
LNÖKSÉGI ÜLÉST tartott június 17-én a 

Magyar Olimpiai Bizottság. A megbeszélé-

sen részt vett a Nemzeti Sport Intézet

fôigazgatója, Dr. Szabó Tamás, MOB-alelnök is.

Utánpótlás-vonatkozásban döntés született

a 2011-es nyári Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztiválon (EYOF) való részvételrôl, ami

alapján összesen 36 versenyzô képviselheti

Magyarországot atlétikában, judóban, torná-

ban és úszásban (lásd: 2. oldal). A grémium

egyhangúlag döntött arról is, hogy támogatja

Gyôr város pályázatát, amelyet a 2017-es nyári

EYOF rendezéssel kapcsolatosan kíván

benyújtani.

(folytatás a 3. oldalon)

ÉTNAPOS látogatást tett Magyarországon 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság küldöttsé-

ge. Az Olympic Solidarity és az Európai

Olimpiai Bizottság képviselôi tárgyaltak Borkai

Zsolt MOB-elnökkel, Szabó Tamás MOB-

alelnökkel, NSI-fôigazgatóval, Gémesi György

MOB-alelnökkel, Molnár Zoltán fôtitkárral,

Nagy Zsigmond nemzetközi igazgatóval, Mihók

Ildikó marketing és kommunikációs igazgató-

val, Kamuti Jenôvel a Nemzetközi és a hazai

Fairplay Bizottság elnökével. Pamela Vipond és

Gianluca de Angelis találkozott Balogh Gábor

miniszterelnöki tanácsadóval, Czene Attila

sportért felelôs államtitkárral; a TF-en Tihanyi

Józseffel, Istvánfi Csabával és Kozsla Tiborral.

Szabó Tamás a sportvezetôknek a hazai

utánpótlás-nevelés rendszerét mutatta be.

Mob.hu – NUPinfo
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A következô számának tartalmából:
Héraklész eredményességi táblázat – 2011. Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál Ifjúsági atlétikai vb és

U23-as Eb Úszó ifi Eb Asztalitenisz serdülô és ifi Eb Öttusa ifi „B” Eb.
A KSI SE TIZENKÉT SPORTÁGBAN VÁRJA A SPORTOLNI VÁGYÓ GYERMEKEKET. 

INFORMÁCIÓK ÉS JELENTKEZÉSI LAP A WWW.NUPI.HU HONLAP KSI SE MENÜPONTJA ALATT TALÁLHATÓK. 
NUPinfo

Felelôs kiadó: dr. Szabó Tamás 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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BEFEJEZÔDÖTT a Nemzetközi Dopping-

ellenes Ügynökség, a Kingstoni Egyetem és az

NSI együttmûködésében végzett, doppinggal

kapcsolatos attitûdöket vizsgáló felmérés. Az

NSI Dr. Szabó Attila vezetésével 2010-ben

kötött együttmûködési megállapodást a

Kingstoni Egyetemmel, amelynek keretében

Intézetünk munkatársai több mint 600, a

Héraklész Programban sportoló fiatal,

doppinggal kapcsolatos attitûdjeit mérték fel.

Munkatársaink – fôként a korosztályos

válogatottak edzôtáboraiban – kérdôíves

módszerrel és számítógépes teszttel vizsgálták

a fiatal élsportolók doppinghoz való viszonyát.

A kutatás adatbázisait Angliában fogják

elemezni, az eredményekrôl a késôbbiek

folyamán be fogunk számolni.

A BOZSIK-KIBONTAKOZTATÁSI PROGRAM

UTÁNPÓTLÁS KIVÁLASZTÓ TÁBORÁRA – az

elmúlt esztendôkben a tábor költségeit a NUPI

fedezte – június közepén került

sor; az eseményre Magyaror-

szág négy régiójából érkeztek a

kiválasztott U13-as és U14-es

fiúk. A Magyar Labdarúgó

Szövetség az elmúlt táborok

pozitív tapasztalataira alapoz-

va az NSI részérôl Dr. Pápai

Júliát és Dr. Szabó Attilát kérte

fel a felmérésekre, a pszicholó-

giai és a humán biológiai,

testalkati vizsgálatok témakö-

rében. A két szakember 2007

óta évrôl-évre, a fiatalok felmé-

résével vesz részt a táborokban.

A tudományos eredményeket az NSI és az MLSZ

szakemberei megosztják; konferenciákon és

publikációkban jelentetik meg.

A FÉRFIAKNÁL a KSI szerezte meg az

aranyérmet a felnôtt öttusázók országos

bajnokságának váltóversenyében. Nôknél a

zuglói klub csapata harmadik lett. A bajnok

együttest Kasza Róbert, Medveczky Bálint és

Horváth Norbert alkotta, mögöttük az Alba

Volán „A” és „B” csapata zárt még dobogón. A

nôi mezônyben a BHSE „A” csapata gyôzött,

második az Alba Volán lett. A bronzérmes KSI

SE trióját Földházi Zsófia, Tarba Dorottya és

Mészáros Brigitta alkotta.

JÚNIUSBAN újabb nemzetközi érmes

helyezést szerzett Kasza Róbert. A KSI

öttusázója ezúttal Moszkvában, a Kreml Kupán

aratott: a meghívásos viadalon lett harmadik,

ôt Marosi Ádám követte a tabellán. 

