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Mozgásmûvészeti

Hírek
Sztepp

támadó késsel megsebesítette ôt. Sportolóként

úszók a belga nyílt bajnokságon. Cseh László

Szakosztályának színeiben. Az „A” kategóriás

mutatott hôsies magatartásával érdemelte ki az

mellett eredményeivel kiemelkedett a kétszeres

felnôtt csoportos színpadi látványtáncosok közt

elismerést.

ifjúsági olimpiai bajnok Kapás Boglárka, aki öt

az Irish Feet Ír Sztepp Tánccsoporttal elsô

arannyal távozhatott Antwerpenbôl. Néhány

helyezést elérô kollégánk kivívta a jogot, az

héttel korábban, a spanyol bajnokságon

MLTSZ Európa-bajnokságon

Jakabos Zsuzsa, Verrasztó Dávid, Mutina Ágnes

mely Kaposváron, június 3. és 5. között kerül

is remekelt.

megrendezésre.

ÖSSZESEN 15 SZÁMOT NYERTEK a magyar

Egyesület

Ír

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. április, X. évfolyam 4., sorrendben 102. száma.

való részvételre,

A TARTALOMBÓL:

Sporttudományi hírek Atlétikai oktatókönyv Sport XXI. támogatással Sportági beszámolók:
labdarúgás, vívás, ökölvívás, torna, judo, jégkorong, birkózás, kézilabda, asztalitenisz, atlétika, sakk Hírek.

SZLOVÁKIÁBAN 16.
ALKALOMMAL rendezték
a Cena Krupiny Slovensky

MOB elnökség: napirenden a sport törvényi változásai

Pohár országúti kerékpárversenyt, ahol öt korosz-

A

tályban a szlovákokkal
csehek,

lengyelek

és

magyarok mérték össze

mint köztestülethez kerülhet. Többek között az

változása és az azt követôen átalakított

a cél, hogy megvalósuljon az egycsatornás
finanszírozás modellje.

Fotó: Mob.hu/Doba István

A TF KARI TANÁCSA 2011. április 21-én

közt a KSI Schwinn-Csepel SE versenyzôje,
Kenyeres Ábel nyert, aki két kör, 94 kilométer

Fotók: Mob.hu/Doba, Jocha

megtartott ülésén Dr. Tóth Miklós egyetemi

megtétele után haladt át elsôként a célvonalon.

AZ 57. OLIMPIAI VÁNDORGYÛLÉST – melyen

tanárt, az Egészségtudományi és Sportorvosi

körversenyen 19 ország válogatottjának 114

az utánpótlás-nevelés területe is – a MOB-hoz,

április végi ülésén a sporttörvény tervezett

alapszabály is napirendre került. Mint elhang-

erejüket. Az ifjúságiak

AZ TOUR OF ISTRIA ifjúsági kerékpáros

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB)

megjelent Dr. Szabó Tamás MOB-alelnök és

Tanszék vezetôjét, a

Dr. Szabó Lajos, a Sportmúzeum igazgatója is –

Semmelweis Egyetem

versenyzôje állt rajthoz. Az idei második

Zuglóban rendezték. A központi téma a nevelés

tudományos és innová-

világkupa-futamon az európai élvonalból csak

volt; Dr. Aján Tamás, a Magyar Olimpiai

ciós rektor-helyettesét,

a spanyolok hiányoztak; a viadalt az oroszok

Akadémia elnöke az olimpiai eszme és az

a Magyar Sporttudo-

irányították. Egyéniben a KSI-s Kenyeres Ábel

ifjúság egészséges életmódra nevelését emelte

mányi Társaság elnö-

55.; legjobb szakaszeredményként Varró Bálint

ki, hangsúlyozva az Ifjúsági Olimpiai Játékok

két választotta a TF új

a 3. szakaszon 25. lett.

bevezetését is. Az eseményen felszólalt a szin-

dékánjává.

gapúri játékok kétszeres úszóbajnoka, Kapás

Sakkiskola

zott, mindez lehetôséget biztosít majd arra,

Az ülésen részt vett az NSI fôigazgatója,

hogy a teljes magyar sport bekapcsolódhasson

Dr. Szabó Tamás, MOB-alelnök is; aki – mint

a MOB – mint köztestület – munkájába. A

arról korábban beszámoltunk – a MOB és a

tervezett változásoknak köszönhetôen valószí-

Nemzeti Sport Intézet jövôbeni együttmûködé-

nûleg tovább bôvül a MOB feladat- és

sének szerkezetét kialakító munkacsoport

hatásköre. A sportirányítás jelentôs része – így

vezetôje is egyben.
Fotó: Mob.hu

Mob.hu – NUPinfo

A

Parlamenti nyílt nap a sportról szóló törvény újraszabályozásáról

NEMZETI ERÔFORRÁS MINISZTÉRIUM

közepén megalakult új Országgyûlés, valamint

(NEFMI) Sportért Felelôs Államtitkársága

a II. Orbán-kormány eddigi intézkedéseibôl is

és az Országgyûlés (OGY) Sport- és

érzékelhetô. Idén (a tavalyihoz képest) duplájá-

újonnan megválasztott

turizmusbizottsága a sportról szóló törvény

ra nôtt a sport állami támogatottsága. A most

Boglárka is. Rátonyi Gábor Zugló sportjával

vezetôjének

újraszabályozásáról nyílt napot tartott a

készülô dokumentum megteremti a magyar

vezetôedzôje – megkapta a FIDE Edzôi

kapcsolatosan elmondta, a jelenlegi 5 egyesület

tuma 2011. július 1-tôl

Parlamentben.

sport hosszú távú fejlôdésének alapfeltételeit,

Bizottságától a FIDE Senior Trainer kitüntetést.

versenyzôi – köztük a KSI – 200

A nagymester többszörös olimpikon, magyar

éremmel – ebbôl 80 arany – járultak hozzá a

nyílt bajnok, nôi szövetségi kapitány, több

HORVÁTH JÓZSEF nemzetközi nagymester –
a

Maróczy

Géza

Központi

olimpiai

A

kar

mandá-

három év idôtartamra szól.

