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Hírek

A 26. OTP BANK-ATOM-KUPA JUNIOR

Héraklész Csillagprogram tagja; Simon 2010-ig

Edzôk Társaságának Mesteredzôi Kollégiuma

EURÓPA-KUPA VIADALON – 471 judóst szólítot-

volt annak támogatottja. A páros számára a

19 jelölt közül 4 szakembert javasolt a kitüntetô

tak tatamira – a KSI-s, junior vb-bronz-, ifi vb-

következô megmérettetés a bledi felnôtt

címre. Agócs Mihály a KSI SE és egyben a

ezüst-, ifi olimpiai bronzérmes Tóth Krisztián

világbajnokság lesz, melyen a versenyszám elsô

Héraklész-válogatott kajak-kenu edzôje, a

révén magyar gyôzelem született a 81 kg-osok

11 helyezettje kvalifikál Londonra. Simon és

sportág élvonalába került tanítványai Paksy

közt, ahol harmadikként klubtársa, Heim Péter

Juhász igen közel áll mindehhez.

Tímea, Benedek Dalma, Kozák Danuta és Szabó

és Köller Milán (Bajai JC) osztozkodott. A 90 kg-

Gabriella. Pánczél Gábor 1993-tól a Központi

osoknál junior vb-bronzérmesünk, Vér Gábor

Sportiskola judo-edzôje – tanítványa többek

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. júliusi, X. évfolyam 7., sorrendben 105. száma.

A TARTALOMBÓL:

Jövô ôsztôl mindennapos testnevelés NSI-elôadások a FEPCAS kongresszuson
beszámolók: atlétika, úszás, asztalitenisz, kajak-kenu, öttusa, birkózás, ökölvívás, evezés, röplabda, kerékpár

(Honvéd-Kipex) ezüstérmes lett. Bronzérmet
szerzett 44 kg-ban Pupp Réka (Atomerômû SE)

Sportági
Hírek.

A durbani NOB-ülésen a II. ifi olimpia is napirendre került

Végvári Martin (Bajai JC).
A SHEFFIELDI FELNÔTT VÍVÓ EURÓPA-

A

NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG (NOB)

BAJNOKSÁGON a Héraklészes Szilágyi Áron

Durbanben, a közelmúltban tartott 123.

(Vasas) harmadik, a gödöllôi Benkó Réka ötödik
lett. Az angliai kontinensviadalon a magyar

A PORTUGÁLIAI ANADIÁBAN RENDEZTÉK

válogatott aranyérem nélkül zárt, egy 2. és két

július végén az U23-as pályakerékpárosok

3. helyezéssel, 8-két végzett az éremtáblázaton.

Európa-bajnokságát, melyen egyedüli magyar

A KSI-S KASZA RÓBERT NYERTE a férfi

kerekesként a KSI sprintbajnoka, Szalontay

közt Baczkó Bernadett és Joó Abigél –, a junior

öttusázók londoni világkupa-döntôjét, ezzel az

Sándor és edzôje, Somogyi Miklós vett részt. A

és felnôtt csoport vezetôje. Varga József a

európaiak közül elsôként ô szerzett kvótát a

csúcstartó 10.774-es borítása a 15. idôt

Olimpiai Játékok elôkészületeirôl is tárgyaltak.
Fotó: IJF/Záhonyi Tamás

BVSC, a BHSE és a Csata-DSE vívóedzôje, a

jövô évi ötkarikás játékokra. Elôfordulhat

jelentette, a futamok eredményei végül a 16.

Magyar Vívó Szövetség szakág-vezetôje, több

ugyanakkor, hogy több magyar is kiharcolja a

helyre voltak elegendôek, a sportoló így a

héraklészes mestere. Illés Bálint kerékpáros

részvétel jogát, és mivel országonként és

középmezônyben végzett.

edzô (FTC) versenyzôi közül Somogyi Miklós – a

nemenként csak két-két fô szerepelhet az

A MAGYAR VÁLOGATOTT A 19. HELYEN

KSI jelenlegi kerékpáros szakág-vezetôje –

olimpián, a hazai szövetség határoz majd a

ZÁRT július elején, a svédországi Göteborgban

1984-ben az olimpiapótló Barátság Játékokon

résztvevôkrôl. Marosi Ádám 7., Demeter Bence

megrendezett 6. Férfi Nyílt Ifjúsági Európa-

aranyérmes lett Moszkvában.

9. helyen zárt; a nôk versenyében Gyenesei Leila

bajnokságon, melyen 22 ország – 1992-ben

A MAGYAR EDZÔK TÁRSASÁGA ÁLTAL

11., Tóth Adrienn 14., Kovács Sarolta 24. lett.

vagy késôbb született fiatalokból álló –

SZERVEZETT V. Országos Kongresszusra a Pécsi

együttese

a

Tudományegyetemen 2011. október 27-én

Fôiskola Tisza Evezôs Egylet) férfi kormányos

házigazda Svédország szerezte meg Csehország

és 28-án kerül sor. A témák között az

nélküli kettes hatodik helyen zárt az evezô-

és a mieink csoportját pontveszteség nélkül

utánpótlás-nevelés is szerepel. A Nemzeti

sök idei utolsó, luzerni világkupa-futamán.

megnyerô Svájc elôtt.

Sport Intézet munkatársai több elôadással

A SIMON BÉLA, JUHÁSZ ADRIÁN (Szolnoki

vett

részt.