A ELSÔ ALKALOMMAL megrendezett visegrá-

di Terep-triatlon Európa-bajnok-

ságon több aranyérmet szereztek

a magyarok, köztük kiemelkedik

az U23-as világbajnok Poór

Brigitta (X2S TEAM) gyôzelme,

hiszen az elit nôk között is a 4.

helyen ért célba. A salgótarjáni

Héraklészes, junior-korú Király

Kinga ezüstéremmel zárt.

JÚNIUSBAN rendezték a

2010/11. évi Vodafon Suli Póló

Diákolimpiai Országos Döntô-

ket. Az NSI Sport XXI. Programja

által támogatott vízilabda-mér-

kôzésekre Kiskunfélegyházán,

Szolnokon és Dunaújvárosban került sor. 

A fiúknak és leányoknak kiírt tornát 3-4., 5-6. és 

7-8. osztályosok kategóriájában írták ki.

AZ ERIMA Kézilabda Gyermekbajnokság 

U8-as korosztályának idei országos döntôjét a

Nemzeti Sport Intézet támogatásával

Veszprémben rendezték meg. A bajnoki címet

a Mohácsi TE és a Békés Férfi KC csapata nyerte. 

Aranyat érô helyen zárt az NSI munkatársa

június elején, a Magyar Látványtánc Sportszö-

vetség által rendezett II. Európa-bajnokságon.

Ambrózy Erzsébet a „felnôtt open folklór show

csoport” kategóriában – többedmagával –

szerzett arany minôsítéses gyôzelmet.

ÚJABB szakanyaggal segíti a kézilabdázás-

ban dolgozó edzôket, testnevelôket a Magyar

Kézilabda Szövetség és a Nemzeti Sport Intézet.

A motorikus képességek megfelelô szintû

fejlesztése alapvetô követelmény minden kézi-

labdázó számára. Ahhoz, hogy játékosaink e

fontos területen megfelelô jártasságot szerez-

zenek, a napi edzéstervezésben jelentôs

szerepet kell kapnia a motorikus képességek

fejlesztésének. Juhász István szakmai igazgató

és Kovács László mesteredzô ehhez a

munkához nyújtanak segítséget. Az oktató

DVD gyakorlatanyaga futó és szökdelô iskolá-

ból, saját testsúllyal történô erôfejlesztésbôl,

társas erôfejlesztô gyakorlatokból, valamint

tömöttlabda hajítással történô lövôerôfejlesz-

tésbôl áll; tartalmaz továbbá egy bónusz fejeze-

tet, amely a javasolt motorikus tesztek és köve-

telményrendszer címet viseli. További informá-

ció és megrendelés Juhász Istvánnál: (20) 214-

9290 és juhaszi@handballnet.hu.

Z ORSZÁGGYÛLÉS június 27-én 280 támoga-  

tó szavazattal, 9 nem és 37 tartózkodás 

mellett elfogadta a sport támogatásával

összefüggô egyes törvények módosítását. 

A Bánki Erik, Szalay Ferenc, Seszták Miklós

(KDNP-alelnök), Csizi Péter és Hadházy Sándor

fideszes politikusok önálló képviselôi indítvá-

nyaként elfogadott módosítás értelmében

társaságiadó-kedvezményt kapnak azok a

vállalkozások, amelyek látvány-csapatsportot

(jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás,

és vízilabda) támogatnak. A Nemzeti Sport

Intézet (NSI) a rendszerben az ellenôrzô

hatóság szerepét tölti be. 

(folytatás a 2. oldalon)
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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. júniusi, X. évfolyam 6., sorrendben 104. száma.  

www.nupi.hu

A TARTALOMBÓL: 51 fôs EYOF-küldöttség Trabzonba Gyôr pályázik a 2017-es EYOF-ra Fókuszban az

utánpótlás az edzô-konferencián Sportági beszámolók: kajak-kenu, birkózás, judo, triatlon, ökölvívás, kézilabda,

evezés, sportlövészet, kerékpár, sakk, atlétika Hírek.    

Elfogadta az Országgyûlés a társasági-
adókedvezményrôl szóló törvénymódosítást –

jelentôs szerep jut a Nemzeti Sport Intézetnek

A MOB elnökségi ülésén az utánpótlás is napirendre került

Dr. Szabó Tamás az utánpótlásról tárgyalt a NOB küldöttségével

AZ ÉREMTÁBLÁZAT élén zárva 6 arany-, 3 

ezüst- és 2 bronzéremmel zárta a magyar 

kajak-kenu válogatott a belgrádi felnôtt

Európa-bajnokságot. A sikerhez a Héraklész

Csillagprogramos Csipes Tamara K2-ben –

Kovács Katalin párjaként –, az exKSI-s, tavaly

még szintén Csillagprogramos Kozák Danuta,

valamint a KSI-t erôsítô, a programból

korábban kinövô, ezúttal kenu négyesben

aranyat nyerô Sáfrán Mátyás is hozzájárult.