A rendezvényt Bánki Erik, az OGY Sport- és

elôsegítve ezzel azt, hogy a magyar társadalom

NYOLCVANNYOLC ESZTENDÔS korában

turizmusbizottságának elnöke nyitotta meg,

sportnemzet státuszát megôrizve valóban

magyar sport sikereihez. A jelenlegi 52 szakosz-

elhunyt Dr. Nádori László professzor, a TF

aki beszédében kifejtette, hogy „Azért jöttünk

sportoló nemzetté váljon.”

nagymester tanítvánnyal büszkélkedhet; 1979

tályban több mint ötezer igazolt versenyzôt

egykori tanára, volt rektor-helyettese, a hazai

ide, hogy a 2001-ben elfogadott, majd 2004-

Az eseményen több sportvezetô mellett

óta versenybíró. A szakedzô, alapítása óta a

tartanak nyilván, az olimpiai keretekben több

sporttudomány kiemelkedô alakja. A Tanár úr a

Központi Sakkiskola edzôje, jelenleg a Kiskirály-

mint 50 zuglói versenyzô szerepel.

csoport edzéseit vezeti.

ben felülírt sporttörvényt egy új, átfogó jogi

felszólalt a MOB elnöke, Borkai Zsolt, aki arról

sportban dolgozó szakem-

szabályozás váltsa fel.”

beszélt, hogy „Amennyiben a Parlament úgy

A nyílt napon, vezetô munkatársaival részt

A MÛVÉSZETEK PALOTÁJÁBAN, április 18-

berek sokaságának volt

Az elôadókat és a résztvevôket Kövér László, az

dönt, a Magyar Olimpiai Bizottság lesz az a

vett Dr. Szabó Tamás, NSI-fôigazgató, MOBalelnök is.

MUNKATÁRSAINK sporteredményeirôl már

án, Dr. Kamuti Jenô, a Fair Play-díj Bizottsági

egyetemi oktatója, hallgat-

Országgyûlés elnöke köszöntötte. „A sportága-

köztestület, amely a jövôben felügyeli a magyar

többször beszámoltunk a NUPinfoban. A

elnök jelenlétében adták át az idei Fair Play-

tuk elôadásait; alapozta

zat kiemelt stratégiai terület. Ez a 2010. május

sportot. Ezzel együtt megvalósulhat az

Magyar Látvány Tánc Szövetség áprilisban, a

díjakat. Többek mellett elismerést kapott a KSI

meg tudásunkat „Az edzés

Budakalászi Sportcsarnokban rendezte az

2010-ben még Bajnokprogramos ugróatlétája,

elmélete és módszertana”

országos

Ambrózy

Galambos Tibor is, aki tavaly nyáron egy utcai

címû tankönyvével.

Erzsébet is színpadra lépett a Budapesti Budo és

rablás során sietett a sértett segítségére, majd a

melyen

A

következô számának tartalmából:

Judo és evezôs nemzetközi versenyek Súlyemelô ifi vb
Kongresszus Duatlon Sport XXI. országos döntô.

Öttusa Eb

NUPinfo
Felelôs kiadó: dr. Szabó Tamás mb. fôigazgató, Nemzeti Sport Intézet
Telefon: (06) 1 422 35 32

E-mail: vasvari.ferenc@nupi.hu

dója, az intézet szolgáltatásai közé tartozó

soros értekezletére április elején került sor.

pszichológiai felmérésekrôl és tesztekrôl tartott

A 20 olimpiai sportágat magában foglaló

rövid tájékoztatást. Velenczei Attila, a Kutató

program vezetôje, Tóth József igazgató, az

és Informatika Osztály munkatársa az intézet –

Országos Sporttudományi

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.

Fôszerkesztô: Vasvári Ferenc

A

aktualitások

közt

elsôként a Nemzeti

már megszokott, www.nupi.hu címen elérhetô
– új honlapjának struktúráját ismertette.

Sport Intézet (NSI)

Az eseményen Dr. Géczi Gábor, jégkorong

vezetôinek Gyôrben,

héraklész sportági vezetô felajánlotta, hogy a

a Magyar Olimpiai

Héraklész Programban szereplô sportolók,

Bizottság elnökénél,

edzôik kíséretében térítésmentesen vehetik

Borkai Zsoltnál tett

igénybe

a

látogatásáról, az ottani prezentációról és

Központot

káposztásmegyeri

Metodikai

(www.metodikaikozpont.hu),

egyeztetésrôl beszélt – ennek összegzését elôzô

melyhez

Szerkesztôség: Nemzeti Sport Intézet, NUPinfo

számunkban olvashatták –, majd a 2011-es

(Velenczei Attila, 06 30 861 99 24 és

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

költségvetést ismertette.

velenczei.attila@gmail.com).

Lapkivitel:

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

egycsatornás finanszírozás.”

Héraklész-értekezlet az NSI-ben

HÉRAKLÉSZ PROGRAM sportági vezetôinek

Fotó: Takács Tamás

bajnokságot,

Fotó: Mob.hu

elôzetes

egyeztetés

szükséges

V.F.

Dr. Szabó Attila az NSI tudományos tanácsa-

www.nupi.hu

Sportolonemzet.hu

Sporttudomány: (Spiro)Ergometria a klinikai és a sportági gyakorlatban

A

MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

túlterheltséggel kapcsolatos kockázatokat,

véleményét, ütközhettek az álláspontok –

(MSTT) és a Shiller-Diamed közösen

valamint a szív-, tüdô- és vese-megbetegedések

összegzett a fôigazgató.

rendezett szakmai konferenciát a

számát a sportolók körében.

