményt;

több információ a www.sportagvalaszto.hu

weboldalon olvasható. 

ISMÉT VERSENYBEN VOLTAK A NUPICIK. Az

NSI munkatársai a 4. BSI Balaton és FélBalaton

Szupermaratonon álltak rajthoz, négy nap alatt

futották le a négyfôs váltók kategóriájában a

195,4 kilométeres távot. A Lehmann László,

Szilasi Ági, Velenczei Attila és az idegenlégiós

Haraszti Viktória összeállítású alkalmi formáció

18:20:43-es idôvel, 77 csapatból a 41. helyen zárt.

A 15 ÉVES MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI

TÁRSASÁG (MSTT) „Sport – egészség és

teljesítmény” elnevezésû, VIII. Országos

Sporttudományi Kongresszusára a gyôri

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere

János Karán május 18. és 20. között kerül sor.

Bôvebb információk az MSTT honlapján:

www.sporttudomany.hu.

REGIONÁLIS SPORTSZAKMAI

KONFERENCIÁT szerveznek Kazincbarcikán, a

Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc

Tagiskolában május 24-én fél-tizenegytôl. A

témák közt az utánpótlás-nevelés, a

sportiskolák is napirendre kerülnek. Az

eseményen várhatóan elôadást tart a Sport

Államtitkárság részérôl Farkas Tibor, az MLSZ

képviseletében Nyilasi Tibor, továbbá a

Debreceni Sportcentrum ügyvezetôje, Orendi

Mihály valamint Lehmann László sportiskolai

programvezetô. A szervezôk várják az

érdeklôdôket, az utánpótlás-szakembereket, a

sportiskolák képviselôit. Bôvebben: Béres

Csaba, 06 30 975 72 67.

CHMITT PÁL, a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság (NOB) magyar tagja és a Magyar 

Olimpiai Bizottság (MOB) örökös tisztelet-

beli elnöke, Czene Attila, a Nemzeti Erôforrás

Minisztérium sportért felelôs államtitkára, az

Európai Unió Tanácsa magyar elnökségének

képviselôje, a WADA Alapító Tanácsának tagja 

és Borkai Zsolt, a MOB elnöke hivatalos

látogatást tett Jacques Rogge-nál, a NOB

elnökénél. Az esemény kifejezi a kormányzati

és civil sportirányítás szoros és kölcsönös

együttmûködését a magyar sport érdekében. 

A találkozón szóba került a készülô új

alkotmány és sporttörvény, az átalakuló 

magyarországi sportstruktúra, a dopping-elleni

harc, a magyar EU elnökség sikeres tevékenysé-

ge, a sportdiplomáciai életben való aktív,

magyarországi közremûködés. Az Olimpiai

Szolidaritás és az Európai Olimpiai Bizottság

(EOC) közös küldöttségét legközelebb 2011.

június 6-9. között fogadja majd a MOB.   

Sportolonemzet.hu

Kimagasló sportdiplomáciai egyeztetés Jacques Rogge-nál

ANEMZETI SPORT INTÉZET (NSI) vezetô 

munkatársai – Dr. Szabó Tamás NSI-

fôigazgató, MOB-alelnök vezetésével –

látogatást tettek Gyôrben a Magyar Olimpiai

Bizottság (MOB) elnökénél, Borkai Zsoltnál. A

megbeszélésen – melyen részt vett Molnár

Zoltán MOB-fôtitkár is – az NSI vezetô

munkatársai bemutatták az intézet által 

koordinált utánpótlás-nevelési programokat,

azok mûködését. A jelenlévôk áttekintették a

MOB és az NSI jövôbeni együttmûködésének

lehetôségeit; körvonalazták az ahhoz szükséges

feladatokat. 

Borkai Zsolt hangsúlyozta: a jelenlegi

utánpótlás-nevelési rendszer, véleménye szerint

jól van felépítve, jól mûködik, hiba lenne 

módosítani; a programoknak az állami források

felhasználása mellett tovább kell menniük. 

- Az a vélemény alakult ki, hogy a MOB és az

NSI feladatai összehangolhatóak. Az ehhez

szükséges strukturális változásokat meg kell

fogalmazni és a jogi környezetet, törvényi

változtatást elô kell készíteni – mondta a

megbeszélést követôen Szabó Tamás. 

NUPinfo

A MOB és az NSI együttmûködésérôl tárgyaltak Gyôrben

MÁSODIK ALKALOMMAL rendezték  

meg a Sportiskolák Országos 

Szövetségének (SIOSZ) díjkiosztó

gáláját. Az eseménynek – melyen a

2010-ben legjobban teljesítô sportis-

kolás-korúakat, edzôiket, klubjaikat,

továbbá a legeredményesebb sportis-

kolákat díjazták – az Egri Városi

Sportiskola (EVSI) társszervezésében

Eger adott otthont. A fiatalok 2010-ben

az országos bajnokságokon és

diákolimpiákon összesen 450 érmet

szereztek. 

(folytatás a 2. oldalon)

TÁMOGATÁSI SZERZÔDÉST KÖTÖTT Czene Attila sportállamtitkár, Csányi Sándor 

MLSZ-elnök, és Szabó Tamás NSI-fôigazgató. A megállapodás eredményeként 

2,2 milliárd forintos finanszírozáshoz jutnak a tehetséggondozásért felelôs labdarúgó

akadémiák és a Bozsik-programban részt vevô utánpótlás-nevelô egyesületek.

Az áprilisi eseményrôl, annak hátterérôl bôvebben következô számunkban olvashatnak. 

NUPinfo

ANEMZETKÖZI JÉGKORONG SZÖVETSÉG

(IIHF) kiemelkedô példája azon nemzetközi 

sportszervezeteknek, amelynek eltökélt

szándéka a sportág folyamatos fejlôdése, a

kisebb nemzetek felzárkóztatása. Azért, hogy ez

megvalósuljon, a jelenleg legmagasabb csoport-

ban versenyzô 16 nemzeten kívül minden ország-

ban – a nemzeti sportági szakszövetségekkel

közösen – egy auditot készített el. Az audit célja

a jelenlegi helyzet feltárása és a jövôbeni fejlesz-

tési stratégiák kialakítása, központi iránymutató

intézkedések szakmaiságának megalapozása. A

magyarországi auditzáró tanulmány a napokban

érkezett meg a hazai szövetséghez. Az audit elké-

szítésében a hazai jégkorongsport vezetô munka-

társai, felnôtt és utánpótláskorú válogatottak

mellett dolgozó kapitányok is részt vettek.