Az

aranyérmet

A 2009-es U23-as evezôs világbajnokság ezüst-

A TF IDEI DIPLOMAOSZTÓJÁN KERÜLT SOR a

érmes egységébôl Juhász még idén is a

2011-es mesteredzôi díjak átadására. A Magyar

Fotó: Dr. Hangyási Dávid Botond

ülésén a 2014-ben sorra kerülô II. Ifjúsági

is

készülnek.

Bôvebb

Az elmúlt évben kijelölt házigazda, Nanjing
városa

2014. augusztus 16. és 28. között

rendezi a versenyeket.
(Folytatás a 2. oldalon)

EYOF: 51 sportoló, 4 sportág, 13 érem, 6. hely az éremtáblázaton – ez a magyar statisztika

A

11. NYÁRI EURÓPAI IFJÚSÁGI OLIMPIAI

összesen 5 arany-, 3 ezüst- és 5 bronzérmet

Héraklész Programnak, ezért az ô eredménye

FESZTIVÁLT (EYOF) Trabzonban rendezték

nyert. A válogatottat 51 fiatal sportoló alkotta

az alábbi táblázatban nincsen feltüntetve).

július végén. A magyar csapat 4 sportágban,

(a bronzérmes úszó Földházi Dániel nem tagja a

Héraklész eredményességi táblázat (2011. január 1. és július 31. közötti események)

információk:

www.magyaredzo.hu.

következô számának tartalmából:

Összefoglaló az Universiádéról beszámoló a birkózó, kajak-kenu, evezôs, judós, kézilabda, öttusa,
súlyemelô, triatlon és vízilabda világversenyekrôl.
A KSI SE TIZENKÉT SPORTÁGBAN VÁRJA A SPORTOLNI VÁGYÓKAT. Információk: http://www.nupi.hu/ksise.
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!
www.nupi.hu

(folytatás a 2-3. oldalon)

Fotók: trabzon2011.org és mob.hu

Fotó: Soós László

A

Fotó: nanjing2014.org

Csizovszky Ferenc (55, Judo SZK) és 66-ban

www.nupi.hu

J

Jövô ôsztôl bevezetik a mindennapos testnevelést

Evezés: Két hatodik hely az U23-as vb-rôl

és ennek megvalósítását létesítményfejlesz-

tagozatban az elsô évben még csak az

felelôs államtitkárság négy régióban összesen

A

döntôiben összesen két hatodik helyezést

Bence, Novák Edvin (Szolnoki Fôiskola Tisza

egypárevezôs 11., a nôi könnyûsúlyú egypáre-

tési programokkal kívánja segíteni a kormány -

ötödikeseknél vezetnék be a mindennapos

nyolcmilliárd forint értékben ír ki hamarosan

szereztek a magyar fiatalok. Hatodik lett a férfi

Evezôs Egylet SI), Forrai Dávid (EDF-Démász

vezôs és a férfi kétpárevezôs egység 13. lett.

jelentette be Bardóczy Gábor, a sportért felelôs

testnevelést.

létesítményfejlesztési

Emellett

könnyûsúlyú kormányos nélküli kettes Vermes

Bajai SVSC), Krepesics Péter (Csepel EK, edzôjük:

Péter és Bártfai Péter (Gyôri Vízügy SEK,

Molnár Dezsô) összeállításban.

ÖVÔ ÔSZTÔL BEVEZETIK a kötelezô minden-

délelôtti és két délutáni testnevelés órát

napos testnevelést az általános iskolákban,

tartanak majd a négy alsó osztályban, míg felsô

„A feltételek javítása érdekében a sportért

meghatározók lesznek a rendszerben.

pályázatot.

államtitkárság fôosztályvezetôje az Országgyû-

Az ülésen elhangzott vélemények szerint

szeretnék köszönetet mondani a Belügyminisz-

lés sport- és turizmusbizottságának július elején

335-400 olyan alap- és középfokú oktatási

térium önkormányzati államtitkárságának,

megtartott ülésén.

intézmény van jelenleg Magyarországon, amely

hogy 1 milliárd 150 milliós pályázatának

testnevelés

nem rendelkezik sportinfrastruktúrával. A

jóvoltából

bevezetésérôl a megegyezés már megszületett

A

kötelezô

mindennapos

kötelezô mindennapos testnevelés bevezetését

sportlétesítmény, közte 50 tornaterem újulhat

Czene Attila sportért, illetve Hoffmann Rózsa

üdvözölték a jelenlévô politikusok, azonban

meg a következô fél évben" – jelentette be

oktatásért felelôs államtitkár között. Ennek

többen hangsúlyozták, hogy a létesítmény-

Bardóczy Gábor.

értelmében a 2012/13-as tanévtôl heti három

háttér mellett a képzett, kreatív testnevelôk is

150

iskolai

és

Z AMSZTERDAMBAN MEGRENDEZETT

edzôjük Kiss László), valamint a férfi könnyû-

A férfi könnyûsúlyú kétpárevezôs 7., a nôi

U23-as evezôs világbajnokság „A”