Kézilabda: Kitüntették Kovács Lászlót

P

RO UNIVERSITATE DÍJ ezüst fokozata

- Keressük a provokatív témákat, melyekben

kitüntetést kapott Kovács László, kézilabda
Héraklész sportági vezetô. A Tanár úr,

Magyar Sport Házában „(Spiro)Ergometria a

A gyakorlati bemutató mellett a szakterület

még nem alakult ki teljes egyetértés, ezen

mesteredzô az elismerést a Semmelweis

klinikai és a sportági gyakorlatban” címmel;

legnevesebb elôadói és a sportszakmai oldal

vitáknak szeretnénk teret adni. A londoni

Egyetemen vehette át március 15-e alkalmából.

téma

képviselôi

olimpiához

a

sportolók

terhelhetôsége,

a

terhelésélettan volt.

mondták

el

tapasztalataikat;

közeledve

egyre

V.F.

nagyobb

elôadást tartott többek közt Dr. Szabó Tamás is.

hangsúlyt kap a sportélettan és az orvoslás,

Az eseményen bemutattak egy kerékpárral

- Egy ilyen konferencia minden oldalnak

remélem, hogy egységesebb elvek mentén

vagy futópaddal is használható EKG-gépet és

segítség. Fontos, hogy a szakma objektív

tudnak a szakemberek dolgozni a saját

spirometert tartalmazó mobil mûszert, mely a

adatokra támaszkodhasson a terhelhetôség

területükön. Ennek érdekében azt szeretnénk,

vér oxigénfelvételét, az izom terhelhetôségét

tekintetében, mert így könnyebben tud

ha a konferenciát komoly mûhelymunka

méri, majd egy laptop segítségével azonnal

beavatkozni például az edzésmunkába. Nagyon

követné, a részletek kidolgozása érdekében –

feldolgozhatóak az adatok, így csökkentve a

pozitív, hogy minden oldal elmondhatta a

mondta Dr. Tóth Miklós, az MSTT elnöke.

A

Atlétika: Harmadik helyre gyalogolt a junior férfi csapat

Z EURÓPAI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG sorozatá-

Barbara, Lengyel Mariann) a 6. helyet szerezték

örültünk Márkus Viktor szintes eredményének

ba tartozó gyalogló viadalon 172-en álltak

meg. A két csapatból az EA junior Eb-szintjén

és Farkas Bence legjobbjának is. Rácz Sándor

rajthoz. A verseny keretében megrende-

belül gyalogolt Márkus Viktor (44:41) 7., Kovács

20 km-en keresztül keményen küzdött az

Barbara (53:25) 13. helyen ért célba.

orkánszerû széllel, a táv háromnegyedéig

zett junior válogatott találkozón a

Nssz.hu – NUPinfo

magyar

férficsapat (Márkus Viktor, Farkas Bence)

A bronzérmes helyen végzett magyar fiúk

bronzérmes lett, nôi gyaloglóink (Kovács

közül ketten egyéni csúcsot gyalogoltak,

A

Márton Anita a harmadik

L

Masz.hu/Mérei László

legjobb európai atléta

szurkolók, újságírók és szakértôk. A most

idei sikerei közé tartozik a párizsi fedettpályás

helyen végzett az Európai Atlétikai

csillagprogramos, '89-es születésû dobóatléta –

Eb-n elért ötödik helyezése – itt egyben új után-

Eperjesi

pótlás-rekordot is felállított –, valamint a szófiai

Szövetség (EAA) szavazásán, amelyen

László

tanítványa

–

nyolcadik

esztendeje a Héraklész Program támogatottja;

téli dobó Európa-kupán elért U23-as gyôzelme.

Gyôztest hirdettek a székesfehérvári ARAK „AKTIV” döntôben

NUPinfo
Fotó: Masz.hu

pszichológiai profilt demonstrál, mint egy

N

A versenysorozat egyik támogatója a

fordítódik, utóbbira példa az ARAK AKTIV.

Sporttudomány: Figyeljünk jobban oda a pszichológiára az utánpótlás-nevelésben!
hangulatot (optimizmust) jelentettek – úgy a

1;28-ra állt, de az idôjárás sokat kivett belôle.

BÉKÉSCSABAI Márton Anita a harmadik

március legjobb atlétáira adhatták le voksaikat

ONGITUDINÁLIS KUTATÁST végeztünk két

Fotó: Nso.hu

YOLC ÁLTALÁNOS ISKOLA 384 tanulójának

Hétvezér Általános Iskola nyerte, a tagozatos

– A támogatás edzôi bérekre, eszközbeszer-

részvételével rendezte a székesfehérvári

iskolák kategóriájában a Tóvárosi Általános

zésre, létesítményhasználatra, edzôtáborokra,

Alba Regia Atlétikai Klub – Utánpótlás

Iskola végzett az élen.

egészségügyi

célokra,

versenyrendszerre

hazai NB I-es nôi kosárlabdacsapattal,

hazai pályán, mint idegenben –, mint a csoport

kevésbé sikeres csapat – pontosan a siker, avagy

Atlétikai Központ az „AKTIV” versenysorozat

felmértük a játékosok verseny elôtti

végén (hátulról a 3.) a BSE játékosai. Ezek az

az elônyös ranglista miatt –, így fennmarad a

városi döntôjét. A finálét megelôzô iskolai

Nemzeti Sport Intézet Sport XXI. Programja. A

Szombathelyen, Békéscsabán és Székesfehérvá-

hangulatát és szorongását. Az adatokat 6-6

eredmények elég meggyôzôen igazolják, hogy

nagy filozófiai kérdés, hogy „melyik volt

fordulókban közel 1000 gyermek ismerkedett

székesfehérvári klub 2009-ben pályázott a

ron, külön-külön 5,2 millió forintot biztosítunk

mérkôzésen keresztül (Gyôr és BSE) gyûjtöttük

egy sikeresebb csapat kedvezôbb pszichológiai

elôbb?” (a tojás vagy a tyúk)… A kérdés

meg az atlétika versenyszámaival.