(folytatás a 2. oldalon)

A Nemzeti Sport Intézet (korábban NUPI, majd NUSI-UPI) lapja; 
a Héraklész-, a Sport XXI- és a Sportiskolai Program valamint a KSI SE tájékoztató kiadványa; 

2011. március, X. évfolyam 3., sorrendben 101. száma.

www.nupi.hu

A TARTALOMBÓL: MOB-közgyûlés SIOSZ-közgyûlés Elindult az utanpotlassport.hu, interjú Szabó Tamással

Sportági beszámolók: birkózás, vívás, sportlövészet, atlétika, kézilabda, evezés, ökölvívás, judo, sakk, asztalitenisz Hírek. 

Fotó: Boxing.hu

Fotó: Jocha Károly/Mob.hu

Fotó: Mob.hu

Fotó: Mob.hu

www.nupi.hu

Példaértékûnek értékelte a Nemzetközi Jégkorong Szövetség a hazai
utánpótlás-fejlesztési programokat – auditálták a hazai jégkorongsportot
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2,2 milliárdos támogatás a 
labdarúgó utánpótlás-nevelés számára
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II. SIOSZ Gála: Egerben ünnepelték a legjobb sportiskolásokat



M
Atlétika: Ismét „AKTIV”, Székesfehérváron

A
Példaértékûnek értékelte a Nemzetközi Jégkorong Szövetség a hazai

utánpótlás-fejlesztési programokat – auditálták a hazai jégkorongsportot – folytatás
Z AUDIT ÖT FÔ PILLÉRT vesz górcsô alá, a 

SWOT analízis módszertanát követve 

mindegyik pillér esetében megállapítja

az erôsségeket (strengths), a gyengeségeket

(weakness), a lehetôségeket (opportunities) és

a veszélyeket (threats). Az utánpótlás-nevelési

rendszerek helyzetét a „Fejlesztési irányok”

címszó alatt elemezték. Örvendetes, hogy 95%-

osra értékelték a tehetségnevelô programokat,

de hasonló magas pontszámot kapott a „Learn

to Play” program is. A tanulmány kiemeli, hogy

az államilag támogatott Sport XXI. U14 és

Héraklész Programok példaként szolgálnak –

akár más nemzeteknek is. Továbblépési

lehetôség a nemzetközi tornákon való aktívabb

részvétel lehet. Veszélyforrásként említik azt a

trendet, miszerint egy csapatba igyekeznek a

legjobb fiatal játékosokat összegyûjteni, ezzel

megszûnhet a széles alapokon nyugvó

kiválasztás lehetôsége. Kiemelve néhány

magasan értékelt területet (pl. edzô-

továbbképzési program 96%) láthatjuk, hogy

hol ért el a jégkorongsport kimagasló

eredményt, illetve azt is megtudjuk, hogy mely

területekre kell jobban „ráerôsíteni”. 

NUPinfo

M
SIOSZ-közgyûlés: Egerben a MOB-díjas sportiskola-vezetôket is köszöntötték

AGYARORSZÁGON 75 közoktatási típusú 

– ebbôl 55 állami céltámogatásban 

részesülô – és 18 egyesületi (városi)

sportiskola mûködik; a rendszerben közel

húszezer iskoláskorú gyermek jut sportolási

lehetôséghez. A program szakmai koordinátora

a Nemzeti Sport Intézet (NSI).

A díjkiosztó alkalmából összesen 33 pályázat

érkezett. Az 500 fô feletti egyesületi kategó-

riában szolnoki, az 500 fô alattiban szombat-

helyi gyôzelem született; a középiskolák közt a

budapesti Csanádi, az általános iskolák esetében

a szombathelyi Zrínyi vitte a fôdíjat. Egyéni 

díjban 13 fiatalt és azok edzôjét részesítették.

Az április 2-ai gálát megelôzôen került sor a

Sportiskolák Országos Szövetségének

közgyûlésére, melyen a 2010-es beszámolók

mellett az idei tervek kerültek a fôbb

napirendek közé. Fuhrmann Géza kiemelte a

Debrecenben, augusztus 24. és 27. között

rendezendô Sportiskolák Olimpiai Fesztiválját,

melyre – bemutatókkal együtt – 13 sportág

eseményeire mintegy 2500 fôt várnak; fô

célként az olimpiai eszme terjesztését tûzték ki.

Az elnök 2010-es beszámolójában kitért a

tavaszi, I. SIOSZ Gála és az ôszi, regionális 

konferencia megszervezésére, a sportiskolákat

bemutató kiadványukra. Lehmann László, a

Sportiskolai Program vezetôje, az NSI nevében

méltatta a Magyar Olimpiai Bizottság márciusi

közgyûlésén MOB-díjban részesített Kovács

Géza (Egri Városi Sportiskola) és Kiss Mihály

(Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola)

sportiskola-vezetôi munkáját. - Korábban

Makovecz Éva, a Csík-iskola igazgatója kapott

ilyen rangos díjat, az elismerések is azt

mutatják, a hazai sportélet vezetôi is számolnak

a sportiskolákkal – hangsúlyozta a

programvezetô.  
V.F.

ÁRCIUSBAN Székesfehérvár 8 általános 

iskolájában rendezett atlétikai versenye-

ket az ARAK Atlétikai Utánpótlás Központ.

Az „AKTIV” versenysorozat harmadik

alkalommal, közel 1000 kisiskolást mozgatott

meg. Az AKTIV Program egyik támogatója a

Nemzeti Sport Intézet Sport XXI. Programja.

