
Z ELMÚLT TÍZ ÉV LEGJOBB szereplését 

produkálta a magyar Universiade-csapat  

– az utóbbi két évtizedben is csak két

jobb produkciót találni (1995, 1997) – egy olyan

eseményen, amely minden korábbi rekordot

megdöntött, hiszen 151 ország 7132 sportolója 

vett részt a 26. nyári Universiadén, Sencsenben.

A magyar delegáció tagjai közül több

héraklészes sportoló is kiemelkedô

teljesítményt nyújtott a kínai városban. Az

egyetemisták és fôiskolások seregszemléjén a

magyar különítmény összesen 5 arany-, 2 ezüst 

és 4 bronzérmet szerzett – többen is az elsô

tízben végeztek –; a nemzetek összesített

éremtáblázatán a – kínai, orosz, koreai dobogó

mögött; megelôzve a franciákat, németeket,

spanyolokat, angolokat – 16., európai országok

közül a 7. helyen zárt.

(folytatás a 2. oldalon)

– Hírek
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A következô számának tartalmából:
beszámoló a kajak-kenu, judo, öttusa, súlyemelés valamint triatlon Európa-bajnokságokról és

világversenyekrôl.

A KSI SE TIZENKÉT SPORTÁGBAN VÁRJA A SPORTOLNI VÁGYÓKAT. Információk: http://www.nupi.hu/ksise.   
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AZ IFJÚSÁGI CSELGÁNCS világbajnokságnak

idén Kijev adott otthont. A vb-t a tízfôs magyar

válogatott az EYOF-ezüstérmes Polyák Krisztina

(63, Kecskeméti JC-KESI) és a nehézsúlyú Palej

Tibor (Gyôrszentiváni JSE) révén két hetedik

helyezéssel zárta. Az éremtáblázaton Japán

végzett az élen, második Oroszország,

harmadik Grúzia korosztályos válogatottja lett.

HÁROM ARANY-, egy ezüst- és két

bronzéremmel a magyar junior-válogatott

szerezte meg Németország mögött a második

helyezést az éremtáblázaton a cselgáncsozók

prágai junior Európa-kupa-viadalán. Huszonkét

ország 383 judósa vett részt a tornán, ahol Tóth

Krisztián (81, KSI SE), Vér Gábor (90, Honvéd-

Kipex) és Kaszás András (100, Honvéd-Kipex)

arany-, Pupp Réka (44, Paksi Atomerômû SE)

ezüst-, Pusztai Patrik (73, Miskolci VSC) és Kiss

Renáta (48, UTE) pedig bronzérmet szerzett. 

Tóth, folytatva sikerszériáját, Berlinben, szintén

junior-versenyen, ezüstérmet szerzett. A tavalyi

junior vb-bronzérmes, a súlycsoport 45 fôs

mezônyében lengyel, svéd, izraeli és orosz

ellenfelét legyôzve menetelt a fináléig, ahol a

tavalyi Eb-bronzérmes orosz Kosztojevtôl

kapott ki hosszabbításos mérkôzésen.  

A PÁLYAKERÉKPÁROS országos bajnokságot

a Millenáris betonteknôjében augusztus utolsó

napjaiban rendezték. A KSI Schwinn-Csepel SE

kerekesei a különbözô korosztályokban

összesen 32 érmet szereztek; a klub az

egyesületek éremtáblázatán második lett a

BVSC mögött. „Az eredmények tekintetében

kiemelkedik az elit sprintcsapat és az ezer

méteres versenyszám, ahol magyar csúcs közeli

eredmények születtek, mindkét esetben

jelentôs szerepe volt a 200 méteres repülôn is

bajnoki címet szerzô, U23-as csúcstartó

Szalontay Sándornak, aki ezúttal négy felnôtt

bajnoki címmel gyarapodott” – összegzett

Somogyi Miklós szakvezetô.  

A 2011-12-ES TANÉVTÔL – a megszûnô

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány után –

Zugló önkormányzatának fenntartásába kerül

a Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola,

Középiskola és Pedagógiai Intézet. A nagy

hagyományokkal rendelkezô iskola nemcsak

Zuglónak és a fôvárosnak, hanem olimpiai,

világ- és Európa-bajnokai révén

Magyarországnak is hírnevet szerzett. Az

intézmény – az általuk kidolgozott és

akkreditált sportiskolai tanterv révén – szinte

valamennyi magyarországi sportiskola

sportszakmai munkáját segíti. Az iskolában

jelentôs számú, egykori és jelenlegi KSI-s

sportoló tanul. 

HATALMAS ÉRDEKLÔDÉS mellet mûködtette

doppingellenes, felvilágosító és információs

sátrát a Magyar Antidopping Csoport az

atlétikai magyar bajnokságon, Szekszárdon.

Közel ezer érdeklôdô töltötte ki azt a

tesztlapot, melybôl bárki megtudhatta,

mennyire tájékozott a doppingellenes

témakörben. Hasonló információs központban

várta a MACS az érdeklôdôket az augusztusi,

szombathelyi kadet birkózó világbajnokságon

is. A kampány lényege, hogy minél több

nemzetközi és hazai sporteseményen legyen

doppingellenes felvilágosítás, amelynek során a

megelôzésrôl, a hatályos tiltólistáról és a

doppingellenôrzés lényegérôl adnak széleskörû

információt a csoport munkatársai. 