Magyar

évenként az utánpótlás-nevelésre – mondta

hazai (3-3) és idegen (3-3) pályán. A kutatást a

profillal és csapatszellemmel rendelkezik, mint

megválaszolásához

bajnokság ideje alatt végeztük egy BSE játékos,

egy bajnokság végén álló kevésbé sikeres

kutatásra van szükség.

Süle Krisztina segítségével. Az eredmények

csapat, és felhívja a sportvezetôk és az edzôk

Dr. habil. Szabó Attila, az NSI Tudományos Tanácsadója

kimutatták, hogy a 3. helyen álló gyôri csapat

figyelmét a pszichológia fontosságára a

és az ELTE Egészségfejlesztési

játékosai kevesebb verseny elôtti szorongást és

sportban. Természetesen azt is lehet spekulálni,

és Sporttudományi Intézetének

negatív hangulatot, valamint magasabb pozitív

hogy egy sikeresebb csapat eleve kedvezôbb

igazgató-helyettese

A

természetesen

további

Atlétikai

Szövetség

által

kiírt

A rendezôk idén két kategóriában is

„Utánpótlás Atlétikai Centrum" kialakítására,

Pignitzky

gyôztest hirdettek: a legAKTIVabb iskola díjat a

melynek kapcsán állami támogatásban részesül.

Programjának osztályvezetôje.

Dorottya,

az

NSI

Sport

XXI.

Arakaktiv.hu – NUPinfo

Atlétikai oktatókönyvek a Sport XXI. Program támogatásával

MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG (MASZ)
három

új,

korszerû

és

hiánypótló

módszertani oktatókönyvet – összesen

harmadik a gyermek csapatversenyekhez ad

fordításra,

módszertani segítséget.

sokszorosításra és eszközbeszerzésre terjed ki.

A

Sport

XXI.

Program

finanszírozása

nyomdai

elôkészítésre,

V.F.

324 oldal – adott ki az NSI Sport XXI.
Programjának

támogatásával;

melyekbôl

összesen 200-200 példány került kinyomtatásra.
A szövetség a 6-15 évesekkel foglalkozó
edzôk

számára

továbbképzéseket

kíván

szervezni, ahol a résztvevôk térítésmentesen

Sakk: Szép sikerek az áprilisi Elsô Szombaton

kapnák meg a kiadványokat. A nemzetközi
szövetség (IAAF) célja, hogy eleget tegyen az

S

edzôi szükségleteknek, és kielégítse mind az új,
mind a tapasztalt edzôk igényeit. A Futás!
Ugrás! Dobás! - címû könyv – segítséget nyújtva

felhasználóbarát módon épp ezt a célt látja el.
Másik kiadvány az „Oktatási kézikönyv, 13-15
évesek bajnoksága”, mely gyakorlati útmutatót

2. oldal

gyerekatlétikát

pontot is gyûjtött. Az IM-csoportban a 12

nyerni, de hozva az elvárását, 3,5 pontot

Központi Sakkiskola tanulói az Elsô Szombat

versenyzô közül 5. helyen végzett 6/11 ponttal

szerzett az erôs mezônyben. Az utolsó

Körversenyeken, így az áprilisi First

Nagykirály-csoportos tanulónk, Csonka Balázs,

pillanatban jött a lehetôség Nagykirály-

aki több, mint 30 Élô-pontot nyert; két

csoportos tanulónk, Tésik Csaba számára, hogy

Vezér-csoportos tanulónk, a 8 esztendôs

gyôzelme mellé egy vereséget könyvelhetett el.

a GM-csoportban indulhasson; a csoport még

Kozák Ádám a 11 fôs FM-B csoportban indulva

Szintén az IM-csoportban indult Kántor

erôs volt számára, 2/9 pontot szerzett, s

10 játszmából 9 pontot ért el, másodikként zárt.

Gergely, aki az utóbbi idôben remek formában

veszített Élô-pontjaiból.

Egyszer sem döntetlenezett, végig gyôzelemre

játszik, életében elôször indult a nemzetközi

tört; újból bizonyított, s egyúttal közel 50 Élô-

mesteri csoportban; játszmát nem tudott

Saturday-en is.

a technikák oktatásában és elsajátításában –

tartalmaz

IKERESEN SZEREPELTEK a Maróczy Géza

oktatóknak;

www.nupi.hu

www.nupi.hu

Mátrahalmi Tibor

7. oldal

Birkózás: 9 ország az ORV-n, egyben Matura-emlékversenyen – 3 magyar gyôzelem

Labdarúgás: Több, mint kétmilliárdos támogatás az utánpótlás-nevelés számára

BUDAPESTI VASAS-CSARNOKBAN április

horvát és bolgár válogatottat. A magyarok

közepén rendezték a Matura Mihály

közül 50 kg-ban Juhász Bence (Diósgyôri BC), 66

Emlékversenyt, egyben a birkózó Olimpiai

kg-ban Szabó László (Vasas SC), 96 kg-ban

C

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó

mindent megtesz annak érdekében, hogy a

osztályvezetô elôadásában is elhangzott,

Reménységek Versenyét. A viadalra a magyarok

Rizmajer György (BVSC) lett súlycsoportja

Szövetség (MLSZ) elnöke, valamint Dr. Szabó

pályázatokkal elnyert összegek minél elôbb

2004-tôl a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet

mellett nyolc ország – Bulgária, Csehország,

legjobbja. Hatvan kilóban Krasznai Máté (FTC)