súlyú kormányos nélküli négyes egység Vallyon

kétpárevezôs és a férfi egypárevezôs 10., a nôi

Hunrowing.hu – NUPinfo

utánpótlás-

MTI – NUPinfo

A

Röplabda: Cseh gyôzelem az ORV-n

CEV

fordulóval

A torna három napja során kiemelkedtek a

96-os fiatalokból álló csapat nagyon egységes

párhuzamosan rendezték a debreceni

mezônybôl a csehek, akik magabiztosan

és elôre mutató játékot nyújtott. A felkészülés

Fônix Arénában az Olimpiai Reménységek

nyerték az összes mérkôzést. A magyar serdülô

következô állomásaként mindkét korosztályos

Versenyét, melyen a csehek mellett Magyaror-

válogatott rendkívül motiváltan nagyon szépen

válogatott programjába illesztette a debreceni

szág fiú ifjúsági és serdülô válogatottjai vettek

játszott, szettet raboltak a végsô gyôztes

XV. Eötvös Kupát.

részt. A rendezvényre meghívást kapott az iráni

csehektôl és 3:2-re legyôzték az ifi válogatottat

A tervek szerint szeptemberben a serdülô

korosztályos válogatott is, de sajnos vízum-

az utolsó napon. Mindkét válogatottunknak

válogatott részt vesz a korosztályos MEVZA-

létesítményekben tervezik lebonyolítani, ahol

problémák miatt ôk az utolsó pillanatban

nagyon hasznos volt a torna. A hétvége igazi

tornán, míg az ifjúsági válogatott november-

kénytelenek voltak lemondani a részvételt.

értékét az adja, hogy a torna legvégére az 95-

ben egy másik nemzetközi tornán.

A durbani NOB-ülésen a II. ifi olimpia is napirendre került – folytatás

A

NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG (NOB)

sportolók. A végleges mûsort a nemzetközi

123. ülésén a 2018-ban rendezendô téli

sportszövetségekkel történô egyeztetés után

néhány éve a nemzeti játékokat rendezték. Az

olimpia helyszínének kiválasztását kísérte

hozzák nyilvánosságra. A hatalmas ország

ifjúsági olimpia célkitûzése változatlan: a sport

dél-koreai

délkeleti részén, a Jangce folyó mellett épült

mellett

Pjongcsang városa számára kedvezô döntés

Nanjingben, a korábbi fôvárosban jelenleg

megismerése áll a középpontban. A jelszó is

mellett, többek között a 2014-ben sorra kerülô

mintegy 3 millióan élnek. A versenyeket a

erre utal: „Olimpia a fiataloknak, olimpia a

II. Ifjúsági Olimpiai Játékok elôkészületeirôl is

készen álló, minden igényt kielégítô, korszerû

fiatalokért” valamint "Kéz a kézben"…

a

legnagyobb

érdeklôdés.

A

A regattán 63 ország 318 csapatának 806 beülôje közt 8 magyar egység 15 evezôse vett részt.

a

kultúra,

a

barátság,

egymás

A

NÔI

EURÓPA-LIGA

Sport XXI. sporttábor Gödöllôn

Z NSI SPORT XXI. PROGRAMJÁNAK keretén

teszi lehetôvé a röplabda sportágban is.

edzés, meghívott szakemberek rövid elôadásai,

belül az idei évben a Magyar Röplabda

Az edzôk javaslatai és az Országos Mini

élménybeszámolói szerepeltek. A táborvezetô

Szövetség megkezdte a következô

Kupán végzett felmérések eredményei alapján

Szabados István, Sport XXI. nôi referens,

A durbani eseményhez köthetô, hogy

korosztályos válogatott kialakítását. A Sport

alakult ki az elsô táborba meghívott tehetséges

segítôje Horváth András szövetségi edzô volt.

2014. augusztus 16. és 28.

jóváhagyták a nôi ökölvívás felvételét a

XXI. Program a Héraklész Bajnokprogram alatti

játékosok

között rendezi a versenyeket. A mûsor a sikeres

nanjingi ifjúsági olimpia programjába, így ez az

korosztályokat vagy az abban nem regisztrált

kiemelkedô teljesítményt nyújtanak már most.

klub fiatal játékosa kapott meghívást. A Sport

szingapúri viadal tapasztalatai alapján tovább

egyik a két új sportág közül. A nôi boxban már

sportolókat (10-tôl maximum 15 éves korig)

A táborra július közepén, a gödöllôi Szent

XXI. Program keretein belül a fiúk részére is

bôvül. A NOB jóváhagyta, hogy amíg tavaly 26

letették a magyarok a névjegyüket: az idén

érinti. A Program a tehetségek felismerését,

István Egyetem Kollégiumban és Tornacsar-

szervez tábort a szövetség Izsákon, augusztus

sportág 201 számában 3595

tizennégy-

áprilisban megrendezett I. Junior és Ifjúsági Nôi

kiválasztását, képzését és fokozott gondozását

nokában került sor. A programban naponta két

közepén.

tizennyolc év közötti fiatal versengett, addig

Ökölvívó Világbajnokságon a magyar lányok 3

2014-ben 28 sportág 216 számában 3.809 lehet

bronzérmet szereztek – két junior: Nagy

az indulók száma – mi pedig hozzá tehetjük:

Kornélia Kitti (54 kg) és Csôsz Nikolett (63 kg),

köztük a magyar – zömmel – Héraklészes

és egy ifjúsági: Váry Lili (48 kg).

tárgyaltak. Az elmúlt évben kijelölt házigazda,
Nanjing városa

Fotó: boxing.hu

NUPinfo

EYOF: 51 sportoló, 4 sportág, 13 érem, 6. hely az éremtáblázaton – ez a magyar statisztika – folytatás

A

11. NYÁRI EURÓPAI IFJÚSÁGI OLIMPIAI

illetve a közel 3.300 versenyzônek és 1500

köszönhetôen Trabzon városa világszínvonalú

FESZTIVÁLT (EYOF) a Fekete-tenger partján

hivatalos kísérônek. Törökország nemzeti

sportlétesítményekkel gazdagodott.