ÉLETÉNEK 63. ESZTENDEJÉBEN elhunyt dr.

Mészáros János, a TF professzora. „Apó” Tanár

úr – ahogyan kollégái, diákjai, a legnagyobb

tisztelet mellett hívták – meghatározó alakja

volt a hazai és nemzetközi sporttudományos

életnek, jelentôs számú publikációja jelent meg

a szakirodalom terén. Egyetemi oktatói

tevékenysége során testnevelôk, szakedzôk

generációi hallgatták élettan-elôadásait,

sajátították el az antropometria alapjait.

Fôszerkesztôként jelentôs szerepet vállalt a

Sporttudományi Szemle természettudományi

írásainak szerkesztésében is. Mészáros Jánost

több évtizedes szakmai és baráti kapcsolat

kötötte a KSI tudományos csoportjához.

A

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. augusztusi, X. évfolyam 8., sorrendben 106. száma.  

A TARTALOMBÓL: Új névvel az egri Kemény iskola Sportági beszámolók: kajak-kenu, birkózás, triatlon, vízilabda,

evezés, kézilabda, öttusa, sakk, röplabda Hírek.  

Héraklészesekkel felálló magyar válogatott sikeres szereplése a nyári Universiadén 

HÉRAKLÉSZ PROGRAM munkatársai indulás 

óta sportáganként összerendezve gyûjtik 

a programban támogatott sportolók

nemzetközi eredményeit. Az éves kimutatások,

beszámolók készítésekor ezek az összesítések is

alapjául szolgálnak a program egész éves

értékeléséhez. 

Az egyes esztendôkben – 2002. és 2010.

között – elért 1-8. helyezéseket mutatja be az

alábbi diagram. Az ábra a világ- és Európa-

bajnokságokon elért pontszerzô helyezések

számát tünteti fel, a 2010-es eredményeket

kiegészítettük az I. ifjúsági olimpián elért 1-8.

helyezésekkel.

A témában bôvebb, grafikonokkal 

illusztrált elemzés honlapunkon, a

http://www.nupi.hu/nupi/kiemelt_temak

oldalon olvasható.

A
Héraklész eredményességi táblázat a 2002. és 2010. közötti idôszakra vonatkozóan
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AMARÓCZY GÉZA KÖZPONTI SAKKISKOLA

(MGKSI) tanulója, Péczely Sebastian

Zsombor szép nyári sikert tudhat

magáénak, az EU-Bajnokságon korcsoportjá-

ban az elsô helyen végzett!

Hagyományos módon idén is Mureckben

rendezték meg az Európai Unió Korcsoportos

Bajnokságát, amelyen 27 nemzet 160

versenyzôje képviseltette magát. A tíz magyar

versenyzô közül három tanulónk szerepelt a

versenyen: a 10 éveseknél Kelemen Dávid, a 12

éven aluliaknál Péczely Sebastian Zsombor, a 14

éveseknél Korpa Bence indult.

Zsombor második kiemeltként hozta a

„kötelezô” gyôzelmeket a verseny elsô három

fordulójában. A negyedik fordulóban egy éles

játszmában alulmaradt osztrák ellenfele,

Mesaros Florian ellen. Ez azonban nem vetette

vissza Zsombor lendületét, a soron következô 

öt játszmát megnyerve (!), 8/9 ponttal

megnyerte a 12 éven aluliak EU-Bajnokságát!

Különösen értékes utolsó fordulóbeli szép,

pozíciós gyôzelme finn ellenfele ellen, amikor a

szegedi tehetségnek a nagy téttôl sem

remegett meg a keze.

A 13 esztendôs Korpa Bence – aki elsô

kiemeltként indult a 14 éven aluliak

mezônyében – szintén nagyon jól kezdett a

versenyen, az elsô négy játszmáját megnyerte.

Az ezt követô három döntetlen után a cseh Petr

Jan elleni vereség azt eredményezte, hogy

Bence már nem lehet bajnok. Bence

összeszedte azért magát, az utolsó fordulóban

gyôzött, s így 6,5/9 ponttal feljött a dobogós

harmadik helyre.

A kilenc esztendôs Kelemen Dávid a jó

kezdést (3/4) követôen a verseny közepén

elbizonytalanodott, végül 5,5/9 ponttal a 10

éven aluliak mezônyében a 10. helyen végzett.

Mátrahalmi Tibor

B
Z EGRI KEMÉNY ISKOLA ünnepélyes keretek 

között, a tanévnyitó alkalmával, névadó 

ünnepségen vette fel a Kemény Ferenc

Sportiskola és Általános Iskola nevet, augusztus

28-án. A Kékesi László igazgató által vezetett

intézmény diákjai mûsorral köszöntötték az új

tanévet, a jelenlévôk üdvözölték az elsô 

osztályosokat; a programban szerepelt a városi

sportcsarnok falán található Kemény Ferenc

emléktábla megkoszorúzása is.