Tamás,

eljussanak az akadémiákhoz, a kiválasztott

vette át az állami utánpótlás-programok

Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovénia, Norvégia

ezüsttel, 66-ban Ungi Lajos (Tatabányai SC)

fôigazgatója, április 5-én támogatási szerzôdést

klubokhoz.

lebonyolított

mûködteté-sét, többek között labdarúgásban

és Horvátország – 62 legjobb junior-korú

bronzzal, 74-ben Fekete Tibor (FTC), 84-ben

kötött a MLSZ székházában. A támogatási

pályázatok alapján 5 akadémia és 16 klub

is; a sportági képzés két fontos része az iskolai

versenyzôje regisztrált. A nyolc súlycsoportból

Balogh László (Csepeli BC) és 120-ban Lám

megállapodás eredményeként összesen 2,2

(8 élvonalbeli, 8 másodosztályú) jut anyagi

és az egyesületi program volt. Kétezer-hatban a

hármat a magyarok, kettôt a bolgárok, egyet-

Bálint (BVSC) egyaránt ezüsttel gazdagította

milliárd forintos finanszírozáshoz jutnak a

forráshoz, infrastrukturális támogatás és a

NUPI és az MLSZ szakembereinek közös

egyet a horvátok, a litvánok és a szerbek

juniorjaink sikereit.

tehetséggondozásért felelôs labdarúgó akadé-

versenyeztetést segítô támogatás formájában.

munkájaként új szakmai program - benne a

A

ZENE

nyertek. A csapatversenyben a mieink állhattak
Birkozoszov.hu – NUPinfo

fel a dobogó legfelsô fokára, megelôzve a

R

Kézilabda: Utánpótlás mesterhármas!

EMEKÜL KEZDTÉK AZ ÉVET a magyar
kézilabda utánpótlás-válogatottak. Január

ATTILA,

a

Nemzeti

Erôforrás

Minisztérium sportért felelôs államtitkára,

a

Nemzeti

Sport

Intézet

(NSI)

zett, nagyszerû hangulatú selejtezôtor-

tanítványai kellemes meglepetést szerezve,
Lengyelország, Románia és házigazda Belgium
legjobbjait is megelôzve szerezték meg a

képpen

esélyesebbnek

kinevezése terén. Vezetôedzônek mindegyik

svédekkel szemben is.

jelenleg is aktív szakembert, segítôjének pedig

Gyurka János és Golovin Vlagyimir keze alatt

korábban az utánpótlásban dolgozott és
jelenlegi

feladatkörében

a

korosztályos

válogatottak szerepléséért is felelôs – így
vélekedik: - A korábbi, különösen a férfi
szakágban kevésbé sikeres idôszak után
koncepcióváltást hajtottunk végre az edzôk

az adott korosztályban dolgozó, illetve azt jól
ismerô edzôt kívántunk megnyerni. Róth
Kálmánék maradtak, hiszen minden tekintetben megfeleltek az elvárásoknak, a fent
említett másik két, új páros pedig szintén jó
választásnak tûnik az eddigiek alapján.
Kézilabda-info – Diószeghy Zsolt

Fotó: Kezi.hu

A

Asztalitenisz: Magyar gyôzelmek és dobogós helyezések Linzben
ezüstérme után az egyéni versenyszámokban újabb medálokkal gazdagították

linzi éremkollekciójába a két arany mellé egy

rendeztek

a

versenyszámban.

A

végül

ezüstérmes Ghosh volt egyébként, aki a

ezüstérem került, serdülô egyesben. Ifjúsági fiú

negyeddöntôbe jutó KSI-s Lakatos Tamást

egyesben Do Phuong Nam számára sikerült

búcsúztatta hat játszmában az éremért zajló

Madarász Dóra egyesben megszerezte idei
második

nemzetközi

elsôségét,

a

szerb

Holokkal éremszerzôként zárt a párosok
versenyében is. Az egyéni számokat tekintve a

6. oldal

Ádám, Sabján Gergely kettôs szerezte. Szudi

meg a gyôzelmet, így indiai házidöntôt

gatott tagjai Linzben; az egyes és páros verseny-

arany-, egy ezüst-, valamint három bronzérem.

Fotó: Kalocsai Richárd

magyar küldöttség másik aranyérmét a Szudi

éremkollekciójukat a magyar utánpótlás-válo-

számok mérlege magyar szempontból két

XXI-

- A pályázatokba nemcsak mennyiségi,

korosztályos kiválasztás, a nyári kiválasztó-

utánpótlás-nevelô egyesületek. Ilyen nagyság-

hanem minôségi kritériumok is beépültek. A

táborok és körzeti tornák rendszere - került

rendû állami támogatással még soha nem

szigorú pályázati feltételekkel szeretnénk

kidolgozásra, mely pillérét jelenti a most 400

gazdálkodhatott az utánpótlás-nevelés, és az

elérni, hogy tiszta legyen a felhasználás,

millióval támogatott Bozsik-programnak; a

igazolt magyar sportolók mintegy felét adó

transzparens legyen a sportág, és a megítélt

folytonosság így fenntartható, a program

magyar labdarúgás.

támogatást kizárólag az utánpótlás-fejlesztésre

mûködtetése zökkenômentes.

lehessen

felhasználni.

Azok

a

klubok,

tekintve az MLSZ és az NSI által felügyelt

akadémiák, amelyek esetleg nem megfelelôen

támogatási összeg két részbôl áll. A szövetség

használják fel a kapott összeget, a késôbbi

nevesítve az Utánpótlás-nevelési Programra 1,8

pályázatokon nem vehetnek részt. A pályázati

milliárd, az újrainduló Bozsik-programra 400

pénzek odaítélésérôl egy szigorú kritérium-

millió forintot szán. Az állam az Utánpótlás-

rendszer alapján döntött a szövetség, attól

nevelési Program révén a labdarúgás akadémiai

függôen, hogy az egyes akadémiák, illetve

központjainak finanszírozásához járul hozzá. A

klubok milyen feltételek, lehetôségek mellett

Bozsik-program országos utánpótlás-nevelési

mûködtek az eddigiekben.