Folytatás augusztus 17. és 21. között

Szegeden a MOL Kajak-Kenu Világbajnoksá-

gon, a magyar kajak-kenu sport történetének

eddigi legfontosabb hazai sporteseményén

várható, ahol 90 ország, mintegy 2000 verseny-

zôje küzd a világbajnoki érmekért, valamint az

olimpiai kvalifikációért. A 2012-es londoni

játékok kajak-kenus kvótáinak 80 százaléka

nálunk talál gazdára. A szervezôk a döntôkre

20-25 ezer nézôt várnak. A kilátogatók

drukkolhatnak várhatóan több fiatalnak is:

Csipes Tamarának, akár Dombvári Bencének is. 

A világbajnokság hivatalos honlapja:

http://szeged2011.hu/.

(folytatás az ifjúsági Európa-bajnokság

beszámolójával a 4. oldalon) 

Remek szereplés a kajak-kenu Eb-n, augusztusban Csillagprogramosoknak is
drukkolhatunk a szegedi vb-n!

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Fotó: Mob.hu

www.nupi.hu

Fotó: Ottusavb.hu

Fotó: X2S



ACELLDÖMÖLKÖN rendezett 2011. évi 

Magyar Korcsoportos Egyéni Sakk 

Bajnokságon a Maróczy Géza Központi

Sakkiskola tanulói kimagasló eredményt értek

el, a 8 korcsoport mezônyében 7 aranyérmet

szereztek. 

Bajnok lett a 10 éven aluliaknál Kozák Ádám

(8/9 pont), az U12-eseknél Vályi Blanka Borbála

(5,5/7 pont) és Gledura Benjamin (6/7 pont),

U14-ben Vályi Adél (5,5/7 pont) és Csonka

Balázs (6,5/9 pont), a 16 éveseknél Juhász

Barbara (5/6 pont) és Tésik Csaba (6/7 pont).

Ezüstérmes lett U10-ben Lengyel Andrea (6/7

pont) és Kelemen Dávid (7/9 pont), U14-ben

Korpa Bence (6,5/9 pont), a 16 éveseknél Bea

Boglárka (4/6 pont); 3. lett a 12 éveseknél

Szakasics Emese (4,5/7 pont) és Péczely

Sebastian Zsombor (4,5/7 pont); 4. lett rosszabb

Bucholz-értékkel az U14-esek csatájában a

bajnokkal azonos pontszámmal Szajbély

Zsigmond (6,5/9 pont).

Köszönet illeti a Központi Sakkiskola edzôit,

Pintér József és Horváth József nemzetközi

nagymestereket, valamint Pálkövi József és

Györkös Lajos nemzetközi mestereket, nélkülük

ez a fantasztikus siker nem jöhetett volna létre.

Mátrahalmi Tibor

AGYARÁNT támogathatók ily módon a látvány-

csapatsportágak sportszövetségei, a 

szövetségek tagjaként mûködô amatôr és

hivatásos sportszervezetek, a látvány-csapat-

sport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú

alapítványok, valamint egyes sportköztestüle-

tek is. A támogatás felhasználható a többi

között utánpótlás-nevelésre, a csapatok

bizonyos mûködési jellegû ráfordításaira és

infrastruktúra-fejlesztésre. 

Az adókedvezmény a látvány-csapatsport

támogatását biztosító támogatási igazolás

alapján vehetô igénybe. Az igazolást a sport-

szervezetek és alapítványok esetében a sportági

szövetségek, a szövetségek és köztestületek

tekintetében a Nemzeti Sport Intézet (NSI)

állítja ki, míg az ellenôrzô funkciót minden

szervezet esetében az NSI látja el.

A törvény bizonyos rendelkezései azok

közül, amelyek a hivatásos csapatok támogatá-

sára vonatkoznak, az Európai Bizottság jóváha- gyó határozatának meghozatalát követô 15.

napon lépnek hatályba, míg más részei július 1-én.

Az NSI ellenôrzi, hogy a felhasznált támoga-

tási összeg a jogszabályoknak megfelelôen

kerül-e felhasználásra; felügyeli, hogy a

rendszerben résztvevôk minden esetben

pontosan elszámolva vezessék az állami támo-

gatásokat. Az Intézetben már megkezdôdött és

jelenleg is folyik az a módszertani munka, mely

a folyamatok modellezésére, a mintadokumen-

tumok elôkészítésére irányul. Tekintettel arra,

hogy nem csupán a jogszabály által elôírt

formalizált együttmûködés teljesítése a cél, az

Intézet törekszik arra, hogy a közvetett állami

sporttámogatások felhasználása során is a

legjobb munkakapcsolat alakuljon ki közte és a

szövetségek között, ezzel is biztosítva az új

finanszírozási konstrukció sikerét és a támoga-

tások minden tekintetben szabályszerû és

lehetô leghatékonyabb felhasználását. E célból

az Intézet segédleteket tesz közzé a honlapján,

a nupi.hu-n, szakmai segítségképpen.

A
NSI-s elôadások az új sportfinanszírozásról 

MAGYAR KERÉKPÁROS SZAKÁGI SZÖVETSÉG 

támogatásával Cottbusban, a sprinterek 

fellegvárában a legnagyobbak közt

versenyzett a KSI Schwinn-Csepel SE többszörös

felnôtt sprinter bajnoka, a még U23-as korú

Szalontay Sándor. A kerekes saját országos

csúcsát harmadik alkalommal döntötte meg

Németországban, a repülô 200 méteres

idôfutamban, ezúttal cementpályán. Az új

rekord: 10.760 mp; Szalontay ezzel az 59

indulóból, a középmezônyben végezve a 31.

helyet szerezte meg.