található Trabzonban rendezték július

ügyként kezelte az EYOF rendezését, amelynek

végén. Törökországba 51 magyar sportoló

J

névsora,

akik

korosztályukban

A táborba 10 – köztük fôvárosi és vidéki –

Kerékpár: A KSI-s Szalontay új csúcsot hajtott a Vasló Kupán

Hunvolley.hu

ÚLIUSBAN 13. ALKALOMMAL rendezte meg

kerekese, a felnôttek közt sprintbajnoki címet

rekordjának felállítása során Szalontay ért el.

a KSI Schwinn-Csepel SE a Vasló Kupa

ôrzô Szalontay Sándor nyerte, az Omniumban a

A most 21 esztendôs versenyzô a nála egy

Nemzetközi Pályakerékpáros Versenyt a

BVSC-s Solymosi Márton volt a legjobb; a KSI-s

évvel idôsebb, 10.75-ös rekordot adta át a

Millenárison. Az eredménylistán nyolc fôvárosi

Veres Ádám egy ezüsttel és egy bronzzal

múltnak július 10-én, 10.70-es idejével, melyet

mellett két osztrák klub kerekesei szerepeltek.

gazdagodott.

67,290 km/h-s sebességgel ért el.

A felnôttek közt a keirin versenyszámot és a

A Vasló Kupán egy 22 éves pályacsúcs is

200 méteres sprintet a rendezô klub U23-as

megdôlt, melyet a 200 méteres repülô országos

V.F.

Fotók: Horváth Balázs, Farkas János

utazott; csapatunk 4 sportágban (atlétika,
cselgáncs, torna és úszás) összesen 13 érmet,
köztük 5 arany, 3 ezüst és 5 bronzot nyert. Az
EYOF – 1991-tôl – a nyári és téli olimpia
valamint az ifjúsági olimpia után az olimpiai
mozgalom harmadik számú megmérettetése.
A török szervezôk és a Török Olimpiai
Bizottság mindent elkövettek, hogy kiváló
házigazdái legyenek a résztvevô 49 országnak,
Fotók: trabzon2011.org

2. oldal

www.nupi.hu

www.nupi.hu

7. oldal

Öttusa: Földházi Zsófia két aranyat nyert a székesfehérvári ifi „A” Eb-n

A

RANYÉRMET NYERT a KSI-s Földházi Zsófia

A fiúváltók közt aranyérmes lett a Klis

francia siker született, ôket a lengyel és az orosz

egyéniben, illetve Zics Adrienn-nel és

Krisztián, Stróbl Krisztián, Fröhlich Tamás Bence

válogatott követte a dobogón. A mieink a

Józan Beátával csapatban az ifjúsági korú

trió az angol és az orosz válogatottat

7. helyen zártak, Zics Adrienn, Földházi Anita,

(17-18- éves) öttusázók székesfehérvári „A”

megelôzve a 11 csapatból álló mezônyben;

Józan Beáta összeállításban. Vegyesváltóban a

Európa-bajnokságán.

egyéniben nem termett babérunk. Nôknél

Hada Noémi, Horváth Norbert kettôs 10. lett.

H

Három arany- és egy ezüst az angliai felnôtt Eb-rôl

EYOF: 51 sportoló, 4 sportág, 13 érem, 6. hely az éremtáblázaton – ez a magyar statisztika – folytatás

A

KSI-T atlétikában Rakovszky Tibor, tornában
Laufer Béla edzô, Makra Zoltán és Al-Salty

aranyéremmel hálálta meg.

Melinda, Kiss Nikoletta, Kovács Zsanett,

Úszásban, 400 gyorson Kiss Nikoletta ezüstöt

Sebestyén Dalma) és vegyesváltó (Lukács

szerzett, bronzérmes lett 100 pillangón Juhász

Evelyn, Kertész Timea, Juhász Adél, Novoszáth

Az éremtáblázat – mely alapján összesen 35

Adél és 200 vegyesen Földházi Dávid. Sebestyén

Melinda), továbbá Szabó Norbert 400 vegyesen,

ország szerzett valamilyen színû érmet –

Dalma nyerte a 200 vegyes döntôjét; a Grátz

Jelencsics Dorina ugrásban (torna), Lukács

végeredménye: 1. Oroszország (21 arany, 17

Benjamin, Novoszáth Melinda, Földházi, Kiss

Evelyn 200 háton, Takács Márton cselgáncsban

ezüst, 16 bronz), 2. Nagy-Britannia (17-10-6), 3.

összeállítású 200-as gyorsúszó vegyes váltó

(50 kg), Kéri Bianka 400 méteres síkfutásban és
Banga Bea kalapácsvetésben.

Dália képviselte.