Sportolonemzet.hu – Mlsz.hu – NUPinfo

legemlékezetesebben a torna, Dodo már a tatai
nemzetközi bajnokságon jó teljesítményének
köszönhetôen is a negyeddöntôig jutott, ezen
Linzben tovább tudott javítani; a döntôbe
jutásért az indiai Desaitól szenvedett vereséget,
és miután a másik elôdöntôben Ghosh szerezte

www.nupi.hu

összecsapáson. Nagypál Csilla és Imre Leila a
párosok versengésében végzett a harmadik
helyen;

egyesben

Csilla

játszhatott

negyeddöntôt, a négy közé jutásért a cseh
Stefcova fosztotta meg ôt a továbbjutástól.
Moatsz.hu

Fotó: Mlsz.hu

program, amely kisgyermekkortól segíti a

Czene Attila kiemelte: a hazai utánpótlás-

gyerekek futballozási lehetôségét. A támogatás

képzésben az igazolt sportolók mintegy fele

a programban résztvevô sportszervezetek,

labdarúgó, ezért a 2,2 milliárd forintos

közoktatási intézmények szakmai feladatainak

támogatás a legjobb helyre került. - A

zökkenômentes ellátását biztosítja.

szerzôdésben és a pályázatokban pontosan

A rendelkezésre álló állami forrás révén az

lefektettük, hogy az elnyert összeget mire lehet

utánpótlásmûhelyek a legfontosabb feladatnak

elkölteni, a megfelelô felhasználást az NSI és a

számító labdarúgóképzés és versenyeztetés

minisztérium egyaránt folyamatosan ellenôrzi.

mellett számos pedagógiai feladatot is ellátnak

Bízom benne, hogy a mostani megállapodás

majd. A méltó sportolói életpályamodell

hamarosan a pályákon is mérhetô eredménnyel

kialakítása éppoly fontos része lesz az

párosul majd.

akadémiák és egyesületek tevékenységének,

CSAPATVERSENYEK két arany és egy

Sport

számító

Kézilabda Szövetség szakmai igazgatója – aki

litván és a görög együttest. A mesterhármast a

Dorottya

tály tavalyi világbajnokaként minden-

helyét. A Róth Kálmán és Danyi Gábor vezette

jogát, maga mögé utasítva a hazai, továbbá a

Pignitzky

bravúros gyôzelmet aratott a korosz-

utánpótlás-válogatott élére az NB I-ben

csehországi Európa-bajnokságon való részvétel

Fórumán

észt és montenegrói ellenfelét, majd

A sikerek hátterérôl Juhász István, a Magyar

szágban, pontveszteség nélkül vívta ki a

szövetség

nán az együttes fölényesen múlta felül

négyes egyetlen világbajnoki részvételt érô

nôi ifjúsági válogatott márciusban Lengyelor-

elôzetesen

a

az augusztusi, hollandiai Eb-re. A
húsvét hetében Kalocsán megrende-

nyitották. Rosta István és Kanyó Antal

Az

Mint február végén, a Magyar Futball

elmondta:

teljessé azzal, hogy biztosította helyét

együttesünk kvalifikálta magát a nyári világver-

A sort még januárban a férfi juniorok

Sándor

pallérozódó nôi junior válogatott tette

selejtezôben voltunk érdekeltek, és mindhárom

senyre, ráadásul egyaránt csoportelsôként.

Csányi

miák és a Bozsik-programban részt vevô

Az állam által biztosított, a felhasználást
és április között három Eb-, illetve vb-

mértékben az MLSZ felel.

- A szerzôdéssel új helyzet állt elô a magyar

mint a tehetségkutatás. A tehetségek kiválasz-

labdarúgásban,

tásának rendszere teremthetô meg a támo-

mondani, hogy a pénzhiány miatt képtelen

gatásnak köszönhetôen.

elôrelépni a sportág. Áthelyezôdik a hangsúly a

ezentúl

nem

lehet

azt

A dokumentum sportszakmai, garanciális

szakmai munkára, közös érdekünk, hogy

elemeket is rögzít. Az elôre meghatározott

garantálni tudjuk a pénz megfelelô, hasznos

célok

NSI

felhasználását. Egy szlogen megdôl, a „kis

felügyeli majd. Elôzetesen az NSI hagyja jóvá az

pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci” mondás

MLSZ szakemberei által elkészített szakmai

helyett ezentúl a „kis tudás, kis foci, nagy tudás,

programot, felügyeli a feladat elôrehaladását,

nagy foci” lép életbe. Abban bízom, hogy a

teljesülését, végsô megvalósítását. Az MLSZ a

támogatottak életkora alapján a riói olimpián

felhasznált pénzekrôl, legkésôbb 2012. március

már ott lesz a magyar olimpiai csapat –

31-ig összesítô – a támogatási összeget teljes

fogalmazott Szabó Tamás.

megvalósítását

szakmailag

az

körûen elemzô – elszámolást készít. Az MLSZ a

- Az utánpótlásban dolgozó kollégáknak

szerzôdésben foglaltak szerint a támogatást

szorosan együtt kell mûködniük, együtt kell

továbbadhatja

Utánpótlás-nevelési

gondolkodniuk a klubokkal, így vezethet

sportszervezetek,

eredményre ez a rendkívüli támogatás. Szakmai

közoktatási intézmények és a sport fejlesztését

téren kemények és erôsek leszünk, mindent

szolgáló,

foglalkozó

megteszünk annak érdekében, hogy a támoga-

közhasznú alapítványok részére. Azt azonban a

tások olyan helyre kerüljenek, ahol a legjobban

háromoldalú megállapodás is leszögezi, hogy a

felhasználhatók lesznek – tette hozzá Nyilasi

továbbadott összegek felhasználásáért is, teljes

Tibor, az MLSZ sportigazgatója.