Tíz KSI-s érem az országúti ob-ról

Sakk: MGKSI-siker a Korcsoportos Sakk Bajnokságon

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

Kerékpár: A KSI-s Szalontay újabb országos csúcsa
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EYOF: 51 fôs magyar csapat utazik Törökországba

JÚLIUS VÉGÉN a törökországi Trabzonban 

megrendezendô, 20. alkalommal meghir-

detett nyári Európai Ifjúsági Olimpiai

Fesztiválon (EYOF) 51 fôs magyar delegáció fog

részt venni.

Az EYOF 1991-tôl az európai olimpiai

mozgalom egyik legfontosabb eseménye az

olimpiai játékok mellett. Az európai utánpótlás

kiemelkedô sportrendezvényén Magyarország

a MOB szervezésében minden egyes

alkalommal részt vett. 

A július 23. és 30. közötti eseményen a

magyarok 51 fôs küldöttségét 36 versenyzô

valamint 15 vezetô, edzô és bíró alkotja; a

fiatalok atlétika (6 fiú, 6 lány), cselgáncs (2/4),

torna (3/3) és úszás (4/8) sportágakban állnak

rajthoz. A csapattal utazik Dr. Nagy Zsigmond

csapatvezetô, Bátori Zsófia adminisztrátor, Dr.

Tóth Szabolcs orvos és Igaz Bálint gyúró.

A magyarok 2009-ben Tamperében 2 arany-,

3 ezüst- és 5 bronzérmet szereztek.

Mob.hu – NUPinfo

JÚNIUS végén öt napon keresztül adott otthont 

Kaposvár a diákkorú birkózók kiválasztó 

edzôtáborának, melyben közel nyolcvan

versenyzô vett részt. A Magyar Birkózó

Szövetség szerint az edzôtábor jól idôzített

alkalom volt a fizikai- és képesség-felmérésre. A

versenyzôkhöz több mint tíz edzô is csatlako-

zott a szakág-vezetôk mellett, ami kisebb

edzôtovábbképzést jelentett.

Az edzôtábor technikai jellegû volt, mivel

ebben a korban kell elsajátítaniuk a verseny-

zôknek az alaptechnikákat, és ami még ennél is

fontosabb, a lehetô legmagasabb minôségben

és legnagyobb precizitásban. A férfi szakág 

vezetôje Bacsa Ferenc, a nôi szakágé Szatmári

Zsolt volt. A magyar bajnokságon és versenye-

ken legsikeresebb, illetve legtehetségesebb 13-

14 éves korú sportolók már a következô ifi

olimpiára tervezhetnek és készülnek. Az erônlé-

ti edzések mellett kiemelt szerepet kaptak a

technikai gyakorlatok és az egyéni képzés is.

NUPinfo

Birkózás: Sport XXI. edzôtábor Kaposváron

PÁSZTOR BENCE 83,92 méterre javította a 

kalapácsvetés ifjúsági világcsúcsát a 

Veszprémben rendezett U18-as nemzetközi 

válogatott atlétikai versenyen. A VEDAC

tehetsége az 5 kg-os szerrel kétszer is túldobta

Horváth József 2001-es, 83,28 méteres 

rekordját: az ötödik sorozatban 83,32 métert

ért el, majd a hatodik, utolsó kísérletére még 60

centit javított.

MTI

Atlétika: Pásztor Bence ifi világcsúcsot javított kalapácsvetésben

Z ÚJ SPORTFINANSZÍROZÁSSAL kapcsolat-

ban szervezett konferenciát a Magyar  

Sport Házában július elején a

sportfinanszirozas.hu. Az eseményen elôadást

tartott Lukács Zsuzsanna, az NSI fôigazgató-

helyettese is. A résztvevô egyesületek vezetôi

az új sportfinanszírozás rendszerérôl, az

elfogadott társasági és osztalékadó törvény

módosításáról hallhattak elôadásokat, tehették 

fel kérdéseiket. Dr. Seszták Miklós, a KDNP

alelnöke röviden ismertette az elmúlt fél év

történéseit, Czene Attila, sportért felelôs

államtitkár átfogóan bemutatta a változásokat,

a részletekre Dr. Fazekas Attila, NEFMI

fôosztályvezetô-helyettes tért ki részletesen.

Lukács Zsuzsanna az NSI szerepét mutatta be,

ismertetve, hogy az érintett szervezetek a

további, a sikeres „pályázatokhoz” elengedhe-

tetlen fontos dokumentumokat találnak a

www.nupi.hu oldalon.  A további elôadások

gyakorlati példákon keresztül igazították el a

résztvevôket.

A nagy érdeklôdésre való tekintettel a

konferencia – hasonló témákban – néhány

nappal késôbb ismét megrendezésre került, ahol

az NSI részérôl dr. Géczi Marianna osztályvezetô

tartott elôadást az Intézet szerepérôl.