Az Alba Regia Atlétikai Klub helyi

kezdeményezése az atlétika versenyszámainak

megismertetését és a tehetséges fiatalok

kiválasztását tûzte ki célul. A tavalyihoz képest

speciálisabb, több felkészülést és ügyességet

igénylô faladatok látványos küzdelmeket

hoztak. A tornatermekben a megszokott

rendszer szerint, 1-6 évfolyamokon mérték

össze tudásukat a párhuzamos osztályok 4 fiú

és 4 leány alkotta váltói. A sprint- és gátfutás, a

szökdelés valamint kislabdahajítás és medicin-

labda-vetés versenyszámokat sor- és váltóver-

seny formában bonyolították le. Évfolyamon-

ként a továbbjutó osztályok április 16-án a

Sóstói Stadion atlétika pályáján vívják a városi

döntôt. Az AKTIV programban szereplô iskolák

köre is bôvült. A Felsôvárosi, Hétvezér, István

Király, Kossuth Lajos, Széna Téri és Tóvárosi

Általános Iskolák mellett a Zentai Úti Általános

Iskola is csatlakozott a versenysorozathoz, így

összesen 124 osztály, közel 1000 tanulója

versenyzett idén tavasszal. A tehetségkutató

komoly eredményekkel büszkélkedhet: a tavaly

még a versenysorozatban is szereplô Szabó

Dániel (István Király Ált. Isk.) meghívót kapott a

Törökországba utazó serdülô válogatottba,

melyet az iskolai forduló alkalmával vehetett át.

Arakaktiv.hu

A
Sakk: Varga Melinda U20-as nôi bajnok!

SAKKSZÖVETSÉG adott otthont az U20-as 

ob-nak, melyen a fiúknál és a lányoknál is 

10-10 versenyzô körmérkôzött. Aranyérmes

lett a Maróczy Géza Központi Sakkiskola

Kiskirály-csoportos tanulója, a 14 esztendôs

Varga Melinda 7/9 ponttal. A szombathelyi

tehetség kiegyensúlyozottan gyûjtötte a

pontokat, érett, pozíciós stílusban nyerte meg

játszmáit. Bronzérmes lett Erdôs Boglárka

mögött 5,5/9 ponttal Juhász Barbara, aki

taktikusan versenyzett, felkészülései bejöttek,

stílusának megfelelô állások alakultak ki.

Negyedik Kabai Zsuzsanna, fél ponttal maradt

el a dobogótól. Játékát a stabilitás és a kevés

kockázatvállalás jellemezte. Hetedik a beteges-

kedô Bea Boglárka lett. A Nagykirály-csoportos

tanuló, Csonka Balázs – aki áprilisban lesz 14

esztendôs – az utolsó pillanatban kapott

meghívást, elvárásként kemény, küzdôs játszmák

váltása, Élô-pont szerzése fogalmazódott meg

irányában. Balázs ennek megfelelt, nyolcadik-

ként zárt. A fiúk versenyét Pap Gyula nyerte.

A
KÉT NAGYKIRÁLY-CSOPORTOS tanulónk, Tésik  

Csaba és Korpa Bence is indult a februári 

Elsô Szombat körverseny IM-csoportjában.

A 12 fôs körversenyen négy nemzetközi mester

és négy FIDE-mester ült asztalhoz. Tésik a 11

fordulóból 7 pontot gyûjtve a 3. helyen végzett,

Korpa 5 pontot ért el, ezzel 6. lett.

Sikerek a februári Elsô Szombat körversenyen

A
Almási Zoltán elôadása a Központi Sakkiskolában 

B
Asztalitenisz: Ecseki párosban gyôzött, a serdülô fiúk ezüstérmesként

zártak Olaszországban
ÁR NEM LETT OLYAN GAZDAG az éremter-

més, mint a Cseh és a Magyar Nemzetközi 

Bajnokságon, így is egy csapatezüst és egy

párosbeli gyôzelemmel tért haza a magyar

serdülô fiú válogatott a Lignanoban rendezett

Olasz Nemzetközi Bajnokságról. Az Ecseki

Nándor, Sabján Gergely, Szudi Ádám összeállí-

tású fiúcsapat Hong Kong mögött lett második;

az Ecseki Nándor, Hugo Calderano (magyar,

brazil) páros pedig gyôztesként állhatott dobo-

góra, a Sabján-Szudi duó az 5-8. helyen zárt.

Moatsz.hu – NUPinfo

www.nupi.hu2. oldal 7. oldalwww.nupi.hu

II. SIOSZ Gála: Egerben ünnepelték a legjobb sportiskolásokat – folytatás
HOTEL EGER & PARKBAN megtartott, 

mintegy 120 fôs eseményt Habis László, 

Eger polgármestere nyitotta meg. Mint

mondta, a város hagyományai között a

sportnak megkülönböztetett szerepe van; a

tavalyi gyôztes EVSI és a Dr. Kemény Ferenc

iskola méltatása mellett kiemelte a fiatalok

számára példát állító élsportot is. A SIOSZ

elnöke, Fuhrmann Géza a tavalyelôtti eredmé-

nyek alapján díjazottak 2010-es sikerei közt

példaként hozta Biczó Bence szingapúri ifi

olimpiai bajnok úszó aranyát illetve Juhász

Bence birkózó ifi Eb-bronzát. Díjat adott át az

említetteken túl Balogh Gábor miniszterelnöki

tanácsadó, Farkas Tibor, a NEFMI Sport

Államtitkárságának vezetô fôtanácsosa,

Lehmann László NSI sportiskolai programve-

zetô, Virág Lajos birkózó olimpikon, Juhász 

Bence tavalyi díjazott birkózó, Rázsi Botond

egri alpolgármester, Balogh Csaba támogató,

Jakabházyné Mezô Mária MOA-fôtitkár és

Kovács Géza EVSI-igazgató. 

Egyéni díjazottak: Göncz Anna atléta

(Báthori Ált. Isk., Veszprém, edzôje: Németh

Eszter), Kubik Roland atléta (Eötvös József

Gimn. és Koll., Tata, Kovács András és

Reichnach Ferenc), Dénes Mercédesz birkózó

(Csanádi Árpád Ált. Isk., Budapest, Tar Mihály és

Südi Gábor), Kovács Bence birkózó (Kaposvári

SI, Takács László és Tulézi Márk), Bodonyi

András és Viola Viktor kenus (Miskolc VSI N.

