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A SÚLYEMELÔ NAGY PÉTER bô egy

Hírek

s Varró Bálint (RC Arbö Wörgl) képviselte. A
végül

146-an

fejezték

be,

szûnni nem akaró lelkesedése mellett.

hónappal az ezüstérem megszerzése után

versenyt

az

ÖTÖDSZÖR RENDEZTE a Budapest Evezôs

Universiade-gyôztes lett, mivel az elsô helyezett

átlagsebesség 44.742 kilométer/órás volt.

Egyesület és a Budapesti Evezôs Szövetség a

egyiptomi

miatt

Radonics a mezônnyel azonos idôvel a 74.,

Népsziget mellett az Öböl Kupa Évadzáró

késôbb kizárták. Az egyetemi és fôiskolás

Kenyeres 13 másodperc hátránnyal a 81., Varró

Diákranglista-versenyt. A kiírásban több mint

sportolóknak a kínai Sencsenben rendezett

mintegy négy és fél perces idôkülönbséggel a

50 versenyszám szerepelt. A regattán zárult a

világjátékán Nagy augusztusban 412 kilogram-

121. helyen ért célba.

2011. évi Sport XXI. Diákranglista Versenysorozat

versenyzôt

doppingolás

BACSKAI BALÁZS, a 69 kg tavalyi Európa-

is. Az NSI Sport XXI. Programja által támoga-

kisebb

bajnoka két sima gyôzelemmel megnyerte a

tott, 500 méteres sprint futamokra érkezett a

testsúllyal mérlegelt, ami akkor és ott elsô

Bécsújhelyen rendezett ökölvívó Nemzetek

legtöbb nevezés, amelyeken a 11-14 éves

helyet ért számára. Most viszont doppingvét-

Kupáját. A fiatal Héraklészes sportolót a torna

evezôsök mérték össze erejüket. A viadalra 12

sége nyomán diszkvalifikálták, így Péter lett a

legjobbjának is megválasztották. A Vasas U23-as

egyesületbôl, az ország minden részérôl

plusz 105 kg gyôztese. Az Universiadén szerzett

öklözôje korábban a KSI színeiben állt szorítóba.

érkeztek evezôsök.

mot teljesített összetettben, ugyanannyit, mint
Mohamed

Masoud,

ám

riválisa

BIATOVSZKI MIRA ARANYÉRMET NYERT a

magyar aranyak száma ezzel hatra nôtt: az úszó
Cseh László három számban, Deák Nagy Marcell
a 400 méteres síkfutásban, Szényi Péter

siketek

sportlövô

Európa-bajnokságán

Münchenben. A Héraklészes hölgy tavaly, 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. szeptemberi, X. évfolyam 9., sorrendben 107. száma.

A TARTALOMBÓL:

NSI-s elôadások Sportiskolai hírek Sportági beszámolók: öttusa, triatlon, judo, vízilabda,
evezés, súlyemelés, kajak-kenu, ökölvívás, atlétika, torna Hírek.

A MOB elnökségi ülésén az EYOF-ot is tárgyalták

LÉST TARTOTT szeptember 9-én a Magyar

legális teljesítményfokozás lehetôségeirôl, a

aranyérem született, ezzel Magyarország 49

tiltott

„NUPI” Sport XXI. Programjának anyagi

Ü

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon 5 magyar

Olimpiai Bizottság. A grémium megbeszélésén részt vett Dr. Szabó Tamás NSI-

ország közül az elôkelô hatodik helyen végzett.

teljesítményfokozás

A megbeszélésen elhangzott, hogy Gyôr

hatásairól. Az olimpiai kvalifikációt teljesítô

AZ INTERNETES SAKKISKOLÁT néhány
esztendôvel ezelôtt a Magyar Sakkszövetség a

szerekrôl,

módszerekrôl,
egészségre

a

tiltott
káros

párbajtôrben végzett az élen. Deák jelenleg is,

légfegyveres Eb-n negyedik helyezést szerzett a

támogatásával fejlesztette ki. A sakksuli azóta is

fôigazgató, a MOB alelnöke is. A napirendi

a többi sportoló korábban volt a Héraklész

junior leány légpuskások között. Mira a siketek

nagy népszerûségnek örvend. A szeptemberi

témák között az utánpótlás is szerepelt.

döntött

pályázati

sportolók doppingellenôrzése a kvalifikációt

idei kontinensviadalán légpuska 40 lövéses

admin

Beszámoló hangzott el a törökországi EYOF-

szándékát a 2017. EYOF-rendezésre. Döntés

követô 24-48 órán belül folyamatosan történik.

számban 392 kört ért el az alapversenyben, a

regisztráltak

9787,

szereplésrôl. Dr. Nagy Zsigmond nemzetközi

született

A 2011. évben az 1100 mintavételbôl eddig 770

fináléban pedig 99,4 kört tett ehhez hozzá. Az

szeptemberben 200-an regisztráltak, amikor a

igazgató tájékoztatta az elnökség tagjait a

kibôvítésérôl is. Téma volt, hogy a MOB

UTE fiatal sportlövôje 2008-tól a Héraklész

feladatmegoldások száma 2777 volt. Bôvebben:

remek EYOF-eredményekrôl. Trabzonban, az

folyamatosan tájékoztatja a sportolókat a

Bajnokprogram tagja.

http://www.chess.hu/sakksuli

Program támogatottja.