Az eseményen a Nemzeti Sport Intézetet

Lehmann László sportiskolai programvezetô

képviselte; jelen volt – többek közt –

Jakabházyné Mezô Mária, a Magyar Olimpiai 

Akadémia fôtitkára, Farkas Tibor, a Magyar

Olimpiai Bizottság szakmai fômunkatársa;

továbbá Eger polgármestere és alpolgármes-

tere: Habis László és Rázsi Botond valamint az

Egri Városi Sportiskola közelmúltban újra

kinevezett igazgatója, Kovács Géza.

V.F.

...A
Héraklészesekkel felálló magyar válogatott sikeres szereplése a nyári Universiadén – folytatás

RONZÉRMET NYERT az ifjúsági korú

öttusázók isztambuli világbajnokságán a 

KSI SE öttusázója, Földházi Zsófia.

A korábbi Héraklész-díjas sportoló a Zics

Adriennel és a szintén KSI-s Földházi

Anitával alkotott csapatban negyedik lett. A

fiúknál a hatodik helyen végzô Stróbl

Krisztiáné volt a legjobb magyar egyéni

eredmény; a Stróbl, Klis Krisztián, Fröhlich

Tamás Bence trió pedig szintén hatodikként

zárt a korosztályos vb-n.

NUPinfo

Sakk: Az MGKSI-s Péczely Zsombor EU-bajnok

MINT ARRÓL ELÔZÔ számunkban hírt

adtunk, a Nemzeti Sport Intézet Sport 

XXI. Programjának keretén belül az idei

évben a Magyar Röplabda Szövetség

megkezdte a következô korosztályos

válogatott kialakítását. A júliusi, gödöllôi

leánytábor után, ezúttal augusztus végén,

Izsákon kerül sor újabb kiválasztó-táborra. A

nyár végi összetartásra 9 település (Budapestrôl

két klubból), összesen 47 fiújátékosát hívták

meg. A programban napi két edzés, meghívott

szakemberek rövid elôadásai, élménybeszámo-

lói, folyamatos felmérések szerepeltek. A

fiatalok elmentek Kecskemétre, ahol találkoz-

tak a felnôtt válogatottal, megnézték a

Magyarország-Litvánia férfi felnôtt olimpiai

selejtezômérkôzést.

A táborvezetô Kelemen István, Sport XXI.

férfi referens, segítôje Kövessy Balázs volt.

Hunwolley.hu

Röplabda: Újabb kiválasztó-tábor – ezúttal Izsákon

Öttusa: KSI-s siker Isztambulban 
– Földházi Zsófia bronzérmes lett a korosztályos vb-nA

MAGYAR KÜLÖNÍTMÉNY összesen 5 arany-, 

2 ezüst és 4 bronzérmet szerzett; a fiatalok 

több, 4-10. helyezést is gyûjtöttek, többek

közt judóban, atlétikában, súlyemelésben,

tornában, vízilabdában.

A 200 pillangó és a 200 vegyes után 400

méter vegyesen 3. aranyérmét is begyûjtötte

Cseh László, aki így a magyar delegáció

legeredményesebbjeként térhetett haza.

Szényi Péter aranyérmes párbajtôrvívónk

egyéniben remekelt. A még Bajnok-programos

gödöllôi atléta, Deák Nagy Marcell júliusban a

tallini junior Európa-bajnokságon is gyôzni

tudott; ezúttal 400 méteren diadalmaskodott.

Orbán Éva nôi kalapácsvetésben új országos

csúccsal lett második, Nagy Péter a súlyemelôk

plusz 105 kg-os kategóriájában zárt

ezüstéremmel.

Kotsis Edina és Tóth Balázs személyében két

magyar taekwondo-s is bronzérmes lett,

csakúgy, mint a sportlövô Veres Kata a kisöbû

sportpuska 3x20 lövéses összetett számában.

Férfi párbajtôrözôink: Szényi Péter, Budai

Dániel és Hanczvikkel Márk összeállításban

szállítottak bronzérmet.

KSI-s vonatkozásban a tornacsarnokban

versenyzô Hidvégi Vidnek szoríthattunk, a négy

esztendeje már érmet nyerô ifjú klasszis nem

tudott ismételni: a gyakorlat harmadánál meg-

billent, leesett a szerrôl, így nyolcadikként zárt. 

Universiade-folytatás 2013-ban, Kazanyban;

az orosz város 27 sportágat lát majd vendégül…

Részletes beszámolók, eredmények a

http://www.mefs.hu/ honlapon olvashatóak. 

Mefs.hu – NUPinfo

Sportiskolák: Új névvel köszöntötte a tanévet az egri Kemény iskola

ÍZ ÉREMMEL ZÁRVA – ahogy 1997 óta 

folyamatosan – a nemzetek közötti 

pontversenyt idén is megnyerte a MOL

Kajak-kenu Világbajnokságon a magyar váloga-

tott. A keretben több U23-as és ifjúsági korú,

Héraklészes, vagy a programnak korábbi támo-

gatottja is megméretett, illetve hozzájárult az

érmes helyezések számához, a pontverseny-

gyôzelemhez. A magyarok 6 arany-, 1 ezüst- és

3 bronzérmet szereztek a szegedi vb-n, melyre

több mint 90 ország ezer versenyzôje nevezett,

a 4 nap alatt több tíz ezer nézô látogatott ki a

30 esztendôs Maty-éri pályára.