Programot

az

megvalósító

utánpótlás-neveléssel

www.nupi.hu
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Vívás: Érmes helyezések a „Dead Sea 2011” világbajnokságon

ÁRCIUS VÉGÉN, április elsô hetében,

3., Szatmári András 7. helyen zárta a

Jordániában, „Dead Sea 2011” elneve-

világbajnokságot. A nôi kardozók közt Márton

zéssel rendezték a vívók junior és kadet

Anna 3., Várhelyi Anna az 5., férfi párbajtôrben

A

File Mátyás a 8. helyen zárt.

M

világbajnokságát.
A juniorok versenyében nôi párbajtôr-

A nôi kadet kardozók versenyében Márton

válogatottunk a 8., férfi tôrcsapatunk a 10., nôi

Anna végzett a magyar küldöttségbôl a legjobb

kard-válogatottunk az 5., férfi párbajtôrcsapa-

helyen, 12. lett. A kadet férfi párbajtôrözôk

tunk az ezüstérmet érô 2. helyen végzett. A nôi

versenyében Berta Dániel felállhatott a dobogó

tôrcsapat a 9. helyen zárt, a férfi kardcsapat a 4.

3. fokára. Kadet nôi tôrben Szalai Szonja volt a

helyig menetelt. Nôi párbajtôrben Budai Dorina

legeredményesebb, ô a 7., Gólya Fruzsina a 8.

szerepelt a legjobban: a 13. helyen végzett;
férfi tôrben Gátai Róbert bronzérmes lett. Nôi

tôrözôink

közül

Binet

Regina

legjobb

magyarként a 14., férfi kardban Iliász Nikolasz

helyen végzett. Kardban a legjobb helyezést

01:03:59-es idôvel az Eb teljes junior mezônyét

Maria Petrini végzett. A junior fiúk közt, Kriván

közepén a rövidtávú duatlon Európa-

maga mögé utasította, rendkívül izgalmas és

András, élete elsô nemzetközi megméretteté-

bajnokságot, mely szenzációs magyar

szoros versenyben 3 mp-el bizonyult jobbnak a

sén a 16. helyen zárt.

sikerrel zárult: a junior lányok versenyében

brit ellenfelénél, Lucy Hallnál. A harmadik

Fuchs

helyen 19 mp-es hátránnyal az olasz Elena

Renáta

Singer Martin 8. helye jelentette.

Ökölvívás: Három vb-bronzzal sporttörténelmet írtak a lányok
I. Junior és Ifjúsági Nôi Ökölvívó

valamelyik kategóriában érmet szereznie. A

Judo: Magyar ezüst és KSI-s bronz Szentpétervárról

K

ASZÁS ANDRÁS (100 kg) ezüst-, a KSI-s Tóth
Krisztián (81 kg) bronzérmet szerzett a
szentpétervári junior Európa-kupa viadalon.

versenyzôvel utazott a magyar juniorválogatott

Világbajnokság elôdöntôjébe, Antalyában.

junior korcsoportban 19 országnak, köztük a

Pusztai Patrik és Horváth Adrián egyaránt

legtöbbet

Nikolett (63 kg) –, és egy ifjúsági – Váry Lili (48

Oroszország szerezte, szám szerint nyolcat-

kg) – lépett a kötelek közé. Az elôdöntôben

nyolcat. Az ifjúsági korcsoportban 15 nemzet

mindhárman

vihetett haza medált, a vezetô 7 éremmel itt is

A

szenvedtek,

így

küldöttségünk három bronzéremmel tér haza.
A lányok a szép eredmények mellett beírták
magukat a magyar ökölvívás történelmébe is,
hiszen ôk szerezték ezekben a korcsoportokban

képviselte; a fiatalabbak közt mintegy 150, az

Törökország

és

Két magyar

ifiarany Teplicébôl

TEPLICEI IFJÚSÁGI EURÓPA-KUPÁN Gercsák

viadalon huszonnyolc ország hatszáztíz judósa

Szabina (52 kg) és a nehézsúlyú Fábián

lépett tatamira. Az ötödik helyen zárt Pupp

Attila arany-, Polyák Krisztina (63 kg)

Réka (44 kg), Köteles Vivien (57 kg), Siroki

Oroszország, így ôk az összesítettben is

ezüst-, Tóth Patrícia (48 kg) és Palej Tibor (+90

Ibolya (70 kg), Nagy Kitti (+70 kg), míg Balázs

magasan az élen végeztek a 15 éremmel. A

kg) bronzérmet szerzett. A csehországi viadalra

Nikolett (52 kg) hetedik lett. Az összesített

döntôbe 13 ország ökölvívója jutott be, az

Illés Sándor ifjúsági koordinátor és Bíró Norbert

éremtáblázaton Magyarország két arany-, egy

elsôség itt is az oroszoké 11 (6 junior, 5 ifi)

szövetségi edzô vezetésével utazott el a

ezüst- és két bronzéremmel a harmadik helyen

korosztályos magyar válogatott, az európai

végzett.

az elsô világbajnoki érmeket Magyarországnak.

idôsebb korosztályban közel 110 versenyzô

döntôssel. A junioroknál 11 nemzetnek, míg az

A magyar színeket 6 ifi és 3 junior lány

lépett szorítóba.

ifjúságiaknál 9-nek lett finalistája.

Fotó: Harsányi Péter

Fotó: EJU

helyezetlenül zárt.

Két junior – Nagy Kornélia Kitti (54 kg) és Csôsz

vereséget

Triatlon.hu – NUPinfo

Ádám (73 kg) a kilencedik lett, Végvári Martin,

A résztvevô 41 ország közül 23-nak sikerült

rendezô

Renáta

a szentpétervári Európa-kupa viadalra. Stadler

ÁROM MAGYAR VERSENYZÔ jutott be az

a

diadalmaskodott.