SZEPTEMBER 16-ÁN ISMÉT MEGNYITOTTA

KOPPENHÁGA

LÁTTA

VENDÉGÜL

az

adatok

ÉLETÉNEK 68. ESZTENDEJÉBEN elhunyt

kilencedik alkalommal került sor a Budapesti

tiszteletbeli elnöke, a MOB elnökségének tagja.

Nagy Sportágválasztóra. A helyszínen 95

A jelentôs hazai és nemzetközi tisztségeket

kipróbálható sportág várta az érdeklôdôket,

betöltô szaktekintély sportvezetôként több

végre

alkalommal vendége volt intézetünknek,

ragyogó

idôben

nyílt

alkalom

a

sportágválasztásra. A két nap során, a

a TF tanáraként

rendezvény történetében elôször, több mint 20

több

mezônyében három magyar állt rajthoz, végül

ezren látogattak ki a helyszínre. A színpadon

munkatársat

mind a középmezônyben fejezték be a 126

látványos sportági bemutatók, élsportolói

oktatott.

kilométeres viadalt. A magyar színeket Somogyi

interjúk színesítették a programot Hajdú B.

Miklós csapatvezetô mellett Radonics Máté,

István közremûködésével, a sportágak pedig

Kenyeres Ábel (KSI Schwinn-Csepel) és az exKSI-

folyamatosan tevékenykedtek a gyermeksereg

az

elitjét.

ifjúságiak

170

kezdetektôl

Dr. Schulek Ágoston, a Magyar Atlétikai Szövetség

A

kerékpározás

világbajnokságon

a

összesen

kapuit a Merkapt Maraton Sportközpont, ahol

fôs

országúti

alapján
száma

arról,

az

hogy

bejelenti

Olimpikon

Életútprogram

történt meg.
Mob.hu – NUPinfo

A MOB elnöke a Parlamentben tartott tájékoztatást az olimpiai felkészülésrôl

B

ORKAI ZSOLT, a MOB elnöke kormányülésen
adott tájékoztatást a londoni olimpiai

eredményes

felkészülés,

kvalifikáció

és

az állami sportirányítástól.

Mob.hu – NUPinfo

olimpiai szereplés érdekében át kíván venni

felkészülésrôl.

Az olimpiai célkitûzésekrôl, feladatokról,
esélyekrôl, az állami utánpótlás-nevelési
feladatokról, és támogatási elvekrôl készült

NUPI-s

beszámoló a MOB honlapján megtekinthetô.
A dokumentum részletesen kitér a 2012. évi
költségvetésben azokra a feladatokra is,
melyeket a MOB, mint a magyar sport
jövôbeni

egyedüli

köztestülete,

az
Fotók: mob.hu (archív)

Fotó: masz.hu

Héraklész eredményességi táblázat a 2002. és 2010. közötti idôszakra vonatkozóan – 2.

E

LÔZÔ SZÁMUNKBAN grafikonos formában

bôvebben

az

NSI

pontszerzô helyezések mennyiségét (vb-k, Eb-k,
az ifi olimpia nélkül).

Ezúttal egy táblázatot adunk közre, mely

ökölvívó, torna és

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

éves bontásban, számszerûen mutatja az egyes

oldalon olvashatnak.

következô számának tartalmából:

Országos edzôi kongresszus Pécsen országos sportiskolai értekezlet Budapesten
vívó világbajnokság asztalitenisz Európa-bajnokság.

a

2010. közötti eredményességét (vb, Eb és

Fotó: Ch. Gáll András/Boxing.hu

Fotók: Stenzinger Attila/sportagvalaszto.hu

honlapján,

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

ifjúsági olimpia, 1-8. pontszerzô helyezések),

A

melyrôl

mutattuk be a Héraklész Program 2002. és

www.nupi.hu

NUPinfo

S

A sportszakember-továbbképzésen is napirenden a TAO

Torna: A KSI-s Hidvégi Portugáliában, Divéky Dániában remekelt…

zett a NEFMI Sportért Felelôs Államtitkársága

államtitkár mellett Dr. Gémesi György NSSZ-

és a Nemzeti Sportszövetség (NSSZ). A Hotel

elnök is köszöntötte, aki a sport komplex

A

borozott. Sangalhosban az utolsó

összeállítású csapat 336.150 pontot kapott, míg

lehetôségeit

napon portugál-magyar összecsapásra került

a portugálok 338.450-et. Az egyéni összetett-

sor, melyen a portugálok nyertek.

ben is a portugálok állhattak a dobogó elsô két

PORTSZAKEMBER-TOVÁBBKÉPZÉST szerve-

Arénában

rendezett

eseményen

Lukács

Zsuzsanna a társasági-adókedvezmény (TAO)
sportos vonatkozásairól tartott elôadást. A

Szekeres

Pál,

sportért

és

felelôs

hatásait

helyettes

vázolta

fel

az

érdeklôdôknek.
A

továbbképzésen

elôadott

a

MAGYAR FÉRFI TORNÁSZVÁLOGATOTT

A Hidvégi Vid, Rácz Attila, Babos Ádám,

tek, míg a dánok jócskán lemaradva 174.430-at.

néhány tagja Portugáliában edzôtá-

Vecsernyés Dávid, Kállai Zoltán, Mihók Ádám

Böczögô 52.510 ponttal az egyéni összetettet is
megnyerte, Divéky és Gombás elôtt.