ÁROM ARANY- ÉS EGY EZÜSTÉREMMEL,

A Londontól délkeletre fekvô Gillingham,

együtt gyôzött a hagyományos versenyben és a

Ukrajna (8-4-3), 4. Olaszország (7-12-12), 5.

bronzérmes lett. Kiss Nikolett a 400 után 200

valamint két olimpiai kvótával, a nemzetek

Medway Park sportközpontjában a nagyszerû

váltóban. Ugyancsak elsôként végzett a Marosi

Románia (6-7-1), 6. Magyarország (5-3-5).

gyorson is másodikként csapott a célba, Kovács

Az EYOF-on hatodik helyen végzett Tóth

rangsorában elsô helyen fejezte be az

versenyzéssel ezüstérmes Tóth Adrienn és a

Ádám, a KSI-s Kasza Róbert, Demeter Bence

Dr. Nagy Zsigmond csapatvezetô elmondta,

Zsanett 200 vegyesen lett harmadik. Sebestyén

Áron 2000 méter akadályfutásban, Czúth Réka

angliai

a

hetedik Kovács Sarolta került olyan helyzetbe,

férfiváltó. Egyéniben a legjobb magyar Tibolya

az EYOF történetében ez volt a második

megduplázta aranyérmei számát, 200 pillangón

magasugrásban, Lukács Evelyn 100 méteres

Héraklészesekkel és KSI-s versenyzôvel felálló

hogy nevezhetô lenne az olimpiára. Nôi

Péter lett 14. helyével; csapatban a férfi-

legsikeresebb szereplése a magyar küldöttség-

is diadalmaskodott, Kiss 800 gyorsúszásban

hátúszásban és Vágner Levente talajon.

magyar válogatott.

egyéniben Tóth, Kováccsal és Gyenesei Leilával

együttes negyedikként zárt.

nek. „Jó volt ezek között a fiatal sportolók

nem talált legyôzôre.

T

öttusa

Európa-bajnokságot

Öt érem az ifi „B” Eb-rôl – az aranyat a nôi váltó szállította

ATÁN RENDEZTÉK az öttusázók ifjúsági „B”

csapatversenyében

Viktor,

magyar, a hölgyeknél magyar, belorusz, orosz

kontinensviadalát július közepén. A leányok

Bruckmann Gergô összeállítású trió a francia,

sorrend alakult ki; az Eb magyar aranyáról Zs.

egyéni versenyében Zs. Tóth Anna második,

nôknél a Zs. Tóth, Ormandi Rebeka, Hungler

Tóth Anna, Ormándi Rebeka és Földházi Anita

a fiúknál Stróbl Krisztián ötödik helye jelentette

Anna trió pedig a litván gárda mögött lett

gondoskodott. Vegyesváltóban Józan Beáta és

a

ezüstérmes. A fiú váltóban orosz, francia,

Tóth István nyolcadik lett.

legjobb

magyar

eredményt.

A

fiúk

a

Stróbl,

Zics

Cselgáncsban, a -63kg-os mezônyben Polyák

eredmények azt mutatják, hogy van tehetséges

Krisztina a dobogó második, Köteles Vivien 57

utánpótlása a magyar sportnak, hiszen az

kilóban a harmadik fokára állhatott fel.

éremtáblázaton a csapat a hatodik helyen
végzett, s olyan sport nagyhatalmakat is maga
mögé utasított, mint Németország.”
A megnyitón a magyar zászlót Pásztor Bence

MTI – Pentathlon.hu – NUPinfo
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között eltölteni ezt a rövid hetet. Az

ifjúsági világbajnok kalapácsvetô vitte, ki a
bizalmat újabb világcsúccsal (84,41 méter) és

Tornában is hozták a sikert a fiatalok: Makra
Noémi szerzett aranyérmet felemáskorláton.
Negyedik lett Grátz Benjamin 200 hát-, Janik
Dorottya 200 mellúszásban és Rakovszky Tibor
súlylökésben.
Ötödik lett a 4X100-as gyorsváltó (Novoszáth

Fotók: dr. Nagy Zsigmond, dr. Tóth Szabolcs, Igaz Bálint

Sporttudomány: Átütô sikerrel szerepeltek kutatóink a FEPSAC kongresszuson
Fotók: Ch. Gáll András és Kertész István

Fotók: Martin Gábor

A

Birkózás: Ötödik hely a „sláger” a junior vébén

sát és a fiatal sportolók sérüléstôl – karrierjük

kapcsolatának még jobb feltárásával, több

ismét részt vettek a négyévente megren-

megszakadásától való félelmének dimenzióit.

szekcióban is feltûnt a tehetségmenedzselés

Az

témaköre is.

dezésre kerülô FEPSAC kongresszuson. A

elôadások

prezentációi

honlapunkon

BUKARESTI junior birkózó világbajnokságon

Kötöttfogásban 47 ország 223 versenyzôje

eredményeként Németh Zsanett ötödik helyen

nemzetközi tanácskozás tudományos bizottsá-

a magyar színeket kötöttfogásban teljes

lépett szônyegre, Rizmajer György és Farkas Bálint

zárt. A szabadfogásúak viadalának 211 szerep-

ga a beadott tanulmányokat elfogadta, magas-

A szimpóziumot Paul Wylleman, a FEPSAC

csapat, szabadfogásban 5, nôi birkózásban

egyaránt ötödik lett. Nôi birkózásban 52 országot

lôje volt; Tóth Rafael és Csercsics Richárd is az

ra értékelte és a konferencia történetében elsô

elnöke is meglátogatta, majd annak befejezése

rászolgálnak arra, hogy a magasra tett lécet

összesen 156 hölgy képviselt, a magyarok legjobb

ötödik helyen fejezte be a versenyt.

magyar kutatócsoportként felkérte munkatár-

után meleg szívvel gratulált a kutatóknak. A

átugorva ismét jó hírét vigyék a Nemzeti Sport

sainkat, hogy egy önálló szimpózium keretén

nagyszámú érdeklôdô egyrészt megerôsítette a

Intézetnek.

belül mutassák be kutatási eredményeiket.

bemutatott

4 versenyzô képviselte.

