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–

kerékpárverseny. A kazincbarcikai Jubileumi

A Magyar Köztársaság asztalitenisz országos

svédországi rövidpályás világkupán. Verrasztó

Parkban megrendezett eseményen több mint

ifjúsági csapatbajnokságát és az országos

Evelyn 800 méter gyorson végzett az élen,

százan álltak rajtvonal mögé a 10 kategória

ifjúsági diákolimpiát október elején rendezték.

bátyja, Dávid harmadik lett 400 vegyesen.

valamelyikében. A KSI Schwinn-Csepel SE fiatal,

A

Evelyn 200 háton negyedik,

balassagyarmati versenyzôje magabiztos és

alkalmával állhatott a dobogó harmadik

A Nemzeti Sport Intézet (korábban NUPI, majd NUSI-UPI) lapja;

lendületes versenyzéssel nyerte kategóriáját.

fokára, míg a klub reménysége, Lakatos Tamás

a Héraklész-, a Sport XXI- és a Sportiskolai Program valamint a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2011. októberi, X. évfolyam 10., sorrendben 108. száma.

200 vegyesen

hatodik helyen ért célba.
Fivére

a

200

döntôjében

Fotó: Mirkó István/Nemzeti Sport

pillangó

KSI

fiú-együttese

a

csapatbajnokság

a diákolimpián lett harmadik.

8-ként

zárt.

Kecskemét adott otthont a junior ökölvívók

Zsuzsanna

200

országos bajnokságának. A KSI fiataljai közül

gyorson negyedik, Molnár

hatan álltak szorítóba, végül Csutak Dániel

Ákos 200 mellen hetedik lett.

bajnoki címet, Schull Dániel pedig bajnoki

Zsuzsa diadalmaskodott 400

ezüstérmet szerzett. Csutak a 75 kilósok, Schull

vegyesen,

Evelyn

a 66 kilósok közt szerezte a medáliát. A

harmadikként zárt. Jakabos a

csapatok versenyében a KSI összesítésben

Jakabos

ahol

A TARTALOMBÓL:

NSI-elôadások országszerte
Sportági beszámolók: torna, vívás, ökölvívás, kajak-kenu,
judo, asztalitenisz, kerékpár, duatlon, kézilabda, jégkorong Hírek.

A

Értekeztek a Héraklész sportági vezetôk

HÉRAKLÉSZ SPORTÁGI VEZETÔK október

irányításnak, az NSI által jól mûködtetett progra-

továbbá, hogy a sporto-

végén a Nemzeti Sport Intézetben tartották

mok a jövôben a Magyar Olimpiai Bizottság

lóknak hány alkalom áll

szervezeti keretei közt fognak mûködni.

rendelkezésére évente

200 pillangó fináléjában ötödikként végzett,

második

Verrasztó 5. helyet szerzett 100 méteres

harmadikok a debreceniek lettek. „A KSI hatfôs

megjelent többek közt Dr. Szabó Tamás NSI-

Tóth József igazgató az aktualitások mellett a

az eredmények, helye-

vegyesen. Dávid 50 háton negyedik lett.

csapatából egy versenyzôt sérülés miatt

fôigazgató, MOB-alelnök, Lukács Zsuzsanna

Héraklész Program mûködésének, az elmúlt

zések számának gyarapí-

A csillagprogramos Nagy Tímea harmadik

visszaléptettek, ennek ellenére ô is pontszerzô

fôigazgató-helyettes és Tóth József, a Héraklész

idôszakra történô értékelésével kapcsolatban az

tására. A sportvezetô

lett a nôi ökölvívók Európa-bajnokságán,

helyen zárt. Küzdöttek a fiúk, ketten is a

Program igazgatója is.

értékelési

ismer-

emlékeztetett arra, hogy

Rotterdamban. A DVSC 23 éves kiválósága ezzel

késôbbi bajnoktól kaptak ki” – összegzett

Dr. Szabó Tamás a sportirányítás terén várható

tette. Ebben többek közt figyelembe kívánják

2004-tôl már 20 sportág-

korábbi

ifjabb Füzesy Zoltán, a KSI edzôje.

szervezeti változásokat ismertette. Mint azt az NSI

venni az eredményességet, a létszámokat, a sport-

gal mûködik a program.

vezetôje hangsúlyozta, a MOB az élére ál a sport-

ágak önmagukhoz képest viszonyított fejlôdését;