NUPinfo

Elfogadta az Országgyûlés a társasági-adókedvezményrôl
szóló törvénymódosítást – folytatás

Fotó: Tendrefoto

Fotók: Masz.hu

VARASDON a horvát szövetséggel közösen 

rendezte a magyar szövetség az idei 

kerékpáros országúti- és idôfutam országos

bajnokságot. Az ob-n a KSI Schwinn-Csepel SE

kerekesei az utánpótlás-korosztályokban

összesen tíz érmet zsebeltek be.

Az idôfutam-számban az U23-as Veres Ádám

2., U19-ben Kenyeres Ábel 1., Radonics Máté 2.,

Bedike Marcell 4., U17-ben Tolnai Zsanett 1.,

Varró Gergely 3. lett. Az országúti

mezônyversenyben Radonics 2., Bedike 3.,

Tolnai 1., Varró 3., míg az U15-ös Gyöngyösi

Kevin 2. helyen ért célba. 

V.F.



DÉN 16. ALKALOMMAL került naptárba a 

Tatai Regatta, az Országos Diákranglista 

Verseny egyik állomása, melyen 16 egyesület

több mint 150 versenyzôje, 188 hajóegységben,

250 beüléssel vett részt. Az elmúlt év

tapasztalatai alapján az 500 méteres

pályaszakasz a Tata-tóvárosi Vízisport Egylet

csónakháza elôtt lett kijelölve. Erre a 10-12 éves

gyerekek hajócseréjének megkönnyítése, és a

verseny jobb követhetôsége miatt volt szükség.

Hunrowing.hu – V.F.

VELENCEI-TAVON rendezte a Magyar 

Evezôs Szövetség az eredendôen

Visegrádi-négyek országainak kiírt

evezôs Olimpiai Reménységek Versenyét. A 15-

16 éveseknek meghirdetett regattán a vendég-

látó magyarokon, illetve cseheken, lengyeleken

és szlovákokon kívül Ausztria válogatottja is

hajóba ült, összesen 11 versenyszámban.

- A hazai válogatóversenyek bíztató

eredményei ezúttal sajnos nem igazolták

elôzetes várakozásainkat, hiszen az évek óta az

országok közötti pontverseny elsô, második

helyezésekkel büszkélkedô serdülôinknek idén

a remek egységekkel versenyzô cseh és lengyel

csapatok mögött a harmadik hellyel kellett

megelégedniük – értékelt Ficsor László

utánpótlás szövetségi kapitány.

A magyarok egyetlen aranyérmét a Szegedi

VE versenyzôi – a Priváczki Ákos-Fehér Ákos

páros (edzôjük: Szierer János) – szerezték a

kormányos nélküli kettesek között.

A

KOROSZTÁLYOS magyar versenyzôk 

összesen öt éremmel zártak június végén 

a csehországi Plzenben, a sportlövôk

idei Olimpiai Reménységek Versenyén.

A légpuskások között Nagy Sándor arany-,

Kapás István ezüstérmes lett. A futócéllövôk

mezônyében Major Veronika (10 m 40 vegyes

és 10 m 30+30) egy második és egy harmadik

helyet szerzett, Borsos Bence (10 m 30+30)

pedig bronzérmet érô helyen fejezte be a

versenyt.

Az ORV részletes eredménylistája a

www.hunshooting.hu - n olvasható.

V.F.

A
Sportlövészet: Öt érmet szállítottak a fiatalok az ORV-rôl

A
A MOB elnökségi ülésén az utánpótlás is napirendre került – folytatás

G
Gyôr pályázik a 2017-es EYOF-ra

DZÔTOVÁBBKÉPZÔ konferenciát tartottak 

június 9-én a TF-en. A Magyar Edzôk 

Társasága (MET), a Magyar Olimpiai 

Bizottság (MOB) és a Nemzeti Sport Intézet

(NSI) közös rendezvényének elsô része az

utánpótlás-neveléssel foglalkozott, azon belül

sportági példákon keresztül az állami, NSI által

koordinált programok megvalósulásával. A

második rész a magyar sport megváltozott

irányítási rendszerét; az edzôket, sportolókat

érintô állami ösztöndíjrendszer változásait

taglalta, végül elsôsegély-nyújtási alapokat

ismertettek. 

Az üléselnöki tisztet Köpf Károly MET-fôtitkár

és Tóth József Héraklész-igazgató látta el.

Ormai László MET-elnök megnyitója után

Velenczei Attila, az NSI Kutató és Informatikai

Osztályának munkatársa az Intézet, június 2-án,

új arculattal és tartalommal indult honlapját, a

nupi.hu-t mutatta be; a hazai utánpótlás-

nevelés korszerû informatikai rendszerét

sportági példákon keresztül szemléltette. Az

elôadó külön kitért az újonnan bevezetésre

kerülô online motoros felmérô rendszerre, az

edzôk által remélhetôleg hasznosnak bizonyuló

korszerû, internet alapú gyakorlatra.

Dornbach Ildikó, az atléta válogatott

szövetségi kapitánya, Fekti István, az fj. Ocskay

Gábor Jégkorong Akadémia igazgatója,

Preiszler Gábor a KSI és a junior judo-válogatott

edzôje, Weisz Róbert a kajak-kenu szövetség

szakmai igazgatója, valamint Kovács László

kézilabda mesteredzô, Héraklész sportági

szakemberek sportáguk utánpótlás-nevelési

rendszerét, a képzés egymásra épülését és

sportágfejlesztési programjukat; valamint a

különbözô korosztályok nemzetközi verseny-

rendszerekbe való bekapcsolódását mutatta be.