Birkozoszov.hu – NUPinfo

A

Ökölvívás: Asztanában Herczeg Norbert vb-ezüstöt nyert

MAGYAR VÁLOGATOTT hét versenyzôvel,

megtekinthetôek.)

eredményeket

A következô kongresszus négy év múlva

–

sokan

a

Fehéroroszország, Örményország, Moldova,

azonban 56:52 arányban a kazahnak kedveztek

A kutatócsoport tagjai (Dr. habil. Szabó

mindennapi edzôi munka során a kutatási

Írország,

meglepetésre

– de nemcsak a segédpontok, hanem a

Attila, Kovács Árpád és Velenczei Attila az NSI,

eredményekhez hasonlókat tapasztaltak –,

fôvárosban rendezett junior (15-16

Ausztrália is, míg Azerbajdzsán és Németország

pontozók is, mivel meglehetôsen részrehajló

Liptai-Menczel Zsuzsa az ELTE munkatársa)

másrészt további kutatások megtervezéséhez is

évesek) ökölvívó világbajnokságra – Könnyû

egyaránt tizenkét bokszolót nevezett. A

módon

ország

éltek a lehetôséggel és a 2011. július 13-án

inspirációt nyújtott.

Richárd (50 kg, Eger), Herczeg Norbert (54,

keszthelyi sikeres Eb után érmes részvételt várt

bokszolóját” – olvasható a magyar szövetség

megtartott elôadásokon bemutatták kutatási

A konferencia programja igen sokszínû volt,

Kecskemét), Bársony Bernárd (57, Zuglói BC),

a honi szakvezetés.

honlapján.

eredményeiket a fiatal élsportolók pszicholó-

csak kiragadva néhány, számunkra is érdekes

giai jellemzôirôl.

területet: bemutatásra került a sportpszicholó-

Farkas József vezetésével utazott a kazah

6. oldal

A

NEMZETI SPORT INTÉZET kutató munkatársai

Törökország,

és

segítették

a

rendezô

Sinkó Krisztián (63, Vasas-Süllôs), Csutak Dániel

A magyar érmet végül a 16 esztendôs

A nemzetek éremtáblázatán Oroszország,

(70, KSI), Hámori Ádám (75, Kôszeg) és Komor

Európa-bajnok Herczeg Norbert – Konkoly

Üzbegisztán, Ausztrália, Kazahsztán, Anglia,

(Az egyes elôadások a fiatal élsportolók

gia fejlôdési útja, kutatók igyekeztek feltárni,

László (+80, Debrecen). A vb-n teljes csapattal

István tanítványa – hozta haza. „A kecskeméti

Ukrajna lett a sorrend, Magyarország egy

pszichológiai vizsgálatának különbözô területe-

miképpen épülhet be a pszichológia a

vett részt a házigazda Kazahsztán, a roppant

fiú

ezüsttel a 13. helyen zárt.

it érintették, vizsgálták többek között a fiatal

versenysportolók felkészülésébe, önálló szim-

erôs

Kibitkalijev 10:10-re végzett, a segédpontok

labdarúgók pszichológiai jellemzôinek változá-

pózium foglalkozott az edzôk és a versenyzôk

Oroszország,

Ukrajna,

Üzbegisztán,

és

a

hazaiak

reménysége,

www.nupi.hu

Begzsan

Boxing.hu – NUPinfo
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Svájcban

lesz,

reméljük,

munkatársaink
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3. oldal

A

Atlétika: Ifi vb, U23-as és junior Eb – 4 érem a magyar mérleg

JÚLIUS NAGYÜZEM VOLT a korosztályos

Dániel, Koroknai Tibor, Hudi Ákos és Ozorai

atlétika számára: Lillében rendezték az ifi

Jenny). Versenyszámában a 10. legjobb volt

atlétikai vébét, Ostravában az U23-as,

Juhász Vanda és Szabó Dániel, 12. helyen zárta

K

Úszás: Kiváló szereplés a belgrádi ifi Eb-n

ÉT ARANY-, négy ezüst és két bronzérem-

második helyezettel szemben 17, a bronzérmes-

mel zárt úszócsapatunk a belgrádi ifjúsági

sel szemben 31 századmásodperces elônnyel ért

Európa-bajnokságon.

elsôként a célba. Hosszú évek után az elsô

majd Tallinban a junior Eb-t. A három viadalon

döntôjét

diszkoszvetôk

A vegyesúszó Joó Sára ezüst-, György Réka

összesen négy érmet szereztek a magyar

döntôjében Márton Anita végig tartva a

bronzérmes lett. A Gyarmati-família legújabb

Az éremtáblán a 6. helyen zártunk, a

fiatalok: Pásztor Bence világbajnok, Deák Nagy

3. helyet, ötödikre elért 54,14 méteres

reménysége, Szilágyi Liliána nagy csatát vívott a

legjobban a britek szerepeltek (6-6-7), náluk

Marcell Európa-bajnok, Baji Balázs Eb-ezüst-,

eredménnyel a kiváló 3. helyet szerezte meg.

Seres

András.