NEFMI

fokára, míg a KSI-s Hidvégi harmadik lett 84.350

Nemzeti Sport Intézet fôigazgató-helyettese a

Sportért

részérôl

ponttal, Rácz Attila negyedikként végzett

látvány-csapatsportok társasági adóból való

Molnár László kabinetfônök, Bardóczy Gábor

83.900 ponttal. A magyar bajnok Hidvégi

közvetett állami támogatás aktuális helyzetérôl

fôosztályvezetô, Dr. Fazekas Attila fôosztályve-

lólengés-gyakorlata rendkívül jól sikerült.

és az eddigi tapasztalatokról tájékoztatta a

zetô-helyettes,

résztvevô sportszakembereket.

Semmelweis

A konzultáció a sportági vezetôk, szövetségi

Felelôs

Államtitkársága

Dr.

Sterbenz

Egyetem

Tamás,

docense,

a

a

A Divéky Luca (szintén KSI), Böczögô Dorina,

TF

Austin Sheppard, Lónai Hajnalka, Gombás

tanszék

Laura, Tóth Renáta, Nagy Orsolya összeállítású

alkalmazottak és sportszakemberek elôre

vezetôje, az NSSZ részérôl Györfi János

nôi vb-csapat legyôzte a dán válogatottat

meghatározott szakmai tematikájú továbbkép-

stratégiai fôtanácsadó.

Viborgban, a nôi tornászok dán-magyar össze-

Sportmenedzsment

és

Rekreáció

NEFMI – NUPinfo

zését segíti. Az elôadókat és a résztvevôket

csapásán. A magyarok 203.250 pontot szerez-

Sportiskolák: Elkészült a testnevelés szöveges értékelésének segédanyaga

E

Fotó: Baracsy Ákos

S…és sikeresen szerepelt a hazai bajnokságon is

LKÉSZÜLT a testnevelés tantárgy

A

TORNÁSZOK

szöveges értékelésének segédanyaga. A szakmai anyagot a

tatai

Kôkúti

Általános

Iskola

idei

országos

vezetôedzô tájékoztatása szerint a csapat

A szerenkénti döntôben Böczögô Dorina

bajnoksága, a Swietelsky-Vasúttechnika

összetett

fáradtan, több hetes edzôtáborból érkezett az

gerendán és felemáskorláton nyert. Talajon és

Kupa, egyben selejtezô volt a másnapi

ob-ra. Böczögô Dorina kisebb sérülést szerzett

ugrásban az összetett bajnok Csillag Tünde

az edzôtáborban, így csak felemáskorláton és

nyakába került az aranyérem. Berki Krisztián

gerendán indult, míg Austin Sheppard a

lólengésben magabiztos gyôzelmet aratott,

gerendánál megsérült.

Hidvégi Vid korláton lett elsô, lovon egy

szerenkénti fináléra.

testnevelô-tanára, Kôhalmi Zoltánné

Az összetett versenyt Hidvégi Vid nyerte Rácz

készítette. A segédanyag alkalmaz-

Attila és Vlacsil Attila elôtt. Kovács István

ható minden sportiskolában.
A dokumentum az NSI honlapjáról,

vezetôedzô elégedett a csapattal, szerinte a

Végeredmény, nôk: 1. Csillag Tünde (Delfin

ezüstérmet gyûjtött be. Gyûrûn Rácz Attila

http://www.nupi.hu/sportiskola/

fiatalok már egyre jobban kezdik megszorítani

SI SE Szombathely) 52.800 pont, 2. Divéky Luca

gyôzött, aki korláton egy második, lovon egy

a rutinosabb tornászokat, és már pontszámban

(KSI SE, edzôje Nagy Zsuzsanna és Ziszisz

harmadik helyet tudhat még magáénak.

sincs akkora különbség a versenyzôk között.

Tanaszisz) 52.600, 3. Lónai Hajnalka (TC

Talajon Kállai Zoltán nyert, az arany mellé

Berki Krisztián négy szeren indult, és mindenhol

Békéscsaba) 51.200. Férfiak: 1. Hidvégi Vid (KSI

ugráson és nyújtón is bronzot szerzett. Ugráson

kiválóan szerepelt.

SE, edzôje Laufer Béla) 84.050, 2. Rácz Attila

Vlacsil Attila, nyújtón Vecsernyés Dávid volt a

(FTC Ybl Tervezô) 83.500, 3. Vlacsil Attila (FTC

legjobb.

a

tanulmanyok oldalról tölthetô le.

R

Regionális találkozó és fórum Nyíregyházán

EGIONÁLIS sporttalálkozót és sportszakmai

jégkorong héraklészes sportági vezetô egy-egy

fórumot szervez az ország keleti régiójában

elôadása. A szervezôk a versenyeket úszásban,

található közoktatási és egyesületi típusú

fiú kézilabdában, lány röplabdában, és fiú

sportiskolák részére a nyíregyházi Arany János

A nôknél Csillag Tünde gyôzött Divéky Luca
és Lónai Hajnalka elôtt. Draskóczy Imre

Matsz.hu – NUPinfo

Ybl Tervezô) 83.350.

labdarúgásban hirdették meg.

Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és

Bôvebb kiírás: http://www.nupi.hu/sportiskola;

Gyermekek Átmeneti Otthona november 11. és

érdeklôdni, jelentkezni Kiss Lászlóné igazgató-

12.-én. A programban szerepel többek közt

helyettesnél lehet kissnemagi@gmail.com.

Lehmann László NSI Pedagógiaicsoport-vezetô
NUPinfo

és Dr. Géczi Gábor, egyetemi adjunktus,

Sporttudomány: Pszichológia a sportban

– elôadássorozat edzôk és sportoktatók részére

„P

SZICHOLÓGIA A SPORTBAN” címmel tart
elôadássorozatot az NSI tudományos

„Idén

négy

alkalmat

szervezünk,

Atlétika: A Delfin SE nyerte a Sport XXI. Program által támogatott csapat ob-t

docense. Az edzôknek, sportoktatóknak kiírt,

elôadásra is sor kerülhet, akár kéthavonta,

M

térítésmentes elôadásokra idén eddig három

különbözô sportpszichológiai témákban” –

gyermek csapat-bajnokságot.

alkalommal került sor: áprilisban „Az NSI által

fogalmazott az elôadó, Szabó Attila.

fômunkatársa, Dr. habil. Szabó Attila,

amennyiben erre igény van és a jelentkezôk

tudományos tanácsadó, az ELTE egyetemi

száma

ezt

alátámasztja,

2012-ben

több

ÁTYÁSFÖLDÖN, a Nemzeti Sport Intézet

borítású atlétikai pályája.

(NSI) Sport XXI. Programjának támoga-

A fiúknál – 27 csapat – az AC Szekszárd volt a

tásával rendezték a 2011. évi atlétikai

legeredményesebb, megelôzve a dobogón a
Delfin SE és az ARAK csapatát. A leányoknál –

A gyôztes Delfin SE a Sport XXI. Programon

29 csapat – a TSC-Geotech gyûjtötte a legtöbb

végzett pszichológiai felmérések értelmezése”,

Az évzáró elôadásra még lehet jelentkezni –

belül kiemelten támogatott Szombathelyi

pontot, második a Titán TC „A” csapata,

október elején pedig „Csapatdinamika és

határidô az esemény elôtt három nappal,

Atlétikai Utánpótlás-központ része, a 4. és 5.

harmadik a Buda-Cash Békéscsaba lett. Az

december 6.-a – a szabo.attila@nupi.hu email-

helyezett Békéscsabai AC és a székesfehérvári

összesített pontversenyben 25 szakosztály közül

címen. Az elôadás helyszíne: Nemzeti Sport

ARAK a másik kettô kiemelten támogatott

Delfin SE, Titán TC „A” és TSC Geotech, Buda-

Intézet, Budapest, XIV. kerület, Istvánmezei út

atlétikai utánpótlás-központot jelenti.

kohézió”, valamint „Motiváció a sportban:
megfigyelés és mérés” címmel. Az idei záró
esemény december 9-én 12.00 és 13.00 óra
között

az

NSI

tárgyalójában

kerül

Az esemény alkalmával ünnepélyes keretek

1-3., II. emeleti tárgyaló.
V.F.

megrendezésre „Verseny elôtti szorongás:

2. oldal

Fotók: matsz.hu

megfigyelés és mérés” címmel.

www.nupi.hu

között – több hazai sportvezetô és neves atléta

Fotó: Lengyák György/masz.hu

jelenlétében – átadásra került az Ikarus
Atlétikai Centrum, Budapest új, mûanyag

www.nupi.hu

Cash Békéscsaba lett a dobogós sorrend; a KSI SE
a 16. helyen végzett (fiú 13. hely, leány 17. hely).
Masz.hu – NUPinfo

7. oldal

S

Ökölvívás: Pontverseny-gyôztes az ob-n a KSI csapata

Öttusa: 6 érmet hozott a Héraklészesekkel felálló magyar válogatott a moszkvai vébérôl

ÁROSPATAKON RENDEZTÉK szeptember 22.

edzôk és Balzsay Károly szakosztályvezetô

bronzról Surányi Dávid az 52 és Sheatan Semir a

és 25. között a serdülô-korú ökölvívók

tanítványai egy arany-, két ezüst- és három

70 kilogrammosok közt gondoskodott. A fiúk

országos bajnokságát. A KSI fiatal öklözôi

bronzéremmel zárták a bajnokságot.

eredményeinek köszönhetôen 2011-ben a KSI

remekül szerepeltek: öt érmük a csapatok

Zámbó András 54 kg-ban korosztálya

között összesítésben pontverseny-gyôzelmet

legjobbja lett. Berki Krisztofer 40, Breitenbach

eredményezett. Füzesy Zoltán és Törteli Ferenc

Alex 59 kilóban zárt ezüstérmes helyen. A

SE lett az ob pontversenyének gyôztese.
V.F.