Kft., Slisz Béla), Erdôs Krisztina ökölvívó

(Gyöngyösi SI, Debreczeni László), Jelencsics

Dorina tornász (Szombathelyi Sp.közp., SI, Vizer

Erzsébet és Rácz Gábor), Biczó Bence úszó (Pécsi

VSE, Sántics Béla), Várnai Vivien vívó (Széchenyi 

István Ált. Isk. és Gimn. – Szolnok, Dancsházy-

Nagy Tamás), Hajor Orsolya vízilabdázó

(Dunaújvárosi SI, Uitz Csaba), Szabó Boldizsár

vízilabdázó (Kecskeméti SI, Simon Gábor), Bíró Márk

evezôs (Szolnoki Sp.centr. N. Kft., Molnár Dezsô).

A kategóriák díjazottjai:

Egyesületi típusú sportiskolák 500 fô felett: 1.

Szolnoki Sp.centr. N Kft., 2. Debreceni Sp.centr.

SI, 3. Miskolc VSI N. Kft. Egyesületi típusú

sportiskolák 500 fô alatt: 1. Szombathelyi

Sp.közp. és SI N. Kft., 2. Kaposvári SI, 3. Egri VSI.

Közoktatási középiskola: 1. Csanádi Árpád Ált.

Isk., SI, Középisk. és Ped. Int., 2. Csík Ferenc Ált.

Isk. és Gimn., Budapest, 3. Arany János Gimn.,

Nyíregyháza. Közoktatási Ált. Isk.: 1. Zrínyi Ilona

Ált. Isk., Szombathely, 2. Csík Ferenc Ált. Isk. és

Gimn., Budapest, 3. Kemény Ferenc Ált. Isk., Eger.

Vasvári Ferenc

MARÓCZY GÉZA KÖZPONTI SAKKISKOLÁBAN 

a közelmúltban a magyar ranglistavezetô, 

Almási Zoltán tartott elôadást; pozíciós

mintajátszmáiból láthattunk ízelítôt. Almási

mellett Héra Imre fiatal nagymester volt még

vendégünk; Imre orosz szakirodalomból

dolgozott fel egy érdekes témakört, melyet

saját játszmáival egészített ki. Az MGKSI-ben a

csoportedzéseket vendégelôadók elôadásai

színesítik. A tanulók így nagy tapasztalattal

rendelkezô sakkozóktól hallhatnak játszmae-

lemzéseket, élménybeszámolókat, olyan ösz-

tönzô tanácsokat, melyek tudásukat tovább

fejlesztik és szemléletmódjukat formálják. Az

ôszi félévben a Sakkiskola vendégei voltak

többek között Sax Gyula, Horváth Csaba,

Medvegy Zoltán, Seres Lajos, Szabó Krisztián

nagymesterek; Szabolcsi János, Mészáros Gyula,

Galyas Miklós nemzetközi mesterek. 

Mátrahalmi Tibor

A
Magyar bravúrok az ITTF Körverseny magyar állomásán

Z ASZTALITENISZEZÔK Tatán rendezték az  

ITTF Körverseny magyar állomását, a 

Magyar Ifjúsági Nemzetközi Bajnokságot.

A tornán Madarász Dóra, Szita Márton és a KSI-

s Lakatos Tamás, illetve a leálycsapat révén

születtek magyar érmek. Madarász a leányok

egyéni viadalát veretlenül nyerte meg, a fiú

párosoknál Lakatos és Szita bronzzal zárt; a 

Hepke Johanna, Madarász Dóra, Nagyváradi

Mercédesz alkotta csapat a 3. helyen végzett.

Madarász minden egyéni mérkôzését megnyerte

a csapatversenyen és az egyéni számban is.

Moatsz.hu



ZENE ATTILA, a Nemzeti Erôforrás 

Minisztérium sportért felelôs államtitkára 

ünnepélyes keretek között adta át március

25-én a „Papp László Díj”-akat az év

legígéretesebb utánpótláskorú ökölvívóinak.

Az elismeréseket a háromszoros olimpiai

bajnok, kétszeres amatôr Európa-bajnok

ökölvívó 85. születésnapjának évfordulóján

vehették át a versenyzôk. Papp László emlékére

6 éve álmodták meg a díjat, melyet a Magyar

Ökölvívó Szakszövetség elôterjesztésére Dr.

Réthelyi Miklós nemzeti erôforrás miniszter

adományozott az ökölvívóknak, az utánpótlás-

versenyeken 2010-ben elért kiemelkedô

eredményeikért.  

2011-ben Papp László Díjat kapott: Gálos

Roland, a Felsôvárosi Ökölvívó SE-Baja

versenyzôje, a junior Európa-bajnokságon elért

ötödik helyezéséért; Harcsa Zoltán, az Unió

Sport Kispest SE versenyzôje az ifjúsági

olimpián és az ifjúsági világbajnokságon elért

harmadik helyezéséért; Pikács Mercédesz, a

Honvéd Sas-hegy SE versenyzôje, az ifjúsági

Európa-bajnokságon elért harmadik helyezé-

sért; Szilvai László, a NYVSC versenyzôje, a

junior Európa-bajnokságon elért ötödik

helyezéséért és Zsigmond József, az MTK

versenyzôje, az ifjúsági olimpián elért negyedik

helyezéséért.    

Sportolonemzet.hu

A

YOLC VERSENYZÔNK – köztük héraklészesek 

– vett részt az idei boszniai Európa-kupa-

viadalon, közülük öten is dobogóra állhat-

tak: Csoknyai László és Mészáros Anett ezüst-,

Krizsán Szabolcs, Bor Barna és Szabó Franciska

pedig bronzérmet vehetett át a közelgô

isztambuli Európa-bajnokság egyik fontos

felkészülési tornáján. 