A magyar csapat 18-ból 14 kvótát szerzett

meg a kvalifikációs világbajnokságon, a jövô

tavaszi világkupákon még megszerezhetô a

maradék négy olimpiai hely.

A vb-n több korábbi mellett 13 jelenlegi

Héraklészes és összesen 3 KSI-s sportoló vett

részt. A Héraklészesek közül Csipes Tamara K-1

1000 és 5000 méteren, Kulifai Tamás K-2 500-on

lett világbajnok. Takács Kincsô C-2 500,

Vasbányai Henrik C-4 1000 méteren lett

bronzérmes. Csipes K-2 500-on 4., Takács C-1

200-on és Lantos Ádám kenu váltóban 6.,

Korisánszky Dávid C-1 500-on illetve Dudás

Miklós és Totka Sándor a kajak váltóval 8.,

Varga Dávid C-1 5000-en 9. lett; Dombvári

Bence K-1 ezren 13. helyen végzett. A KSI-bôl

Sáfrán Mátyás tagja volt az 1000 méteren

bronzérmes kenu négyesnek, szintén 3. lett a K-

2 1000-en induló Sarudi Alíz; Vad Ninetta a nôi

kajak váltót segítette a 4. helyhez (utóbbi kettô

Héraklészes). A korábbi Héraklészesek közül

kiemelkedik az exKSI-s Kozák Danuta

teljesítménye, aki több dobogós hellyel járult

hozzá a magyarok sikeréhez.

V.F.

T
Kajak-kenu: Héraklészesként lett világbajnok Szegeden

Csipes Tamara és Kulifai Tamás

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

Fotó: Zagyi Tibor/Agriasport

Fotó: Dobor Dezsô



A A
Birkózás: Négy bronz a varsói kadet Eb-rôl, heten az elsô tízben Kézilabda: Szépreményû újszülött (A KSI Kézilabda Szakosztályának vezetôjével

készült interjú teljes terjedelmében az utanpotlassport.hu portálon olvasható) KADET BIRKÓZÓK kontinentális bajnoksá-

gaira Varsóban, a thaiföldi Bangkokban 

és a mexikói Campechében került sor;

Afrikában a házigazda Algéria, Egyiptom és

Tunézia csapott össze. Birkózóink szépen

teljesítettek a lengyelországi Európa-

bajnokságon: a hölgyek 3, a fiúk 1 bronzérmet

szereztek; így 4 bronzérem lett a magyar

mérleg, továbbá hét sportoló küzdötte be

magát a legjobb tízbe, ami pontszerzô helyet

jelent. 

A nôi válogatott legnagyobb esélyese, a

tavalyi Eb-gyôztes Dénes Mercédesz (49 kg)

bronzérmet szerzett, csakúgy, mint 60 kg-ban

Szabó Eliána és a 70 kg-osok közt Németh

Zsanett. A leányok közt 7. lett Galambos

Ramóna (56 kg) és Torma Zita (65 kg).

Kötöttfogásban a 46 kilós Lévai Zoltán állhatott

fel a dobogó harmadik fokára; a fogásnemben

Losonczi Ottó (54 kg) 7., Sárosi János (69 kg) 8.

lett.  A szabadfogásúak között Bacsó Alex (100

kg) az 5., Tomin Márton (85 kg) a 7., Balog

Viktor (58 kg) a 10. helyen fejezte be a versenyt.

K
Szombathelyrôl Németh Zsanett hozta a 20. kadet-vébé aranyat

EVÉS PIHENÉS JUTOTT kadet-birkózóinknak  

a lengyelországi Eb után, többen a hazai 

rendezésû világbajnokságon is szônyegre

léptek augusztus végén. A szombathelyi Aréna

Saváriában közel 50 ország, mintegy 600 –

1994-ben és '95-ben, külön engedéllyel '96-ban

született – sportolója küzdött a helyezésekért.

A magyar Héraklészes válogatott 1 arany-, 

2 ezüst- és 1 bronzérmet, valamint több 5. és 7.

helyezést szerzett. A vb egyik védnöke 

Dr. Szabó Tamás, NSI-fôigazgató volt; az

eseményre ellátogatott Tóth József Héraklész-

igazgató is. 

A korosztály képviselôi 2000 óta csak Eb-ken

mérkôztek, a 2010-es ifi olimpia szülte a

gondolatot, hogy az egykori világbajnokságo-

kat újra élesszék. A kadet-vb-ken a magyarok

korábban 73 érmet nyertek, köztük 19 aranyat.

1991-ben Kanadában, kötöttfogásban, aranyat

nyert Simita Zsolt (83 kg), aki ma a szövetség

szakreferense, Héraklész sportági vezetôje.

Nôknél született a kadet-vébék történetének

20. magyar aranyérme, egyben a magyar nôi

birkózás elsô világbajnoki címe, mely Németh

Zsanett (Csepeli BC-Veszprém) nevéhez fûzôdik.

Szabó Eliána (Vasas SC-Kertvárosi SE) és

Galambos Ramóna (Hôszig-IsoteQ-Szigetvári

BSE) 5., Dénes Mercédesz (Érdi Spartacus SE) 7.

lett; leányaink 32 nemzetbôl a pontverseny 9.

helyén zártak.  