Neu Gábor szövetségi edzô vezetésével, hat

Hunfencing.hu – NUPinfo

H

Duatlon: Fuchs Renáta aranyérmes a rövidtávú Eb-n

Z ÍRORSZÁGI Limerickben rendezték április

Judoinfo.hu

Jégkorong: VB-negyedik lett Rigában az U18-as válogatott

Boxing.hu/Szuknai Zsuzsanna/Ch. Gáll András

A
Z

U18-AS

DIVÍZIÓ

I-es

Fotó: EJU

jégkorong

Az ifjúsági válogatott a vb elôtt felkészülési

szlovák zólyomiakkal, a HKm Zvolennel játszott

világbajnokság alkalmával a lett fôváros-

tornán Ljubljanában, az ugyancsak D1-es vb-re

újpesti edzômérkôzésen pedig gyôzelemmel zárt.

ban lépett pályára április közepén Kevin

készülô szlovén együttes ellen veszített; a

Icehockey.hu – NUPinfo

Primeau csapata. Ifjúsági együttesünk a rigai
menetelés után a negyedik helyen végzett. A
tornát a vendéglátó lettek nyerték 12 ponttal,
akik így feljebb jutottak; második helyen az
olasz (9 pont), harmadikon a kazah válogatott
(5 pont) végzett. Magyarország (4 pont)
mögött a 0 pontos Nagy-Britannia kiesett;

Fotók: Tornasport.hu

Torna: Berki aranyérmes, a KSI-s Hidvégi negyedik – négy magyar finalista az Eb-n

A

miatt visszalépett ugyan, de a nemzetközi

októberi

Austin Sheppardtôl is remélt döntôt ugrásban,

szövetség (IIHF) döntése alapján bennmaradtak

Szerenkénti Tornász Európa-bajnokságon

világbajnokságon a legjobb nyolc közé,

de az Amerikában készülô tornásznô sérülten

a csoportban.

a Berki Krisztián, Hídvégi Vid és Tálas

döntôbe kerüljön Vid, korábban lovon tizedik -

versenyzett, így az ugrásban elért 13. helye is jó

Bence összeállítású férfi csapat és a Böczögô

tizenegyedik volt. Jövô januárban lesz az

eredménynek számít.

Dorina, Austin Sheppard és Csillag Tünde

olimpiai

Z ÁPRILIS ELEJI Berlini Egyéni Összetett és

lépünk.

Célunk,

hogy

kvalifikációs

az

tesztverseny,

alkotta magyar nôi válogatott képviselte a

összetettben kell minél jobb eredményt

magyar színeket.

elérni. Úgy gondolom, mindenképp van

A német városban a világbajnok Berki
Krisztián Európa-bajnok lett, 2005 (Debrecen),
2007 (Amszterdam), 2008 (Lausanne) és 2009

összetett döntôbe, Csillag Tünde talajon

kontinensviadalán

jól

szerepelt, igaz, lovon és talajon rontott,
teljesítménye bíztató.

lett finalista. Az olimpikon Böczögô a
selejtezôbôl a 19. helyen került be a 24-es

A KSI-s Hidvégi Vid, Laufer Béla tanítványa a

Csillagnak ez volt élete elsô Eb-döntôje,
8. lett. Draskóczi Imre vezetôedzô az

idén negyedik lett, Európában egyre feljebb

elôször magyar színekben versenyzô

www.nupi.hu

CHMITT PÁL köztársasági elnök, kétnapos
csehországi

hivatalos

ban van, és örömmel tölt el, hogy a fiatalok is a

A magyar U14-es jégkorongcsapatot a

látogatásának

világ elitjének tornáján vehetnek részt. A XXI.

Nemzeti Sport Intézet Sport XXI. Programja

alkalmával, Prágában találkozott a Sport

század sportjának nevezett jégkorongban, az

mûködteti; a finanszírozás a táborokra, hazai és

XXI. Program által mûködtetett magyar U14-es

egyik stratégiai látványsportban is szép jövô

nemzetközi több csapatos kupamérkôzésekre

jégkorongcsapattal, akik a világ legjobb

elôtt állhatunk.”

terjed ki.

együtteseivel

össze

- A legjobb magyar játékosok testközelbôl

erejüket, a korosztály kiemelkedô versenyének

szerezhetnek tapasztalatot arról, milyen erôs a

számító Challenger Tornán. A World Selects

korosztály világelitje, hogy játszik a svéd vagy a

Invitational sorozatban tengerentúli és európai

finn válogatott, és ehhez képest milyen egy

élcsapatok

észak-amerikai szelekció ellen jégkorongozni –

küzdenek

mérték

Európa

különbözô

városaiban; a magyar csapat ezúttal a 12

fináléba, ahol végül a 17. helyen zárt.

negyedik helyen végzett. - Vid tavaly ötödik,

S

Fotó: Maris Gorbunovs

Az U14-es válogatottal találkozott Schmitt Pál Prágában

korosztályos

Jól sikerült a hölgyeknek a selejtezô,
Böczögô Dorina bekerült az egyéni

felnôtt

Tornasport.hu – NUPinfo

értékelt Laufer Béla.

tanítványa a szeren Európa legjobbja. Tálas
elsô

ott

esélye kijutni a Londoni Olimpiára –

(Milánó) után ötödször lett Kovács István

élete

4. oldal

Japán a közelmúlt természeti katasztrófája

nyilatkozta Keresztury Kristóf edzô.

legjobb közé jutott.
jegkorong.blog.hu/keh.hu/NUPinfo

Schmitt Pál a rövid találkozón elmondta: „A
felnôtt válogatottunk is az alcsoport kapujáFotó: Keh.hu

Fotó: Takács Tamás

www.nupi.hu

5. oldal