Judoinfo.huN
Judo: Öt magyar érem Szarajevóból

M

MOB MÁRCIUSI KÖZGYÛLÉSÉN Dr. Gémesi 

Györgyöt ismét a szervezet alelnökévé 

választották; 113 igen, 3 nem voksot 

kapott, 1 szavazat érvénytelen volt. Gémesi –

akit a Nemzeti Sportszövetség a MOB-

közgyûlést megelôzôen választott újra a

szervezet elnökévé – 2000. és 2008. között már

tevékenykedett e funkcióban. Gödöllô

polgármestere mellett Gyárfás Tamás, Gyulay

Zsolt és Dr. Szabó Tamás a négy MOB-alelnök.  

A MOB közgyûlésén díjazásokra is sor került. A

Junior-díjat Kapás Boglárka, a Szingapúri

Ifjúsági Olimpia kétszeres aranyérmes úszója

vehette át. MOB-díjban többek közt Kovács

Géza (EVSI) és Kiss Mihály (Grosics iskola)

részesült. Az újságírók közt MOB-oklevelet

kapott a NUPinfo judós híreinek egyik forrása,

Gombkötô Roland; a szakíró a Judoinfo.hu

szakmai portált szerkeszti és mûködteti. 

V.F.

A
MOB-közgyûlés: Gémesi György az alelnök, sportiskolás igazgatókat is díjaztak

GEREVICH-KOVÁCS-KÁRPÁTI FÉRFI KARD 

GRAND PRIX sajtótájékoztatójával egybe-

kötötten kerültek átadásra 2010 legjobb

vívóinak és vívóedzôinek díjai.

Díjazottak: Várhelyi Anna (junior vb II.; kadet

Eb I., BVSC) és Iliasz Nikolasz junior (junior vb I.,

Vasas SC), Lupkovics Dóra az ifjúsági olimpia

érmese (III., BHSE), Márton Anna (kadet vb és Eb

III., BSE) és Csaba Márton Bence kadet (kadet Eb 

III., Vasas SC). Az év legeredményesebb

utánpótláscsapata a junior világbajnok férfi

párbajtôrcsapat: Böjte Szabolcs, (OMS-Tata),

Györgyi Levente (BVSC), Hanzvikkel Márk és File

Mátyás (SZ-L BAU Balaton VK). A csapat felké-

szítô edzôi: Plásztán Attila, Andrásfi Tibor és

Borosné Eitner Kinga. Legeredményesebb juni-

oredzô Szabó Bence, kadetedzô Gárdos Gábor.   

Hunfencing.hu

A
Ökölvívás: 52. Énekes István Emlékverseny 

– a névadó olimpiai bajnok idén lenne 100 éves
MAGYAR ÖKÖLVÍVÓ SZAKSZÖVETSÉG

idén a versenyt négynaposra nyújtotta. 

Az ifjúságiak legnagyobb hazai

erôpróbájának az is aktualitást adott, hogy idén

ünnepeljük a névadó, Énekes István olimpiai

bajnokunk születésének 100. évfordulóját. 

Elôzetesen 42 egyesület 102 versenyzôt

nevezett, közülük 82-en indultak, így a

Jégszínházban résztvevô egyesületek száma 39-re

csökkent. Utánpótlásunk java kötelek közé

lépett; elmondható, hogy a színvonal egyes

súlycsoportokban nagyon magas, ugyankor

vannak foghíjas súlycsoportok, ahol a kevés

indulónak köszönhetôen gyenge teljesítményt

nyújtó versenyzôk is érmes helyezést érhettek

el.  A csapatversenyt a DVSC nyerte (edzôk: Deél

István, Rácsai András), a legkiemelkedôbb

versenyzô különdíját Hegyi Barnabás (Varkocs 

György Boksz Club) kapta. A KSI-sek közül 52

kg-ban Szabó Kristóf 5., +91-ben Baranyi Dávid

3. lett.

Ebben az évben nagy feladatok várnak

sportágunkra, hiszen a korosztályos

kontinensbajnokságok mellett – amelyekbôl

Keszthely is rendez egyet – olimpiai

kvalifikációs világbajnokság és Európa-

bajnokság is áll elôttünk. 
Szakos József

C
Papp László születésének 85. évfordulóján adták át a

bokszlegendáról elnevezett díjakat

ÁRCIUS KÖZEPÉN új honlap jelent meg 

www.utanpotlassport.hu címen. A portál  

62 sportág eredményeit, híreit gyûjti

egyetlen honlapba; tudósításokat, beszámoló-

kat közöl a korosztályos eseményekrôl. Az

érdeklôdôk interjúkat olvashatnak a versenyek

fôszereplôivel, orvosokkal, pszichológusokkal,

edzôkkel. A klubok, szakosztályok teljes körû

cím- és elérhetôségi listája mellett linkgyûjte-

mény, sporttörténeti nyereményjáték, vásártér

is található a honlapon. Ízelítônek közöljük

Bruckner Gábor, Dr. Szabó Tamással készített

interjúját.

Elkészülni! Vigyázz! Sport! – interjú 

Dr. Szabó Tamással

Sok remény, sok gond - így foglalható

össze dr. Szabó Tamás véleménye a

magyar sport hátországáról. A Nemzeti

Sport Intézet megbízott fôigazgatója, a

MOB alelnöke, a hazai utánpótlás-

nevelés legfôbb koordinátora honla-

punknak nyilatkozva egyebek mellett

elmondta: a sport és a tanulás

szembeállításának semmiféle alapja

nincs, ellenkezôleg…

– Amennyiben arra kérem, mondjon

három pozitívumot az utánpótlás-nevelés

jelenlegi helyzetérôl, nehéz helyzetbe

hozom?

– Nem különösebben. A tehetségek

menedzselésére létrehozott Sport XXI., illetve

Héraklész Program rendben, hatékonyan

mûködik. Noha értelemszerûen korlátok közé

kellett szorítani a kiválasztottak körét, a

legígéretesebb versenyzôk folyamatosan szem

elôtt vannak, edzôtáboroztatásaik, utaztatá-

saik megoldottak. Jelenleg huszonegy olimpiai

sportágból kerülnek ki a támogatottak, de

elôbb-utóbb alighanem bôvíteni kell a

mezônyt, mert a rövid pályás gyorskorcso-

lyázók, a mûugrók, a szinkronúszók, sôt, a

golfozók is dörömbölnek az ajtón. Ugyancsak

örömteli, hogy kiváló szakemberek dolgoznak

a fiatalokkal, bár szakosztályi szinten a

pénzügyi nehézségek miatt e tekintetben is

akad gond bôven. Nem utolsósorban pedig

rendkívül reménykeltô, hogy mennyi a

tehetségünk, hogy milyen széles bázisra épül a

magyar sport jövôje.