Fiúknál kötöttfogásban Török Zsolt (Egri

VSE) és Daher Michel (Diósgyôri BC) ezüst-,

Lévai Zoltán bronzéremmel végzett; Torba Erik

(mindketten Dorogi NC) – aki korkedvezmény-

nyel indulhatott – 5. lett, Kiss Marcell (Haladás

VSE) szabadfogásban 7. A nemzetek közötti

pontversenyben a kötöttfogásúak (41-bôl) 8., a

szabadfogásúak (35-bôl) a 17. helyen zártak.

A vb-szereplô fiatalok a Mr. Tus

Birkózóiskola növendékei. Az utánpótlás és a

birkózóiskola vezetôedzôje Bacsa Ferenc, a

hölgyek szakmai irányítója Nagy Lajos és

Szatmári Zsolt, a szabadfogásúak felkészülésé-

nek szakmai irányítója Bánkuti Zsolt és Ôri

Gerzson, a kötöttfogásúaké Repka Attila, Lévai

Zoltán és Katona Géza.

„Sûrû volt a korosztály számára a nyár, a vb

elôtt két héttel még az Eb-n versenyeztek.

Akkor, az elôzetes esélylatolgatáskor úgy

gondoltuk: ha a vébén két érmet nyerünk,

boldogok leszünk. Négy lett belôle. Kitettek

magukért nagyon a fiatalok. Az edzôik is, akik

technikai és taktikai feladatok megoldására,

valamint visszavett terhelés mellett az Eb-n

tapasztalt hibák kijavítására törekedtek. A

gyerekek így csúcsformába kerülhettek

önmagukhoz képest, nem lettek túledzettek.

Mindenkit bíztattunk, hogy ezt csak szívvel

lehet végigcsinálni, és ez a szív kijött

sportolónak, edzônek egyaránt. Dr. Hegedûs

Csaba elnök úr kifejtette a felkészítô edzôknek

köszönetét és hozzátette: megvan az új

generáció, akik a riói olimpián a jelenlegi

felnôttek helyébe léphetnek majd. Németh

Zsanett 2016-ban még csak 22 éves lesz.” 

– értékelt Bacsa Ferenc junior és kadet

vezetôedzô.

Birkozoszov.hu/Szekeres István – V.F.

KISEBB KLUBOK, EGYESÜLETEK megszû-

nésérôl szóló hírek között örömteli arról 

értesülni, ha egy új közösség jön létre.

Fôként Budapesten, hiszen a fôvárosban

különösen ritka az ilyesmi. Márpedig most ez

történt, ugyanis a nyáron a Központi

Sportiskolában fiú kézilabda-szakosztály

alakult! Az együttes szakvezetôjét, Szabó

Lászlóné (Jutka) mesterfokozatú okleveles

szakedzôt kérdeztük a kezdetekrôl.

– Honnan származik az ötlet, és mi tette

lehetôvé a szakosztály létrehozását?

– A KSI 1963 óta a magyar utánpótláskorú

sportolók egyesülete. Kezdettôl fogva sikeres,

kiemelkedôen jó eredményeket felmutató

sportolókat neveltek szakosztályai, akik felnôtt

versenyzôként magyar válogatottak, olimpiko-

nok, sôt ötkarikás bajnokok lettek. A mi

szakosztályunk létrehozását a 2011. júniusi

közgyûlési határozat tette lehetôvé, mely Hazsik

Endre ügyvezetô elnök javaslatára egyhangúlag

a férfi kézilabda mellett tette le voksát.

– Hány korosztályban lesz csapatuk?

– A tagtoborzás, a létszám növelése jelenleg

is zajlik, de a munka már elindult a 

95-97-esekkel. A kisebb korosztályokkal a

szeptemberi iskolakezdéssel startolunk. Várunk

minden olyan fiatalt, aki a mi egyesületünkben

szeretne megismerkedni ezzel a szép sportág-

gal. Természetesen minden korosztályt szeret-

nénk megfelelô minôségû és mennyiségû

versenylehetôséghez juttatni.

– Kik, és miként jelentkezhetnek?

– Azoknak az 1995-ben vagy késôbb

született fiúknak a jelentkezését várjuk, akik

kellô erôt és kitartást éreznek magukban a

kiemelkedô teljesítmény elérésére. Az

érdeklôdôket örömmel tájékoztatjuk a

06-20/66-11-595-ös telefonszámon, az

egyjutka@freemail.hu e-mail címen, illetve

személyesen a Siketek Könyves Kálmán körúti

sportcsarnokában, edzésidôben hétfôn 

14.30-16, kedden 16-17.30, szerdán 15.30-17 és

pénteken 16-18 óráig.

– Mit kínálnak még a fiataloknak?

– A rendszeres edzéslehetôség és a Magyar

Kézilabda Szövetség versenyrendszerében,

azaz a bajnoki mérkôzéseken való részvétel

mellett edzôtáborokban és hazai, illetve

külföldi kupákon, tornákon is szerepelhetnek a

nálunk játszó fiatalok.

– Ön mellett kik vesznek részt az

irányításban?