Valamennyien kiemelték a Nemzeti Sport

Intézet által koordinált Sport XXI. és Héraklész

Bajnok- illetve Csillagprogramon keresztül

biztosított, tehetség-gondozásuk számára

nyújtott támogatás jelentôségét. 

Molnár Zoltán MOB-fôtitkár és Szabó Bence

sportigazgató a változó sportirányításról és

ösztöndíjrendszerekrôl tájékoztatott, Dr. Pál

Zoltán fôorvos elsôsegély-nyújtási ismereteket

adott át.

Az utánpótlás-vonatkozású elôadások a

www.nupi.hu oldaláról letölthetôek.

Vasvári Ferenc

E
Fókuszban az utánpótlás a júniusi edzô-konferencián 

A
Kettes egység gyôzelme a Velence-tavi ORV-n

I
Diákranglista-verseny Tatán

Evezés: Két sporttörténeti érem a lengyelországi ifjúsági Európa-bajnokságról

www.nupi.huwww.nupi.hu 3. oldal6. oldal

NAPIRENDI pontok közt szerepelt az

olimpiai felkészülés sportegészségügyi 

helyzete, a felkészülés pénzügyi támo-

gatása, a Sporttörvény tervezett változása,  a

doppingellenes tevékenység új szabályozása, a

MOB marketing- és kommunikációs stratégiája.

Mint az ülésen elhangzott, Londonra 27

sportoló – lapzártánkkor már 30 – rendelkezik

kvalifikációval valamint a részvételi

jogosultságot biztosító A és B szinttel.

LENGYELORSZÁGI Kruswica adott otthont 

június 25-26-án az ifjúsági korosztály

számára elsô ízben kiírt evezôs Európa-

bajnokságnak. A regattán 23 ország, több mint

130 csapatának, 400-nál is több fiatalja ült

hajóba. A kilenc versenyszámból ötben

végeztek a döntôben magyarok, a férfi kétpár

és négyes révén egy ezüst- és egy

bronzéremmel zártunk. 

Az elsô és egyben történelmi érmet a férfi

kétpárevezôs – Bíró Márk (Tisza EE) és Kaszás

Kornél (Gyôri VSEK) – nyerte, akik a döntôben is

hozták a korábbi futamokban nyújtott

formájukat és végül ezüstérmesként végeztek,

ezzel elsôként szereztek Magyarországnak

ifjúsági evezôs Európa-bajnoki medált. Férfi

négypárevezôsünk – Matheisz József és

Mészáros Csongor (Mohácsi TE), Pétervári

Molnár Bendegúz és Papp Gergely (Budapest

EE) – hasonlóan szép reményekkel állt rajhoz a

döntôben, hiszen elôfutam-gyôztesként egybôl

a döntôbe került. A négypárok mezônye igen

szoros versenyt vívott egymással, az elsô 1000

méteren a hat döntôs egység egy hajóhosszon

belül evezett. A magyar csapat végül remek

evezéssel, jó hajrával a román és az olasz

egység mögött a harmadik helyen ért célba,

ezzel bronzérmet szerezve a magyar evezésnek.

A kontinensviadal többi eredménye, beszámo-

lókkal a www.hunrowing.hu oldalon olvasható.

YÔR Megyei Jogú Város Önkormányzata a 

nyár elôtti utolsó közgyûlésén megsza-

vazta, hogy Gyôr pályázik a 2017-es nyári

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezé-

sének jogára. A pályázatot a Magyar Olimpiai

Bizottsággal közösen nyújtja be a város. 

Borkai Zsolt polgármester, a MOB elnöke

elmondta: „A fesztivál nemcsak azért bírna

kiemelkedô jelentôséggel, mert országunk még

nem rendezett ilyen eseményt, hanem azért is,

mivel Magyarország történetében elsô

alkalommal kerülhetne felvonásra az olimpiai

zászló, felcsendülhetne az olimpiai himnusz és

fellobbanhatna az olimpiai láng, nagy

örömünkre Gyôr városában.”

Az elmúlt idôszak nagysikerû gyôri

világversenyei után a 2017-ben

esedékes EYOF is olyan esemény,

melynek megrendezése – az

Európai Olimpiai Bizottság pozitív

döntése esetén – mindenképpen

tovább növeli a város nemzetközi

jó hírét, idegenforgalmi vonzerejét.

Nagy Zsigmond, a MOB

nemzetközi igazgatója elmondta,

hogy az 1991 óta kété-

vente megtartott rendezvény

„Magyarországra olimpiai

eseményt tud hozni”, hiszen a fesztivál

használhatja az ötkarikás emblémát, ott

felcsendül az olimpiai himnusz, a résztvevôk

pedig a jövô olimpikonjai. Hozzátette: az idén 

a törökországi Trabzonban megrendezendô

korosztályos eseményre mintegy ötezer, 14-18

éves résztvevô érkezik.

MTI, Mob.hu



SSZESEN 13 érmet gyûjtött a magyar csapat 

a zágrábi korosztályos kajak-kenu

Európa-bajnokságon. Az U23-as csapat

mérlege 3 arany-, 2 ezüst- és 4 bronzérem; az

ifjúságiaké 1, 1, 2.  