– Ha nem mondanám is, kitalálná a

következô kérdést: melyek a negatívumok?

– Elôször is: felemás helyzetben van az

utánpótlás-nevelés. Amíg a tehetséggondozás-

ban kiemelt figyelemben részesülô, mintegy

ezerötszáz sportolót érintô feltételrendszer

lényegében adott, addig a piramis alján, a

tömegesítés és a kiválasztás is vontatottan,

nehézkesen mûködik. Rendkívüli problémát

jelent, hogy a szülôk számára mind megter-

helôbb a gyerekek sportoltatása anyagilag,

nemkülönben az egyébként üdvözlendô

digitális forradalom elszívó hatása. Ugyancsak a

kedvezôtlen tényezôk közé tartozik, hogy a

szakosztályokban, a mûhelyekben siralmas

létesítmény-feltételek és elszomorító egziszten-

ciális körülmények között kénytelenek

dolgozni.

– Állami feladat-e az utánpótlás-nevelés

finanszírozása?

– Ez nem kétséges: természetesen. Ma már

errôl nem is folyik vita, és minden jel arra utal,

megvan a szándék a helyzet jobbítására.

Áramlik állami pénz szépen ebbe a rendszerbe,

de a komoly elôrelépéshez a jelenleginél is

többre lenne szükség. Ami a konkrét számokat

illeti: az utánpótlás-nevelési programokra 1,6

milliárd, egyéb korosztályos célokra 800 millió,

a futballista fiatalokra 2,2 milliárd – ez utóbbi

tételen belül 1,8 milliárd forint az akadémiákra

– jut. Ez összesen 4,6 milliárd.

– Mivel gyôzné meg a gyereke sportolása és

zongoratanulása között vívódó szülôt, hogy az

elôbbi mellett döntsön?

– Semmivel, mert a kettô éppúgy nem zárja

ki egymást, mint a sport és a tanulás. A

két terület szembeállítása mesterséges

és hamis, olyannyira, hogy bizonyított

tény: azok a versenyzôk, akik magas

szinten teljesítenek a sportpályán, az

iskolában is messzemenôen megállják a

helyüket. Azt persze elmondanám a

hozzám forduló szülônek, hogy a sport

mindenképpen elôsegíti a közösségi

beilleszkedést, növeli az identitástuda-

tot, megtanít gyôzni és veszíteni,

viselkedni adott helyzetekben, felnyitja

a szemet a lehetôségeinket és a

korlátainkat illetôen.

– A honlap, amely az

utánpótlássport híreivel, eredményeivel,

eseményeivel, a tehetségek és a szakosztályok

bemutatásával foglalkozik, elômozdíthatja-e az

utóbbi évtizedekben jobbára a közhelyes

nyilatkoza-tok szintjén megragadt ügyet?

– Minden olyan fórum, amely értéket

közvetít, amely betekintést enged a sport, a

fiatalok világába, hasznos és üdvözlendô.

Úgyhogy a válaszom természetesen: igen.

Utanpotlassport.hu – Bruckner Gábor
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Utanpotlassport.hu: 62 sportág egy helyen!

Vívás: 2010 legjobb utánpótlás-vívói és utánpótlás-edzôi

Fotó: Harsányi Péter

Fotó: Sportjog.com

E
Id. Füzesy Zoltán, a KSI szakosztály-alapítója 75 éves!

ZERKILENCSZÁZ-HARMINCHAT, március 25-én,   

Papp László születésének napja után kerek 

tíz esztendôvel született Füzesy Zoltán, a

magyar ökölvívás módszertanának úttörôje, a

KSI szakosztályának megalapítója. A mester

több bajnokot, késôbbi válogatottat nevelt;

egykori tanítványai közé tartozik a késôbb, a

'79-es kölni Eb-n bronzérmes Pém László, illetve 

fia – a KSI SE jelenlegi edzôje –, ifjabbik Füzesy

Zoltán, aki '85-ben Budapesten Európa-bajnoki

ezüstöt, '89-ben Moszkvában világbajnoki

bronzot nyert. Idôsebb Füzesy, edzôi munkás-

sága mellett a TF-en ökölvívást oktatott, a

televíziós közvetítések alkalmával szakkom-

mentátori feladatot vállalt. Magyarországon a

profi box népszerûsítôje, több szakkönyv 

szerzôje. A szovjet iskola és az amerikai profi

ökölvívás alapján a sportág hazai megrefor-

málója. Óriási szakcikk-archívumot gyûjtött össze

az évtizedek során, több mint 200 darab szuper 8-

as mozgófilm-gyûjteménye van Rocky Marciano-

tól Muhammad Aliig. Olyan sztárokkal állt

kapcsolatban, mint Ali mestere, Angelo Dundee,

vagy Nat Fleicher, a Ring Magazin alapítója.
Vasvári Ferenc
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ÁRCIUSBAN a magyar színeket képvisel-

ve, fiataljaink több világkupán is pástra 

léptek. A belgrádi Star Cup junior nôi

tôr-világkupán, legjobb magyar eredménnyel,

Zubkó Klaudia hetedikként zárt. Kijevben, a

junior nôk párbajtôr-versenyében Békefi Edina

a második, Budai Dorina a harmadik helyezést

szerezte meg. A 156 fôs mezônyt felvonultató,

torinói, nôi tôr-világkupán Kreiss Fanny a

hatodik helyen végzett. Isztambulban a nôi

kardválogatott hatodik, egyéniben Benkó Réka

hetedik lett. Zubkó a Bajnok-, Békefi, Budai,

Kreiss és Benkó a Héraklész Csillagprogram

támogatott sportolója. 

Hunfencing.hu – V.F.