– A szakmai munkát Kovács László európai

mesteredzô felügyeli, és minden korosztály

edzéseit szakedzôk irányítják. A '95-'97

születésûekkel én foglalkozom, a további

csapataink Tengely László és Kovács Andrea

irányításával készülnek a bajnoki megmére-

tésekre. Edzôi létszámunk bôvítését a korosztá-

lyok és a létszám függvényében tervezzük

– Ön honnan érkezett?

– Edzôi tevékenységet folytattam

Kecskeméten, abban az idôszakban, amikor a

szakosztály még az NB I/B-ben és az NB II-ben

szerepelt. Aztán Budapesten, a Csanádi iskola

igazgatóhelyetteseként megalakítottam a

Csanádi kézilabda sportiskolát. A nyílt országos

serdülô bajnokság döntôjében harmadik

helyezést értünk el, míg a '93-as korosztállyal

magyar bajnoki címet szereztünk. A PLER NB I-

es serdülô csapatával a bajnokság 3. helyén, az

NB I/B ifi bajnokságában a 2. helyen végeztünk.

Az iskolai versenyrendszerben ötszörös

diákolimpiai bajnokok voltunk tanítványaim-

mal, és képviselhettük Magyarországot a

középiskolás világjátékokon is, amelyen 24

nemzet között a 6. helyen végeztünk. Büszke 

vagyok minden kézilabdázóra, akinek sportbeli

tudását gyarapíthattam, a korosztályos váloga-

tottbeli teljesítményét segíthettem.

– Melyek a rövidebb, illetve a hosszabb távú

céljaik? Mivel lennének elégedettek az elsô

idény végén, jövô nyáron?

– Az elsô lépés a szakosztály szervezeti

struktúrájának kialakítása. A következô a

sportiskolai képzésre épülô akadémiai rendszer

kiépítése. A budapesti központ létrehozása a

KSI kézilabda szakosztályában az utolsó nagy

feladat. Az eredményeket tekintve, más célunk

nem lehet, mint a KSI hagyományaihoz hûen,

az utánpótlás élvonalába tartozni. Edzôkollé-

gáimmal munkánkat e cél mentén szervezzük.

– Látvány-csapatsportág lévén nyilván

tervezik igénybe venni a társasági adókedvez-

mény által nyújtott új lehetôségeket. Mire

fordítják a remélhetôleg befolyó plusz

forrásokat? 

– Elsôsorban terembérleti díjakra, a

versenyeztetés, a felkészülés feltételeinek

megteremtésére. Szeretnénk lehetôséget adni

játékosainknak arra, hogy minél több színvona-

las hazai és nemzetközi kupán mutathassák

meg tudásukat. Természetesen szakembereink

tudását, munkáját is szeretnénk tisztességes

edzôi bérekkel elismerni.

Utanpotlassport.hu/dzs

Fotó: Kalocsai Richard

UGUSZTUS ELSÔ FELÉBEN Hollandia öt 

városában rendezték a 8. Nôi Junior

Európa-bajnokságot. A magyarok Dánia,

Horvátország és Lengyelország együttesével

kerültek egy csoportba. A Gyurka János

vezetôedzô és Golovin Vladimir edzô által

irányított magyar U19-es válogatott az áprilisi,

kalocsai selejtezôtornán a szintén továbbjutó

Svédország, valamint Montenegró és

Észtország elôtt, csoportgyôztesként biztosí-

totta helyét a 16-os mezônyben.

Mint Hofmann Péter (sporthistoria.hu)

tudósításában olvasható, Magyarország váloga-

tottja hét mérkôzést játszott a junior Európa-

bajnokságon, ebbôl kettôt megnyert, egyet

döntetlenre adott, négy találkozón pedig

vesztesen hagyta el a pályát, gólkülönbsége

180-190 (mínusz 10) – ez mindössze a 14.

helyhez volt elegendô. 

A fináléban Dánia legyôzte a házigazda

holland együttest, a bronzérmet Ausztria

csapata szerezte meg.

Handballnet.hu – NUPinfo 

A
14. hely a nôi junior vébérôl 

Fotó: archív

Fotók: utanpotlassport.hu

Fotók: Martin Gábor/FILA
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A
Kajak-kenu: Takács Kincsô a szegedi vb
legfiatalabb érmeseként a MOL különdíjasa

MOL KÜLÖNDÍJÁT VEHETTE ÁT a kenusok 

közt induló Takács Kincsô, aki a világver-

seny legfiatalabb érmeseként végzett a 

szegedi vébén. A Bajnok-programos sportoló a

C-2-esek 500 méteres döntôjében Baravics

Gyöngyvérrel lett bronzérmes, egyesben 200 

méteren pedig hatodikként zárt. A fiatal

sportoló hölgy szeptemberben ünnepli 18.

születésnapját.

Nupinfo



AP ESZTER MÁSODIK LETT az FSA VISION  

ETU Triatlon Junior Európa Kupa-futamon, 

melyet a tiszaújvárosi Triatlon Nagyhét

keretében összesen 20 nemzet 130

sportolójával rendeztek. Fuchs Renáta a szintén

elôkelô negyedik helyen zárt, ahogy a

férfiaknál legjobb magyarként célba érô

Balogh Máté is. 