A legeredményesebb versenyzô Vad Ninetta

volt, aki 1000 és 200 méteren nyert aranyérmet

az U23-as mezônyben nôi kajak egyesben.

Szintén Európa-bajnoki címet szerzett 1000

méteren a Medveczky Erika, Sarudi Alíz kajak

páros. Érdemes megjegyezni a neveket, hiszen

ezen a távon ez a két versenyzô képviseli

Magyarországot az augusztusi MOL Kajak-

Kenu Világbajnokságon is. A magyar válogatott 

negyedik aranyérmét az ifjúsági korosztályban

versenyzô Székely Máté, Gyôrfi Tamás páros

szerezte meg. Ôk olimpiai számban, K-2 200

méteren nyertek. A négy arany mellett, a két 

korosztályban összesen három ezüst- és hat

bronzérmet gyûjtött a magyar válogatott. 

„Összességében elégedettek lehetünk a

zágrábi szerepléssel. Minden szakág szerzett

érmeket és értékes helyezéseket, az olimpiai

számok eredményeire sem lehet panasz, pedig

tartalékos csapattal utaztunk Horvátországba.

A legjobb ifjúsági versenyzôink a korosztályos

világbajnokságra, az U23-as mezônybôl pedig

többen már a szegedi MOL Kajak-Kenu

Világbajnokságra készülnek.” – értékelt

Hüttner Csaba utánpótlás kapitány. Vad, Sarudi

és Székely a KSI kajakosaiként állhattak

dobogóra, Európa legjobbjai közt.

Mkksz.hu

EMEKÜL szerepeltek junior-korú birkózóink 

a szerbiai kontinensviadalon, melyen 

Rizmajer György arany-, Lám Bálint és

Krasznai Máté pedig bronzérmet szerzett.

Molnár Bálint, Gulyás Zsombor és Csercsics

Richárd az 5. helyen végzett.

Kötöttfogásban 33 ország 165 birkózója

alkotta a fogásnem mezônyét, szabadfogásban 

27 ország 146 versenyzôje lépett szônyegre;

elôbbiben ötödik, utóbbiban kilencedik helyen

zártunk a nemzetek közötti pontversenyben.

Kötöttfogásban megelôztük – többek között –

Örményországot, Ukrajnát, Fehéroroszországot,

Bulgáriát, Lengyelországot, Romániát és Svéd-

országot. A hölgyek nem értek el kiemelkedô

eredményt a zrenjanini Európa-bajnokságon.

„Ígéretes a 96 kilóban versenyzô Rizmajer

teljesítménye, a tavalyi junior világbajnokot, a

felnôtt Eb-ezüstérmes örmény fiút tussal verte.

A 18 éves Krasznai is nagy ígérete a sportágnak

60 kilóban; nehézsúlyban pedig Lám Bálint

személyében, további fejlôdése esetén ûr nélkül

lehet követôje Deák-Bárdosnak” – összegzett

Bacsa Ferenc. 

Birkozoszov.hu – V.F.

J
Triatlon: Nagy siker a junior Európa-bajnokságon, két lányunk is a dobogón!

Ö
Kajak-Kenu: Zágrábi Eb-mérlegünk 13 érem!

ÓL MEGALAPOZTÁK a hangulatot juniorjaink  

mindjárt az elsô napon, a spanyolországi 

Pontevedrában megrendezett triatlon

Európa-bajnokságon. Elôször a lányok vetették

magukat a habokba, illetve a halak mellett

néhol vizet is tartalmazó folyóba. A dagállyal

estefelé ugyanis hihetetlen mennyiségben

árasztották el a versenypályát. 

A rajhely építése nem igazán sikerült

igazságosra, így kicsit aggódtunk a Dudás-Pap-

Takács hármasért, akik a távolabbi, jobb 

oldalról indultak. Ennek megfelelôen az úszás a

Fuchs-Horváth párosnak sikerült a legjobban,

ôk az élbollyal a 15. hely körül váltottak,

Dudásék viszont nem tudták ledolgozni a

hendikepet, így a mezôny közepén pattanhat-

tak kerékpárra. A két Eszti viszont ôrült

tekerésbe kezdett társaival, és látszott, hogy

addig nem nyugszanak, amíg fel nem érnek a

másik két magyart tartalmazó elsô bolyra, ami

a harmadik körre sikerült. Végül négy lányunk

kezdhette meg a kôkemény futást a harminc

fokos kánikulában. Pap rögtön az élbollyal,

Dudás kicsit hátrébb, ôket követte Fuchs Reni,

majd Horváth Zsani.  Fuchs folyamatosan jött

felfelé, és ugyanígy tett Dudás is. A stadionba

fordulva, ahol egy hurokkal kb. 400 métert

kellett megtenniük, a 4 versenyzô 20 méterrel

követte egymást. Elöl a két német, utána a két

magyar. Hatalmas hajrába kezdtek lányaink,

elsôsorban az ezüstérem megszerzéséért, 

hiszen az aranyérem ekkor már eldôlni látszott.

A magyar lányok egy ôrült sprintben, látványos

beérkezéssel döntötték el a sorrendet, egyben

osztották el maguk között az érmeket. Végül

Dudás Eszti kerekedett felül mindössze fél

méterrel Pap Eszti elôtt. 