M

Kajak-kenu: 69 érem az Olimpiai Reménységek Versenyérôl
kajak-kenus utánpótlás: 69 érmet nyert
a magyar csapat Lengyelországban, a

Bydgoszcz

városában

megrendezett

idei

Olimpiai Reménységek Versenyén (EORV).

bronzot.

versenyzôk indulhattak, ezúttal az 1994-95-96-

szlovák,

lengyel

és

magyar

sikersportág

utánpótlás-gondokkal küzd, a kajak-kenuban
szerencsére úgy tûnik, ebbôl a szempontból
minden rendben. A kajak- és kenunégyesekben

egységek indultak, és még ôk is felvették a
versenyt más országok idôsebb versenyzôivel.

ban született fiatalok. A néhány évvel ezelôtt
cseh,

több

például tudatosan rendkívül fiatal magyar

Az eseményen szokás szerint serdülô és ifi

még

Bár

magyar

„Nagyon erôs volt a magyar csapat, minden
távon és minden szakágban szorgalmasan

így is több számban két magyar is a dobogóra
állhatott. A lányoknál Lucz Dóra, Takács
Tamara és Nagy Flóra, kenuban Bodonyi
András, kajakban Birkás Balázs nagy-nagy
dicséretet érdemel. De igazából ezek csak
kiragadott nevek, tulajdonképpen az egész
csapat kitûnôen szerepelt. Elképesztôen erôs a
magyar

kajak-kenu

utánpótlás,

azért

dolgozunk, hogy ezeket a versenyzôket

találkozónak számító viadalból mára igazi

gyûjtögettük az érmeket. Évrôl-évre egyre

megtartsuk a sportágnak, és átmentsük ôket a

világtalálkozó lett. Idén 19 ország versenyzôi

komolyabb mezôny gyûlik össze az EORV-n, de

felnôtt mezônybe” – nyilatkozta Hüttner Csaba

neveztek, köztük németek, angolok, franciák,

mi

ifjúsági kapitány.

portugálok és dánok.

eredményeket érünk el. A korosztályos Európa-

ennek

ellenére

mindig

egyre

jobb

A 76 fôs magyar válogatott összesen 69

és világbajnokságokról is ismert egységekkel

érmet nyert: 26 aranyat, 23 ezüstöt és 20

kellett megküzdeniük a magyar fiataloknak,

válogatott, amely egyben történelmi sikert ért

férfiváltó. Második lett a Kovács, Gyenesei, Tóth

az oroszországi felnôtt öttusa világbajnok-

el. Korábban még sohasem fordult elô, hogy

és a Kasza, Marosi, Demeter Bence trió a

ságon. Moszkvában Kasza Róbert a KSI-t

egy éven belül az Európa-bajnokságon és a

hagyományos küzdelemben illetve Kovács

képviselte, a nyolc sportolóból 4 korábbi, 4

világbajnokságon is a férfi és a nôi váltót is a

Sarolta egyéniben. A dobogó harmadik fokára

jelenlegi Héraklészes állt rajthoz. Két arany-,

magyarok nyerjék.

Marosi Ádám egyéniben állhatott fel.

három ezüst- és egy bronzéremmel az olimpiai

Gyôzött a Kovács Sarolta, Gyenesei Leila,

kvalifikációs öttusa-világbajnokság legeredmé-

Tóth Adrienn alkotta nôi, valamint a Marosi

Oroszország és Ukrajna követi 5 illetve 4

nyesebb csapatának bizonyult a magyar

Ádám, Kasza Róbert, Tibolya Péter összeállítású

medáliával.

A

Fotók: mkksz.hu

INDEN DICSÉRETET MEGÉRDEMEL a

K

IVÁLÓAN TELJESÍTETT a magyar válogatott

Az

éremtáblázaton

Magyarországot

Fotók: Földi Imre/MTI

Parádés magyar szereplés a junior Eb-n

LENGYELORSZÁGI Dronzkow-ban rendez-

lovaglást is. A kombinált szám nem sikerült, így

állhatott a magyar csapat. A férfi egyéni

ték a junior korosztályú öttusázók Európa-

36 ponttal kevesebbet gyûjtöttek, mint az

döntôben szintén 36 versenyzô közt Demeter

bajnokságát. A magyar fiatalok szenzá-

aranyérmes angolok. A nôi egyéni döntôben 36

Bence 8 ponttal verte meg a 2. és 20 ponttal a

ciósan szerepeltek: Demeter Bence, Kovács

versenyzô

kiegyenlített

szintén francia, 3. helyezett versenyzôket.

Sarolta és a nôi csapat arany-, a nôi váltó ezüst,

mezônyben, 28 pont elônyel gyôzött Kovács

Demeter Gergely 22., Harangozó Bence 29. lett.

a férfi formáció bronzérmes lett.

Sarolta, míg Tóth Adrien 6., Földházi Zsófia 8.

A férfi csapatversenyt a franciák nyerték, a

A Demeter Bence, Prill Péter, Harangozó

helyen zárt. A csapatversenyben minden

Demeter Bence, Demeter Gergely, Prill Péter

Bence összeállítású váltó bronzérmes lett: 10

tusában erôsek voltunk. Tóth Andrien a vívást

összeállítású magyar trió 9. helyen fejezte be a

csapat közül végig az élbolyhoz tartoztak a

nyerte, úszásban Földházi Zsófia az 1., Kovács

viadalt. Vegyes-váltóban 10 ország egy-egy

mieink. A Kovács Sarolta, Földházi Zsófia (KSI

Sarolta a 2. helyezést szerezte meg; a lovaglás

csapata versenyzett; a Földházi Zsófia, Demeter

SE), Tóth Adrien alkotta váltó ezüstérmet

nem szórta meg a mezônyt, a kombinált

Gergely páros 9. lett.

szerzett: 5 csapat közül harmadikak lettek

számban a 3. legjobb idôvel Kovács Sarolta az 1.

vívásban, majd megnyerték az úszást és a

helyen ért be. Összesítésben megint a csúcsra

indulhatott.