A mieink közül Horváth Zsanett (10. hely),

Takács Anna (11.), Szakály Zsófia (12.), Vizi

Viktória (17.), Horváth Hanna (18.), Szabó

Adirenne (24.) és Sörös Katalin (25.) is tagja volt

a legjobb 25-nek.

Fiúknál Balogh mellett Király István (6. hely),

Anheuer Kristóf (11.), Pap Dávid (13.), Búza

Bence (16.), Marton Elôd (17.), Schal Zsolt (21.),

Bem Norbert (22.) és Halász Robin (25.) lett

finalista. 

Az indulóknak délelôtt az 500 méteres

úszásból, 13,2 km kerékpározásból és 3,2 km

futásból álló selejtezôben kellett helytállniuk,

mindkét nemnél a legjobb 25 jutott a délutáni

döntôbe, amelyben a kvalifikációs távok felén

vetélkedtek a gyôzelemért, így jött ki a

sprinttáv 0,75-20-5 km-es penzuma.

Az elsô alkalommal életre hívott FSA VISION

Magyar Utánpótlás Gálán a legjobb 16-16

serdülô és gyermek korcsoportos leány és

fiúsportolók vetélkedhettek. A serdülô

lányoknál Fuchs Dóra nyert, az ezüst Zelovics

Dóráé, míg a bronz Vajda Lilláé lett. A serdülô

fiúk csatájából a hazai pályán versenyzô

Lehmann Bence nem engedte „kiénekelni” a

sajtot a szájából. A második hely Dévay Márkot

illette meg, míg Hajdú Kristóf a bronzot vihette

haza. A gyermek korcsoportban Fülöp Ádám,

Wolf Márkó, Kovács József, illetve Garai

Georgina, Szegedi Sára, Takács Tamara volt az

elsô három sorrendje.

A díjátadásban, ahol az FSA VISION

jóvoltából 1000 Euro is gazdára talált, dr. Szabó

Tamás, a Nemzeti Sport Intézet fôigazgatója, a

Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke és

Pignitzky Dorottya, a Sport XXI. Program

osztályvezetôje mellett közremûködött Bráz

György Tiszaújváros polgármestere, a Szervezô

Bizottság társelnöke, Lányi András, a Magyar

Triatlon Szövetség elnöke, dr. Fülöp György,

Tiszaújváros alpolgármestere és dr. Márkus

Gábor fôszervezô.

P M

OSSZÚ ÉVEK ÓTA nem volt ilyen sikeres  

ifjúsági csapatunk, hogy mind a lányok, 

mind a fiúk éremmel térhettek haza

ifjúsági kontinensviadalról.

Verrasztó Gabriella Héraklész sportági

vezetô kíséretével vett részt a magyar csapat

Franciaországban, az idei triatlon ifjúsági

Európa-bajnokságon. A tours-i korosztályos Eb-

n kitûnô teljesítményt nyújtva dobogóra

állhatott mind a nôi, mind a férfi

válogatottunk. A nôi csapatot Horváth Zsanett,

Vizi Viktória, és Fuchs Renáta, a fiúkét Anheuer

Kristóf, Király István, és Pap Dávid alkotta –

mindkét gárdánk bronzéremmel zárt.

H

ADRIDBAN, 16 ország rész- 

vételével  rendezték az ifjúsá-

gi leány vízilabdázók Európa-

bajnokságát. Az U17-es korosztály

kontinensviadalán a magyar

héraklészes válogatott egészen a

döntôig menetelt, ahol végül

másodikként zárt.

A 16 csapat 4 darab, négyes

csoportba volt beosztva; a mieink a

szerbek ellen 27-7-re, az ukránok

ellen 32-0-ra, a hollandok ellen 

11-6-ra gyôztek. Az elôdöntô már

szorosra sikerült: a spanyolok ellen

egy gól döntött a javunkra, így lett

az eredmény 7-6. A döntôben a

magyar lányok a görögök

ellenébe mehettek a medencébe,

ahol megszereztük az Eb-n

egyetlen vereségünket, ami

azonban az aranyérembe került;

Görögország-Magyarország 11-4,

ezüstérmesek lettünk. A torna

harmadik helyén a spanyol

válogatott végzett, miután 12-8-ra

gyôzött Oroszország ellen.

Mvlsz.hu – NUPinfo

A
Az ifi vb mezônye a londoni olimpiai pályát tesztelte

BLEDBEN RENDEZTÉK a felnôtt kvalifikációs 

evezôs világbajnokságot. A magyar keret-

ben több fiatal, Héraklészes sportoló is

lehetôséget kapott. A csapat legnagyobb

sikerét a Simon Béla, Juhász Adrián páros

hozta, a korábbi U23-as vb-második egység,

idei 11. helyezésével kvótát szerzett a jövô évi

londoni olimpiára. A most 23 esztendôs Simon

Béla 2003. és 2010. között volt a Héraklész

Program, a 22 éves Juhász Adrián jelenleg is a

Csillagprogram támogatottja.