Töretlen tehát a fejlôdése a tavalyi ifjúsági

olimpián egyéni ötödik helyezett és csapatban

aranyérmes Dudás Eszternek (Uniqa, edzôje:

Kuttor Csaba), aki mellé kemény ellenféllé

nôtte ki magát Pap Eszter (Triatlon Villám,

edzôje: Füri Ilona).

Örömteli remek eredményt ért a két

újoncunk! A mezôny legfiatalabb junior

versenyzôiként Fuchs Renáta (Budaörsi TK)

törékeny alkata ellenére a 13. helyig küzdötte

fel magát, míg Pap Dávid (Triatlon Villám) a

fiúk gyilkos mezônyében – legjobb magyarként

– a 11. helyezést szerezte meg.

Verrasztó Gabriella

Héraklész sportági vezetô

MINDEN IDÔK legsikeresebb, 15-16 éveseknek 

kiírt junior Európa-bajnokságán van túl a 

magyar válogatott, akik Keszthelyen két

arannyal és három bronzzal fejezték be a viadalt.

A Balaton-parti városban rendezett korosz-

tályos kontinensbajnokságon Herczeg Norbert

(54 kg) és Hámori Ádám (75 kg) is a dobogó

tetejére állhatott, Bársony Bernárd (57 kg) és

Sinkó Krisztián (63 kg) nagy csatában alul

maradva lett bronzérmes; a szupernehézsúlyú

Komor László belázasodott, ezért nem tudott

kiállni az elôdöntôben. 

Az éremtáblázaton nyolc arannyal az oroszok

végeztek az élen, Magyarország és Anglia két-

két, Ukrajna egy aranyéremhez jutott.

„A magyar boksz nem hagyja magát leírni,

ez a társaság még sokra viszi a felnôtt

mezônyben is!” – jelentette ki Csötönyi Sándor,

a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke.

Ch. Gáll András/Boxing.hu – V.F.

R
Birkózás: Egy arany és két bronz a junior Eb magyar mérlege

KADET cselgáncs Európa-bajnokságnak 

Málta adott otthont. A korosztályos 

kontinensbajnokságon 37 ország 366

judósa lépett tatamira, a magyar színeket

13 sportoló képviselte, közülük Polyák

Krisztina (63 kg, Kecskeméti JC)

felléphetett az Európa-bajnoki dobogó

harmadik fokára. A magyar válogatott a

bronzérem mellett négy ötödik és négy

hetedik helyezést szerzett.

A

ZLOVÉNIÁBAN 427 judós részvételével 

rendeztek Európa-kupát, melyen a korábbi 

Héraklész-díjas Gorjánácz Zsolt, a KSI-s

Tóth Krisztián és Szabó Franciska is a dobogó

harmadik fokára állhatott. Karakas Hedvig az

ötödik, Kiss Renáta a hetedik helyen végzett.S
Tóth Krisztián bronzérmes a szlovén Európa-kupán

Ökölvívás: 2 arany és 3 bronz a keszthelyi Eb-rôl

ACSEHORSZÁGBAN megrendezett nôi 

U17-es Európa-bajnokságon negyedik

helyen végzett a magyar válogatott. A

Róth Kálmán vezette együttes összteljesítmé-

nye és a kontinens elitjében megszerzett

negyedik helye mindenképpen elismerésre

méltó. E szereplés és a végeredmény értékét

tovább növeli, hogy a lányok ezzel kiharcolták

a részvétel jogát a jövô év augusztusában,

Montenegróban megrendezésre kerülô ifjúsági

(U18-as) világbajnokságra. - Az biztos, hogy

ezen az Eb-n olyan rutint szereztünk, amit a

következô világversenyeken hasznosítani

tudunk – összegzett a kapitány.

Az aranyérmet hatalmas küzdelemben

Oroszország válogatottja szerezte meg, miután

az utolsó percben, büntetôbôl elért gyôztes

góllal legyôzte Dánia legjobbjait.

Eredmények: 1. Oroszország, 2. Dánia, 3.

Norvégia, 4. Magyarország.

Handballnet.hu

Kézilabda: Eb-negyedikek az U17-es lányok
Fotók: kjc és eju

Judo: Polyák Krisztina bronzérmes az ifi kontinensviadalon

GYÔRI MAGVASSY-SPORTCSARNOKBAN 

került sor a 4. Serdülô Judo Világkupára, 

a 15 évnél fiatalabbak rangos nemzetközi

versenyére. A szervezôk tíz ország (Bulgária,

Horvátország, Csehország, Lengyelország,

Szlovákia, Románia, Ukrajna, Németország,

Ausztria és Magyarország), csaknem 300

judósát látták vendégül. Világkupa-gyôztes-

ként zárt a KSI-s Kovács Kitti mellett

Windischmann Bence, Boros Bence, Mihalovits

Kincsô, Lôrincz Renáta, Nagy Petra, Monori

Dániel, Ács Balázs, Mátics András, Kapitány

Bálint és Sárhegyi Gábor. A KSI-bôl ezüstérmes

lett Vass Domonkos és Joó Ákos.

Judoinfo.hu

A
Serdülô világkupát rendeztek Gyôrben – KSI-sek a dobogón!
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