A

kiváló magyar produkció nôi mellúszásban!

brit Sheridannel, ám végül 45 századmásod-

egyértelmûen érzôdik, hogy a londoni olimpia

Tallinban a kontinens legjobb junior atlétái

perccel a szigetországi versenyzô volt a jobb –

miatt elindult szisztematikus munka, valamint

A franciaországi vb-n több mint 170 ország

találkoztak, összesen 47 ország 954 atlétája állt

Liliána ezüstéremmel zárt. A fiúk 200 pillangó-

az ehhez párosuló, magyar szemszögbôl

sportolói indultak. A legjobb magyar ered-

rajthoz. Csapatunk 24 atlétából állt, akik közül

ját Biczó Bence nyerte: a debreceni idejével a

18-an teljesítették a MASZ által megállapított

felnôtt világranglista második helyére katapul-

bronzérmes lett. A zárónapon aztán jött a hab

tás kezdi meghozni a gyümölcsét. A FINA-

míg Márton Anita Eb-bronzérmes lett.

felfoghatatlan nagyságrendû anyagi támoga-

ményt Pásztor Bence világbajnoki címe jelentet-

versenyzôket.

te kalapácsvetésben. A versenyen egy 6. hely

Magyarország a 18. helyen végzett. A 20-22

erôsebb

szponzori

táló pécsi klasszis óriási fölénnyel gyôzött. A

a tortára: miután Joó Sára ismét becsülettel

ponttáblázat alapján Biczó Bence 200 pillangós

(Banga Beatrix), két 9. (Czúth Réka és Kovács

éves fiatalok versengésében dobogós helyezést

szintesként utazhatnak Észtország fôvárosába.

„minden napra legalább egy érem“ ritmust

megküzdött O'Connorral, és ezúttal is második

eredménye (1:56) az abszolút elsô a fiúk

Adrienn), egy 11. (Káplár János) és két elôdöntô

24 nemzet szerzett, itt is a 18. helyen kerültünk

Tíz alkalommal szerepelt atlétánk a legjobb

Bohus Richárd jóvoltából tartotta a csapat: Ricsi

lett, a lányok 100 méteres mellúszásában

mezônyében!

(Kéri Bianka és Szûcs Valdó) a magyar mérleg.

rangsorolásra, holtversenyben a házigazdákkal.

nyolc között – 9 egyéni és 1 váltósikernek

50 háton a legjobb idôvel került a fináléba, ott

Sztankovics Anna remek versenyzéssel, a

MASZ szinttel 10 egyéni versenyzô került ki a

Mindkét táblázaton Oroszország az éllovas. A

örülhettünk. Deák Nagy Marcell 400 méteres

vb-re. Kéri Bianka és az egyesületi támogatással

viadalon részt vett 19 fôs magyar csapat jól

kiemelkedô futása (45,42 mp, új országos csúcs)

elindult Szûcs Valdó elismerésre méltóan kihar-

szerepelt. Tíz atlétánk jutott döntôbe, Márton

aranyérmet, Munkácsy Petra 4., Váradi Krisztina

colta az elôfutamokból a továbbjutást. A 32 fôs

Anita két számban is. Diszkoszvetésben szerzett

és Fertig Fruzsina 5., Nguyen Anasztázia és a nôi

Ebben

az

összevetésben

szintet,

hatan

pedig

Asztalitenisz: 5 érem és 5 negyeddöntôs helyezés
a kazanyi utánpótlás Eb magyar mérlege

A

KAZANYBAN MEGRENDEZETT utánpótlás

csapatból 2 atlétánk zárt pontot érô helyen.

bronzérme és Baji Balázs 110 gáton elért

Az ostravai U23-as Európa-bajnokságon 42
ország atlétái vettek részt. Közülük 32 ország
tudott

rajthoz

állítani

8

közé

jutott

ezüstérme (13,58 mp, új utánpótláscsúcs)
mellett még hatan végeztek a legjobb nyolc
között (Márton Anita, Helebrandt Máté, Karlik

4x100 6., Krizsán Xénia és Huszák János 7., Cser
Márton és Vincze Petronella 8. helyezése
értékes eredményeket hozott.

Európa-bajnokságot

1

ezüst

és

holland társával leány párosban.

hogy csapatunk részvételi jogot szerzett a

4

A serdülô fiú szakág két bronzéremmel

novemberi ifjúsági vb-re, melynek a bahreini

bronzéremmel zárta a Héraklészesekbôl

fejezte be szereplését az orosz városban. A

Manama lesz a házigazdája. A csapatverseny-

álló magyar küldöttség, ezzel a 46 országot

csapat mindhárom tagja éremmel utazhatott

hez hasonlóan a vegyes párosok versengésében

felvonultató

az

haza, Szudi Ádám és Sabján Gergely párosban

szintén 2 negyeddöntôs helyezést könyvelhe-

éremtáblázat 8. helyén végeztek. A magyar

jutott el az elôdöntôig, Ecseki Nándor pedig a

tett el a magyar küldöttség, a serdülôknél Szudi

csapat legjobb eredményét az ifjúsági vegyes

román Balint Bernadettel harcolta ki a legjobb

Nagypál Csillával, az ifiknél Do Phuong Nam,

párosok küzdelmeiben Lakatos Tamás és

négybe kerülést.

Nagyváradi Mercédesszel verekedte be magát a

Masz.hu – Nupinfo
mezônyben

fiataljaink

Madarász Dóra érte el, akik végül a dobogó

Az 5 érem mellett ugyanennyi 5-8. helyezést

nyolc közé. Szita révén a királykategóriának

delegáció

is összeszorgoskodtak a fiatalok. Európa 5.

számító ifi fiú egyesben is szólítottak asztalhoz

legeredményesebb versenyzôje Madarász lett,

legjobb csapata lett a magyar ifi (Do Phuong

magyar versenyzôt a negyeddöntôben, abban a

miután valamennyi egyéni versenyszámban a

Nam, Kovács Domonkos, Lakatos, Szita Márton)

versenyszámban mely teljes francia fölénnyel

legjobb négy közé jutott. Vegyes páros ezüstje

és serdülô (Ecseki, Sabján, Szudi) együttes. Ez az

zárult végül.

mellett harmadik lett leány egyesben, valamint

eredmény az ifik számára egyben azt is jelenti,

második

Fotók: masz.hu/Mérei, Lengyák, Molnár

Musz.hu – NUPinfo

fokára

állhattak.