A
Atlétika: A súlylökô Márton Anita 5. a fedettpályás Európa-bajnokságon 

A
Birkózás: Öt Eb-érem Dortmundból, a fiatal Ligeti bronzérmes

DORTMUNDI Westfallenhalle három 

szônyegén kezdôdött március 29-én a 

birkózó felnôtt Európa-bajnokság, 

melyen korábbi és jelenlegi héraklészesek is

részt vettek. A magyar válogatott 5 éremmel

zárt, a dobogós csapatban helyet szorított

magának Ligeti Dániel is, aki csillagprogra-

mosként lett bronzérmes. A viadalon mintegy

40 ország legjobbjai mérkôztek. A FILA döntése

értelmében az ôszi, olimpiai kvalifikációs

vébén, Isztambulban egy országból annyian

indulhatnak, ahányan a földrész idei bajnoksá-

gán szônyegre léptek. Magyarországot 17

versenyzô képviselte (7 kötött-, 5-5 nôi, illetve

szabadfogású). Szabadfogásban 162-en,

kötöttben 197-en indultak.

A magyarok közül ezüstérmes lett Lôrincz 

Tamás (kötöttfogás, 66 kg), Bácsi Péter

(kötöttfogás, 74 kg), bronzérmet nyert Hatos

Gábor (szabadfogás, 74 kg), Ligeti Dániel

(szabadfogás, 120 kg) és Deák Bárdos Mihály

(kötöttfogás 120 kg). A fiatal, 60 kilós Kozák

István 5., a 96 kilós Kiss Balázs 7. helyen zárt.

Ligeti Dániel koncentráltan és figyelmesen,

okosan és jól birkózott a bronzmérkôzésen, 

pillanatnyi kétséget sem hagyott a találkozó

kimenetelét illetôen. Szépen alakuló pályafu-

tása újabb jelentôs fejezethez ért a tavalyi vébén

szerzett ötödik helye és a mahacskalai csapat-vb-

n nyújtott remeklése után. A nôi bronz-

mérkôzések után Sleisz Gabriella és a korábban

héraklészes Sastin Marianna is ötödik lett.

Óriási siker, hogy a magyar csapat négy

szovjet utódállam és Bulgária mögött, a

hatodik helyen végzett, megelôzve olyan

birkózóhatalmakat, mint az örmény, a török, a

grúz; olyan vetélytársakat, mint a lengyelek és a

románok, valamint a hazai szônyegen birkózó

németek (1. Azerbajdzsán 135 pont, 2.

Oroszország 134, 3. Ukrajna 98, 4.

Fehéroroszország 79, 5. Bulgária 77, 6.

Magyarország 69.).

Birkozoszov.hu/Szekeres István – NUPinfo

AMAGYAR U23-as nôi utánpótláscsapat

nyerte a Szófiában megrendezett téli

dobó Európa-kupa pontversenyét. A 

Márton Anita, Fertig Fruzsina, Juhász Vanda

összeállítású együttes az ukránokat és az

oroszokat elôzte meg a dobogón. Márton 

megnyerte a súlylökést, diszkoszvetésben

ezüstérmes lett, Fertig kalapácsvetésben

harmadikként zárt.

NUPinfo

A magyar lányok nyerték a téli dobó Európa-kupát

M
Fiataljaink a világkupákon is helyt álltak
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A
Vívás: Magyar éremhalmozás a kadet Európa-bajnokságon

KADET-KORÚ VÍVÓK Európa-bajnokságá-

nak idén Klagenfurt adott otthont március 

elején. A fiatalok kontinentális

seregszemléjén egyéniben és csapatban is

gyûjtötték a magyarok az érmes helyezéseket.

Kiváló kezdésként, nôi tôrben Szalai Szonja

aranyérmet, míg férfi párbajtôr egyéniben

Hamar Balázs bronzérmet szerzett. Folytatás-

ként Singer Martin férfi kard egyéniben

bejutott a legjobb nyolc közé, ahol végül a

hatodik helyen végzett. A harmadik napon a

Hamar Balázs, Cho Teun Sándor, Berta Dániel és

Sáfár Cirill összeállítású férfi párbajtôrcsa-

patunk a legjobb négy között 45:34-re

megverte a franciákat, majd a döntôben egy

tussal 45:44-re kikapott az olasz válogatottól és

így ezüstérmet szerzett. Nôi tôrcsapatunk

(Szalai Szonja, Balogh Orsolya, Gólya Fruzsina,

Szabó Dorottya) szintén bejutott a legjobb

négy közé, ahol 45:40-re kikaptak a

lengyelektôl.  A bronzért a francia csapattal

szemben léptek pástra és 40:34 arányú

vereséget szenvedtek, ezzel a negyedikek

lettek. A kardozók küzdelmeiben Márton Anna

ezüst-, a tôrözô Németh András bronzérmet

nyert. Nôi kardban Katona Renátának és László

Lucának  sikerült bekerülnie a legjobb nyolc

közé, ahol Katona a hatodik, László Luca a

hetedik helyet szerezte meg. Az Eb

csapatversenyei során a nôi kardcsapat (Márton

Anna, Katona Renáta, László Luca, Drajkó Lili)

ezüstérmet szerzett miután a döntôben 45:41

arányú vereséget szenvedtek az olaszoktól. Nôi

párbajtôrcsapatunk (Bohus Réka, Posovszky

Tímea, Várnai Vivien, Siklósi Enikô) a negyedik

helyen végzett; a bronzcsatában 45:38

arányban kikaptak a románoktól. Férfi

tôrválogatottunk (Németh András, Mátyás

Bálint, Mósa Tamás, Dósa Dániel) szintén

negyedik hellyel zárta az Eb-t, miután 36:29

arányú vereséget szenvedett a francia

csapattól. A férfi kardcsapat ( Singer Martin,

Kossuth Bálint, Szabó Toni, Sándor Máté) a

kilencedik helyen végzett.