A

Pentathlon.hu – MTI – NUPinfo

Kajakkenusport.hu

Súlyemelés: Hajszálnyi lemaradás a dobogóról az U23-as és junior Eb-n
Mindketten teljesítették azokat, de a bírók

szakmai munkában. Át kell gondolni a

magyar

érvénytelennek ítélték a véleményünk szerint

változások szükségszerûségét a menedzselés-

versenyzô vett részt. A juniorok közt 48

szabályosan végrehajtott gyakorlatokat. A

ben, kiemelt tehetséggondozásra van szükség.

kg-ban Berki Lilla (113 kg, új egyéni csúcs) és 63

versenyzôk összességében éltek a lehetôséggel,

Igen fontos az edzôk képzése, továbbképzése.

kg-ban Szilágyi Kinga (163 kg) 8. lett, 75 kg-ban

és

Gyakorlataikat

Csak jól felkészült edzônek lehet sikeres

Csorba Katalin (160 kg) 7., +75 kg-ban Szûcs

átlagban 70%-ban sikeresen hajtották végre,

tanítványa, aki nemzetközi szintig is eljuthat.

Petra (170 kg) és 56 kg-ban Sooky Gergely (238

ami nagyon jónak mondható egy kiélezett

Fontos lenne egy minôségbiztosítási rendszer

kg) 4. helyen végzett, 94 kg-ban Orosz Imre

téthelyzetben dolgozó fiatal sportolótól. Az itt

kidolgozása, amely az edzôkre, és a versenyzôk-

(303 kg) 9. helyen fejezte be a versenyt. U23-ban,

szerepelt

felnôtt

re egyaránt vonatkozna, és záloga lehet az

a 69 kg-osok között Bazsó Bianka (194 kg) 6., +75

válogatottjának gerince. Bökfi János szövetségi

elôrelépésnek” – összegzett a szövetség

kg-ban Magát Krisztina (213 kg) 4., 62 kg-ban

kapitány által megkezdett újszerû szakmai

honlapján Szûcs Endre edzô.

Lerch Zsolt (247 kg, új

munka garancia lehet jelen keret sikeres

egyéni csúcs) 8. lett.

fejlôdéséhez. Ennek már most meg voltak a

Európa-bajnokságon

kilenc

kiválóan

helyt

csapat

álltak.

lehet

a

jövô

Fotók: pentathlon.org és triathlon.org

Triatlon: Világbajnokság Pekingben – Kovács Zsófia ezüst-, Pap Eszter bronzérmes

versenyzôk

szakmai jelei. De el kell fogadnunk azt a tényt,

A

aquatlon versennyel, a Dextro Energy

versenyen”, Pap Eszter juniorban 4. helyen ért

felnôtteknél indult, mert az olimpiai ranglistán

formájának idôzítése

amit Bökfi is megerôsített, hogy sajnos nemcsak

Triathlon - ITU World Championship Series

célba, ahol Horváth Zsanett 21., az ifi olimpiai

így is biztosan kvótát érô helyen áll, így

jól sikerült. A váloga-

„erôben”, de technikailag is sok lemaradásunk

2011-es záró-fordulójával kezdôdött. A verseny

bajnok Dudás Eszter 23. helyen végzett. A

szeretett volna érmesként

tott hozta az elvárt

van a világ középmezônyétôl is. Ennek fô oka

2,5 km futásból, 1 km úszásból és újabb 2,5 km-

junior fiúk versenyén Pap Dávid volt a legjobb

búcsúzni

eredményeket

az utánpótlásképzésben jelentkezik. Fel kell

es futásból állt. Már ez alkalomból dobogós

magyar 8. helyezésével, Anheuer Kristóf 35.,

mezônyétôl.

helyezéseket. Soóky

ismernünk

szakmai

helyezéssel kezdte szereplését a magyar csapat

Balogh Máté 47. lett. Az U23-as férfiaknál Király

Gergelynek és Szûcs

programok kellenek. Közép, és hosszú távú

Kínában: a héraklészes Pap Eszter a juniorok

Kristóf 16., Tóth Tamás a 19., Faldum Gábor a

tiszaújvárosi

Petrának volt fogása

célokat kell megfogalmaznunk, ehhez a célok

között harmadikként ért célba, testvére, Pap

42. helyen zárta a versenyt.

bronzérmes Vanek Ákos az

az

elérése érdekében pedig új utat kell találnunk a

Dávid pedig 6. lett, szintén a junior mezônyben.

„A

és

éremszerzésre.

azt

a

tényt,

hogy

Msszinfo.hu – NUPinfo

vb-hez

Folytatásként Kovács Zsófia ezüstérmet

nyilatkozott, kora alapján ez volt az utolsó

hasonlóan az idei, pekingi viadal is

szerzett az U23-asok között – immár a „nagy

versenye U23-asként, s ezúttal azért nem a

TAVALYI

budapesti

triatlon

Kovács

Zsófia

a

verseny

után

úgy

A

a

23

felnôttek

aluliak

közt

a

világkupa-

53. helyen végzett.