A

Lajtai Kristóf Héraklész sportági vezetô

Fotók: Illyés Tibor/MTI

Úszás: Sanghajban, nem európai világbajnokságon a legjobb szereplés 1998 óta

A

legjobb

volt, és jelezte, egyre színesebb is az együttes,

éremreményeket jelenthetnek a jövô évi

magyar

hosszú idô után mindkét nemben majdnem

olimpián. „Nagyon fontos, hogy a játékokra

az

valamennyi úszásnemben van döntôsünk, és

Londonban kerül sor: Európa rendszeresen

1 arany- és 3 bronzéremnél jobb teljesítmény-

Takács Krisztián személyében a világ által

küszködik az egzotikus helyszíneken, minden

nyel csak Rómában sikerült elôrukkolni.

leginkább figyelt sprintszámokban is ki tudunk

statisztika azt mutatja, ha Európában van a

Tizenháromszor léphettek rajtkôre úszóink a

állítani egy klasszist. Megjegyezte, a felkészítési

nagy verseny, huszonöt-harminc százalékkal

döntôkben: vb-ken ez rekord az új évezred-

problémákkal

a

jobban teljesítenek az öreg kontinens verseny-

ben. Mindez alátámasztja, hogy a magyar

legfontosabb pillanatokban most még kissé

zôi. Úgy gondolom, ez a csapat nagyon sok

válogatott fejlôdése töretlen, és ellentétben a

bizonytalan Biczó Bence, Jakabos Zsuzsanna és

örömet szerez a magyar sportrajongóknak

korábbi idôszakkal, már nem „egyszemélyes“ a

a Verrasztó-testvérek most nem voltak csúcsfor-

jövôre. Ám miközben szurkolnak klasszisaink-

csapat.

mában, ám megfelelô edzésmunkával további

nak, ne feledjék el: az atlétikán kívül nincs még

A

Gyurta Dániel, Cseh László és Kis Gergô

egy olyan sportág, ahol ennyire éles lenne a

magyarok 5 arany-, 6 ezüst- és 5 bronzérmet

remekelt, csapatunknak olyan nagyhatalmakat

konkurencia, hiszen 181 ország vett részt a

szereztek. A nemzetek éremtáblázatát az élen

Világbajnok lett 1000 méteren a kajakos

a Viola Viktor, Bodonyi András kenu páros.

sikerült megelôznie az éremtáblázaton, mint

mostani vébén, és egyre több az olyan

Magyarország zárta, megelôzve a házigazda

Farkasdi Ramóna és a Hagymási Réka, Takács

Bronzérmet Korisánszky (C-1), Homoki Márk és

Németország, Japán és Kanada. A ponttáblá-

korábban nem jegyzett kis nemzet, mely

németeket és az oroszokat.

Tamara páros, valamint a kenus Korisánszky

Bárdfalvi Márk (K-2), valamint Tótka nyert.

zat számba veszi a finalista helyezéseket és az

legalább egy komoly úszót ki tud állítani, a

„Soha nem volt ilyen egységes magyar ifi

Dávid. Második lett a Szalay, Bodonyi, Viola,

A KSI érmeirôl Homoki, Bárdfalvi, Horváth

elôdöntôs szerepléseket is; ez alapján váloga-

nagyhatalmakról nem is beszélve. Nekünk a

válogatott, ennél több aranyat nyertünk már,

Varga kenunégyes; harmadik a kajakos Noé

Noémi gondoskodott. Kovács Flóra és Horváth a

tottunk megelôzte – többek között – az

magyarországi lehetôségek között kell a

de ilyen sok érmet még nem. A nôi kenu

Bálint és a Csontos Csaba, Solti László duó.

K-2 200 méteres távon és a nôi kenusoknál

olaszokat, Dél-Afrikát, a svédeket, a lengyele-

legtöbbet kihozni a gyerekekbôl, ami hatalmas

kivételével minden szakág nyert aranyérmet,

Kétszázon világbajnok lett a Tótka Sándor,

Szabó Borbála Takáccsal a C-2 200 méteres

ket, és a 181 ország között a 11. helyen végzett.

kihívás edzônek, sportvezetônek egyaránt.“

sôt a férfi kajak kivételével a pontversenyt is

Hérics Dávid kajak kettôs, ezüstöt nyert Tótka

távon egyaránt negyedikként ért célba.
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Kajak-kenu: 16 érem az ifi vébérôl

BRANDENBURGI ifjúsági kajak-kenu

megnyertük minden szakágban. Ez egy újabb

egyesben, illetve Takács Kincsô nôi kenuban.

gyorsasági világbajnokságon 64 ország

bizonyíték, hogy nagyon erôs a magyar kajak-

500-on gyôzött Lucz Dóra kajakos, második a

több mint 650 versenyzôje vett részt. A

kenus utánpótlás” – foglalta össze Hüttner

Hagymási, Takács kajak páros, a Lucz, Nagy

Csaba kapitány.

Flóra, Farkasdi, Horváth Noémi négyes, valamint
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