A
Sportlövészet: A KSI-s Nemes Adrienn Eb-bronzérmes a junior pisztolyosok közt

Z UTÁNPÓTLÁS-KOROSZTÁLYBÓL Nemes 

Adrienn szerepelt legjobban az olaszor-

szági Bresciában rendezett légfegyveres

Európa-bajnokságon. A KSI csillagprogramos

sportlövôje – Plichta Györgyi tanítványa – a

junior lányok mezônyében, 476,4 körös

összeredménnyel bronzérmet szerzett. A

magyar nôi juniorcsapat – Nemes Adrienn,

Mihalkó Nikoletta, Ihos Erika – 1100 körrel a

nyolcadik helyen zárt. A junior fiú puskás csapat

– Rimovszki Dávid, Kapás István, Péni István

összeállításban – negyedik lett. Sidi Péter a férfi

puskások között aranyérmet szerzett, Somogyi

Péterrel és a héraklészes Biatovszki Mátéval

kiegészülô csapat harmadik helyen fejezte be a

kontinensviadalt. A nôi pisztolyosoknál nem

lett magyar döntôs, legjobbként Csonka Zsófia

11. lett; a Csonka, Babicz Sára, Tobai-Sike

Renáta alkotta együttes ötödikként végzett.  

V.F.

PÁRIZSI, 31. Fedettpályás Atlétikai Európa-

bajnokságon 21 ország nyert érmet, 32 ért 

el helyezést. Mindkét kategóriában 

orosz, francia, német sorrend alakult ki, a

magyar válogatott 45 ország között a 29.

helyen zárt a ponttáblán.

Legjobb magyarként, a súlylökés döntôjében

Márton Anita izgalmas versenyben érte el a

rangos ötödik helyet (17,84 m). - Ez az eddigi

legjobb eredményem nemzetközi versenyen.

Ha elutazás elôtt biztosra mondják az ötödik

helyet, aláírtam volna. Úgy jöttem ki, hogy

nyolcba szeretnék kerülni és az utánpótlás-

csúcsot tovább javítani, ezt teljesítettem –

mondta Eperjesi László tanítványa.   

A csabai, szintén U23-as gátas, Baji Balázs,

7,77 mp-es idôvel, egyéni csúccsal ért célba.

Mérei László, Masz.hu

A
Kézilabda: Nôi ifjúsági válogatottunk csoportgyôztesként 

jutott ki a nyári kontinensviadalra
RÓTH KÁLMÁN vezetôedzô és Danyi Gábor 

edzô által felkészített magyar nôi ifjúsági 

válogatott (U17) mindhárom mérkôzését

megnyerte, így magabiztosan jutott ki a nyári

Európa-bajnokságra. A Goleniowban megtar-

tott kvalifikációs tornán a várakozásnak meg-

felelôen a házigazda lengyel együttes bizonyult

a mieink legerôsebb ellenfelének. A két rivális

rögtön a nyitónapon szembekerült egymással,

és a küzdelmes csatában a végig jól védekezô

magyar válogatott a második félidôben

feljavult támadójátékának köszönhetôen

fordította a maga javára az eredményt a

csoportmásodikként szintén továbbjutó

hazaiakkal szemben. A folytatásban az egymás-

sal döntetlenre végzô másik két alakulat, a

litván és a görög nem tudta megnehezíteni két

nagyobb tudású ellenfele továbblépését.

Különösen a magyar válogatott hellének ellen

mutatott 31 gólos sikere volt imponáló. 

A 2011. június 23. és július 3. között

Csehországban sorra kerülô Európa-bajnokság

csoportbeosztását április 8-án, Bécsben

sorsolják ki. 

A 16 csapatos döntô résztvevôi: Csehország

(rendezô), Dánia, Spanyolország, Svédország,

Norvégia, Magyarország, Románia,

Oroszország, Franciaország (csoportgyôztesek),

Ausztria, Horvátország, Szlovákia,

Németország, Lengyelország, Hollandia,

Portugália (csoportmásodikok). 

Handballnet.hu – Diószeghy Zsolt

A
Evezés: Ergométeres utánpótlás ob és Sport XXI. Felmérô Verseny, döntô

MAGYAR EVEZÔS SZÖVETSÉG és a Budapest 

Evezôs Egyesület az Angyalföldi Láng 

Sportcsarnokban rendezte az iskolások

részére a Sport XXI. Evezôs Ergométer Felmérô

Verseny Országos Döntôjét, valamint a

korosztály Országos Ergométeres Bajnokságot.

Az eseményen mutatták be a Nemzeti Sport

Intézet által támogatott evezôs oktatófilmet.

A felmérésben résztvevô 85-bôl 47 iskola

tanulói jutottak be az országos döntôbe. A

második éve tartó program fô célja, az evezôs

utánpótlás tömegbázisának szélesítése, egészen

a 10 éves korosztályig lenyúlva, valamint a

tehetséges gyermekek kiválasztása. - A Sport

XXI. Felmérô Program sikerét mutatja, hogy az

igazolt versenyzôk között számos olyan

sportoló szerzett dobogós, illetve pontszerzô

helyet, akik a 2009-10-es felmérés során

ismerkedtek meg az evezéssel, például Károlyfi

Hanna a Budapest Evezôs Egyesület, vagy Juhos

Babett a Külker EK versenyzôje, akik

korosztályuk bajnokai lettek – mondta Tarján

Tamás, a szövetség elnökségének sportágfej-

lesztésért felelôs tagja.

Iskolák pontversenye: 1. Kalocsa és Térsége

Ált. Isk. 39 pont, 2. Fodros Ált. Isk. (Bp. III.

kerület) 22 pont, 3. Haller János Általános Iskola

(Mosonmagyaróvár) 17 pont.

Az ob-n 11, utánpótlással kiemelten

foglalkozó egyesület több száz evezôst indított

el. A legnagyobb fölényû gyôzelmet a tavaly a

római parton alakult Hattyú Vízisport Egyesület

versenyzôje, Bujdosó Miklós tanítványa,

Szegedi Tamás érte el: közel 13 másodperces

elônnyel ért célba a 14 évesek között.

Egyesületi pontverseny (kettôs holtverseny

az élen): 1. Budapest Evezôs Egyesület és a

Gyôri Vízügy-Spartacus Evezôs Klub 32-32 pont,

3. Esztergomi Evezôsök Hajós Egylete és a

Velencei-tavi Vízisportiskola 19-19 pont. 

Hunrowing.hu – V.F.
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