Fotók: triathlon.org/Delly Carr/ITU Media

A

Z IDEI BUKARESTI junior és U23-as súlyemelô

Fotók: msszinfo.hu

Triatlon.hu – MTI – NUPinfo

6. oldal

www.nupi.hu

www.nupi.hu

3. oldal

Vízilabda: Vb-ezüstérmes a nôi juniorcsapat

Evezés: Hatodik az U23-as négyes a felnôtt Eb-n

Mint Kelemen Attila szövetségi kapitány

(a vb-n nyolc nap alatt kellett hét mérkôzést

4. Oroszország, 5. Olaszország, 6. Görögország,

P

fogalmazott: „ez a jövô csapata, ezekre a

lejátszani), míg a spanyolok a hollandok és az

7. Hollandia, 8. Egyesült Államok, 9. Kanada,

is rajthoz álltak.

lányokra lehet jövôt építeni.“ A vébét a

ausztrálok ellen rendre jól hajrázva nyerték

10. Üzbegisztán, 11. Kína, 12. Németország,

A Vallyon Bence, Novák Edvin, Krpesics Péter,

egységünk, Szabó Katalin és Gyimes Krisztina

U23-as négyes döntôbe jutása meglepetés volt,

spanyolok nyerték.

meg a negyed, illetve az elôdöntôt. A döntôben

13. Brazília, 14. Dél-Afrika, 15. Mexikó,

Forrai Dávid összeállítású könnyûsúlyú négye-

összesítésben a 7. helyet szerezte meg. A férfi

a nôi dubló technikai problémái bosszantóak.

Spanyolország–Magyarország 11-9, elôdöntô-

16. Indonézia.

sünknek az U23-as vébén elért eredményét

egypárevezôsök B döntôjében Széll Domonkos

A férfi kormányos nélküli kettesben, a könnyû-

sikerült megismételniük. Fiatal csapatunk már a

4. helyen ért célba, ezzel összetettben a

súlyú kétpárevezôsben, nôi kétpárevezôsben

rajtnál szert tett némi hátrányra, melyet a

10.

biztosan megpróbáljuk a jövô évi kvalifikációt”

futam alatt sehogy sem tudott ledolgozni, és

kétpárevezôs Varga Tamás és Galambos Péter

bár a finisben ráerôsítettek, végül 6-ok lettek.

végül az 5. helyen ért célba.

M

ásodik helyen végzett nôi válogatottunk

amerikaiak és az oroszok ellen egyaránt

a trieszti junior vízilabda világbajnokságon.

34 perces összecsapásokon kerekedett felül

1. Spanyolország, 2. Magyarország, 3. Ausztrália,

A fináléban az volt a kérdés, mennyi
tartaléka maradt csapatunknak, amely az

ben Magyarország-Oroszország 12-11.

A junior férfiak nyolcadikok lettek a vébén

A

16. ALKALOMMAL KIÍRT férfi junior vízilabda
világbajnokságnak Görögország adott
otthont. A voloszi tornát az U20-as

játékost

torna

Horvátország 12:11, a harmadik helyért:

legértékesebb játékosa Vámos Márton, a

is

beválasztottak:

a

Görögország-Ausztrália 5:7, döntô: Szerbia-

gólkirály 23 találattal Bátori Bence lett.

Spanyolország 9:6.

magyar válogatott a nyolcadik helyen fejezte

Helyosztó az 7-8. helyért: Magyarország-

be. A vébé „legjei” közé két fiatal magyar

Montenegró 8:11, az 5-6. helyért: Olaszország-

R

A világbajnokság végeredménye:

kizárólag rajtunk múlt a vereség, pedig ha ott

számára kiírt vízilabda kontinensviadalt.

nyerünk, simán elôdöntôig sétálunk. Tizenhét

Az Eb-n az U17-es magyar fiú-válogatott

éves srácokról van szó, akik életük elsô

az 5. helyért vívott összecsapáson a szerb

világversenyén szerepeltek, sokat tanultak

együttes ellen 9-10-re veszített, így végül a

belôle, mi is levontuk a konzekvenciákat, látjuk

hatodik helyen zárt.

a csapat erôs és gyenge pontjait, jövôre, az U18-

„Sajnálom,

hogy

mérkôzéseinket

az

rendre

igazán
egyetlen

komoly

as világbajnokságon bizonyosan jobban sikerül

góllal

a helytállás” – értékelt Petlyánszky Péter

veszítettük el úgy, hogy bármelyik a mi

Hatalmas hajrával nyerte a B döntôt, ezzel

„Egy ötödik, egy hatodik, két hetedik és egy

ült hajóba az idei Európa-bajnokság

7. helyen zárt a korábban Londonra kvótát

tízedik helyezést lapátolt össze a magyar

alkalmával. A regattán Héraklészes evezôsök

szerzô Simon Béla, Juhász Adrián férfi

csapat, ami alapvetôen a realitásokat tükrözi. A

kormányos nélküli kettes. A nôi kétpárevezôs

kormányos nélküli kettest a döntôbe vártuk, az

A

Az ifik hatodikként zártak az Eb-n

IJEKÁBAN RENDEZTÉK az ifjúsági korosztály

LOVDIVBAN 29 ország mintegy 400 evezôse

helyen

zárt.

A

férfi

könnyûsúlyú

– értékelt Székely Balázs szövetségi kaptány.