A vb-n a Tisza Evezôs Egylet párosa a

kormányos nélküli kettesek „B” döntôjében az

5. helyen végzett, a fiúk életük elsô felnôtt

világbajnokságát ezzel a 11. helyen fejezték be;

ez az eredmény olimpiai kvalifikációt ér. Mint

Molnár Dezsô, a fiúk edzôje elmondta, a vb-n a

versenyszámban indulók átlagéletkora 27 év

volt, a szolnoki párosé 22 és fél év, tehát igen

fiatalokról van szó.

A szlovéniai kvalifikációs vb-t Székely Balázs,

a magyar szövetségi edzôi team vezetôje

értékelte: „A világbajnokságon felmérhettük,

hol állunk a világ élvonalához képest.

Legfontosabb, hogy a Simon, Juhász kormányos

nélküli kettes kvótát szerzett, így magyar

evezôsök biztosan ott lesznek a londoni

olimpián! Kicsit fájdalmas, hogy a Varga Tamás,

Galambos Péter könnyûsúlyú egypár két

helyezéssel elmaradt a kvótát jelentô

helyezéstôl, velük megpróbáljuk jövôre a

pótkvalifikációt, van bennük annyi, hogy nekik

is összejöhet. Örvendetes Hajdú Zsuzsi

nyolcadik helye, csupán 26 századdal maradt el

a döntôtôl, ez kiváló teljesítmény, ô is ott lehet

a legjobbak között; az egypár mellett

kétpárban is tervezzük versenyeztetni. A

négypár a várt helyen zárt, a hajóban két igen

fiatal versenyzô ül: Matyasovszki 19, Pozsár 20

éves, de Markgrúber is csak 24, bennük hosszú

távon gondolkodunk, menedzselni szeretnénk

ôket, lehetôséget szerettünk volna adni nekik

Bledben, a felnôttek között. Az Elekes,

Hermann kétpárevezôst is le tudtuk mérni,

Elekes is még csak 19, ôk a D döntôben

végeztek, van honnan felfejlôdniük.”

Evezés: Héraklészes sportoló (is) szerzett kvótát Londonra, a bledi vébén

Vízilabda: Eb-ezüstérmes a nôi ifi válogatott

Fotó: Márton IstvánFotók: Mob.hu

Z ANGLIAI ETONBAN – a londoni olimpia 

kajak-kenu és evezôs pályáján – 

megrendezett ifjúsági evezôs világbaj-

nokságon a magyarok egy 6., egy 7., és egy 9.

hellyel zárták a világversenyt.

Négypárevezôsben a Mészáros Csongor,

Matheisz József (Mohácsi Torna Egylet), Papp

Gergely, Pétervári-Molnár Bendegúz (Budapest

Evezôs Egylet, edzô: Molnár Zoltán) alkotta

hajó egy orrlabdával maradt le az ötödik

helyrôl, így 6-ok lettek; a csapat idén az ifi Eb-

bronzérem után egy vb-hatodik hellyel

büszkélkedhet. A kormányos nélküli kettes

versenyszámban Vancsura Bendegúz és Csányi

Péter (EDF-Démász Bajai SVSC, edzô: Bartos

Nándor) a kilencedik helyet szerezte meg. A

kétpárevezôsök között az ifi Eb-ezüstérmes

Kaszás Kornél (Gyôri Vízügy SEK), Bíró Márk

(Szolnoki Fôiskola-Tisza EE, edzô: Kiss László)

alkotta páros a hetedik helyen zárt.

Hunrowing.hu – V.F.
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Fotók: mkksz.hu

FRANCIAORSZÁGI Saint Jean de Losne-i 

maratoni Európa-bajnokságon az ifjúsági 

és az U23-as korosztályban is bajnokokat

hirdettek, a magyar mérleg a felnôttekkel

kiegészülve 4 arany-, 3 ezüst- és 3 bronzérem

(ebbôl az utánpótlás 2 aranyat, 3 ezüstöt és 1

bronzot gyûjtött).

Dobogós eredmények: K-1 férfi ifjúsági (5

kör, 21,5 km): 2. Havas Balázs Gábor; K-2: 2.

Durkó Gábor, Havas. K-1 nôi ifjúsági (4 kör, 17,2

km): 1. Kiszli Vanda, 3. Czéllai-Vörös Zsófia; K-2:

1. Kiszli, Fenyvesi Réka, 2. Miskó Noémi, Czéllai-

Vörös.

Mkksz.hu

A
Kajak-kenu: Utánpótlás-érmek a maratoni Eb-rôl, Kiszli Vanda kajakban duplázott

GYÖNGYÖSI Csillagprogramos Kovács Zsófia 

Lausanne-ban a sprinttávú triatlon 

világbajnokság 71 fôs mezônyben a 36. 

helyen ért célba.

A mix csapatok küzdelmeiben igen népes, 26

együttest tömörítô mezônyben az elôkelô 8. 

helyen végzett a magyar különítmény, melynek

tagjai Kovács Zsófia, Vanek Margit, Tóth Tamás

és Vanek Ákos voltak.

Triatlon.hu – MTI – NUPinfo

A
Kovács Zsófia középmezônyben végzett a sprinttávú vébén

Fotók: triathlon.orgFotók: Triatlon.hu/Minalunk.hu

Két bronzérem az ifi Eb-rôl

Triatlon: Pap Eszter második a tiszaújvárosi junior Európa Kupa-futamon