A kvótaszerzô, U23-as Juhász Adrián az ob legeredményesebbje

SZEGEDI, 112. evezôs országos bajnokságon

ifjúsági és U23-as korú evezôs is hajóba ülhetett

szolnoki kvótaszerzô, még U23-as Juhász

20 egyesület több mint másfélezer beülôje

a felnôttek ellenében. A Maty-éren három nap

Adrián lett, aki öt aranyéremmel térhetett

vett részt. Idén az utánpótlás számára

alatt, összesen 44 versenyszámban hirdettek

haza.

korábban szervezték az ob-t, ezért most több

bajnokot. A legeredményesebb versenyzô a

Hunrowing.hu – V.F.

szövetségi kapitány.
Mvlsz.hu

javunkra is eldôlhetett volna. A horvátok elleni

Fotó: Kovács Anikü/MTI

csoportmérkôzés volt az elsô kulcs, ott nem

A

Judo: A KSI-s Joó Abigél a Top10-ben – kvótaesélyek Londonra

Z OLIMPIAI kvalifikációs sorozat legfontosabb

lehet a súlycsoportjában 5., újdonsült 48 kg-os

képviselô judós szerez olimpiai rajtengedélyt

állomása volt az augusztusi párizsi

vb-bronzérmesünkre, a tatabányai Csernoviczki

minden súlycsoportban). A férfi 66 kg-ban 9.

világbajnokság, amelyet követôen a

Évára. Az Ippon Judo sportolója tavalyi komoly

helyen jegyzik a háromszoros Európa-bajnok

legfrissebb világranglistán továbbra is hat

sérülése után visszaküzdötte magát a ranglista

Ungvári Miklóst (MTK-Erzsébetváros), míg a nôi

magyar judóst jegyeznek a legjobb tíz között.

élcsoportjába, máris annyi ponttal rendelkezik,

57 kg-ban ugyancsak 9. a vb-bronzérmes

Köztük van néhány Héraklészes, na meg Joó

amennyi minden bizonnyal elég lesz az

Karakas Hedvig (Miskolci VSC). Mindketten sok

Abigél, a KSI judokája is.

ötkarikás részvételhez. Versenyzôink közül a 78

olimpiai kvalifikációs pontot gyûjtöttek, ha

A kétszeres világbajnoki ezüst- és kétszeres

kg-os Joó Abigél van a legközelebb Londonhoz:

még néhány hátralévô versenyen bekerülnek a

bronzérmes Mészáros Anett a legmagasabban

a KSI SE 21 éves Európa-bajnoka már 800

legjobbak közé, aligha kerül veszélybe londoni

jegyzett judósunk. A Honvéd-Kipex klasszisának

olimpiai pontnál jár, eredményei azt vetítik elô,

indulásuk. Olimpiai szempontból a fenti hat

súlycsoportjában

szinte

hogy hamarosan elôrébb ugrik a rangsorban,

Top10-es judósunk mellett közel áll az indulási

megegyezik a párizsi végeredménnyel: a 3-4.

amelyben az elôkelô hatodik. A nehézsúlyú Bor

jog megszerzéséhez a 81 kg-os Csoknyai László

helyen a két bronzérmes, a japán Kunihara

Barna, az Atomerômû SE Európa-bajnoki

(Atomerômû SE, 25. a világranglistán) és a 100

Joriko

ezüstérmese 9. a súlycsoportos rangsorban, de

kg-os Farkas Bálint (Honvéd-Kipex, 37.), ha ma

a

654 kvalifikációs pontja alighanem számára is

zárulna a kvalifikációs sorozat, ôk nyolcan

kvalifikációs sorozat jövô áprilisban fejezôdik

olimpiai indulást ér majd (a jövô áprilisban

tatamira léphetnének Londonban.

be – Toncs Péter tanítványa gyakorlatilag

záruló kvalifikációs idôszak végén a férfiaknál

olimpiai résztvevônek tekinthetô. Ugyanez igaz

az elsô 22, a nôknél pedig az elsô 14 országot

Fotó: Gosztonyi Balázs

Fotó: Záhonyi Tamás

és

kvalifikációs

Anett

a

világranglista

osztozik.

pontokat

Az

szemlélve

olimpiai
–

Fotók: Kovács Anikó

A

Judo: A KSI-s Maros Barbara vk-ötödik hellyel tért vissza

CSILLAGPROGRAMOS Karakas Hedvig

gyôztes Gomez, illetve a bronzmeccsen az

visszatért a gyôztes útra: a Miskolci VSC 57

Európa-bajnoki ezüstérmes szlovén Nareks ellen

kilogrammos judósa az Almatiban

már nem sikerült a bravúr, de Barbara ötödik

rendezet Világkupa-viadalon a dobogó legfelsô

helyezése jelzi: a KSI SE fiataljának érdemes

fokára állhatott fel.

harcolnia

hogy

újra

elérhesse

a

Az 52 kilogrammosok versenyében hosszú

nemzetközi élmezônyt. Mindent megtett a

szünet után újra rangos nemzetközi tornán

sikerért a 63 kilogrammosok között induló

szerepelt a KSI SE junior-világbajnoki bronzér-

Baczkó Bernadett (szintén KSI SE), ám nem

mese, Maros Barbara, aki két szép gyôzelemmel

sikerült közelebb lépnie olimpiai álmaihoz,

kezdett. Az elôdöntôben a spanyol Universiade-

végül a hetedik helyen végzett.
Fotó: Záhonyi Tamás/IJF
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