V.F.

vb-bronzérme

aranyérme
begyûjtött.
Fotó: boxing.hu

Hírek

Sikerrel szerepeltek fiatal úszóink a

mellé
A

egy

és

európai

uniós

Eb-bronzérmet

magyar

csapat

is

lett,

gyôztek

a

kecskemétiek,

„Pszichológia a sportban” címmel tart

egyetlen

elôadássorozatot

az

NSI

tudományos

éremszerzôje a 81 kilósok között lépett

tanácsadója,

szorítóba Hollandiában.

tudományos tanácsadó, az ELTE egyetemi

Cataniában gyûlt össze az öttusa sportág

Dr.

habil.

Szabó

Attila,

docense. Az edzôknek, sportoktatóknak kiírt,

nemzetközi élmezônye, hogy megküzdjön a

Fotó: Kéri István

Montenegróban

„Bajnokok bajnoka” címért. Olaszországban a

szerepeltek

fiatal

térítésmentes elôadásokra idén eddig három
alkalommal került sor, az idei záró esemény

sportág 18 nôi és 18 férfi képviselôje állt

sportlövôink október 7. és 9. között. A budvai

december 9-én 12.00 és 13.00 óra között kerül

rajthoz. A meghívásos versenyen a nôk között

ESC Ifjúsági Liga-döntôben több dobogós

megrendezésre „Verseny elôtti szorongás:

Kovács Sarolta 4., a férfiak között a KSI-s Kasza

helyezést

Róbert 7., Demeter Bence 16. lett.

is

szereztek

a

magyarok.

A

megfigyelés és mérés” címmel. Az elôadásra

negyvenlövéses légpuskás versenyszámban Szijj

még lehet jelentkezni – határidô az esemény

Az ifjúságiaknál a KSI-s Rózsa Balázs

Katinka második, Péni István harmadik lett,

elôtt három nappal, december 6-a – a

gyôzelmét hozta a második alkalommal útjára

Nagy Sándor a tizenhatodik helyen végzett. Az

indított SuperCross Sorozat elsô eseménye, az

ESC Liga-döntô selejtezôjében a negyedik

EthicSport

helyet szerezték meg a mieink.

–

Barcika

Kupa

ciklo-krossz

szabo.attila@nupi.hu email-címen. Helyszín:
Nemzeti Sport Intézet, Budapest, XIV. kerület,

szempontok

rendszerét

Sportiskolák: Fókuszban a monitoring-rendszer az igazgatók országos értekezletén

M

INTEGY 150 RÉSZTVEVÔJE VOLT a

Zoltán

MOB-fôtitkár,

Kovács

a

Sportiskolák Országos Szövetségének (SIOSZ)

rendezett országos értekezletének,

meghatalmazott

„Az értekezleten tájékoztattuk partnerein-

melynek egyik fô témája a Sportiskolai program

„Hogyan válasszak sportágat?” címû könyv

ket az idei tanév sportiskolai feladatairól és a

mûködésének monitoring-rendszere volt. A

szerkesztôje. Elôadást tartott Dr. Füzi Ákos, a

támogatásban részesülô sportiskolák sportisko-

Magyar Sport Házában, a Nemzeti Sport Intézet

NEFMI Sport Államtitkárságának fôosztályveze-

lai

által

rendezvényre

tô-helyettese, Dr. Madarász Hedvig, a NEFMI

sportszakmai szempontú monitoringozásáról,

meghívást kaptak a programban szereplô

Oktatási Államtitkárságának osztályvezetôje,

továbbá a sportiskolai rendszer tartalmi

sportiskolák vezetôi, sportszakmai kapcsolattar-

Rabi Ferencné, az augusztus óta önkormányzati

szabályozási kérdéseirôl és továbbfejlesztési

tói. Az eseményen felszólalt Dr. Szabó Tamás

fenntartású Csanádi Iskola és Pedagógiai

lehetôségeirôl” – összegzett Lehmann László.

NSI-fôigazgató, MOB-alelnök mellett Molnár

Intézet megbízott igazgatója és Lehmann

októberi

Nagy

János,

értekezlet fôszervezôje.

a

szervezett

elnöke,

László, az NSI Sportiskolai programvezetôje, az

programmenedzselési,

pedagógiai

és

(folytatás a 3. oldalon)

V. Országos Edzôi Kongresszus NSI-s elôadókkal, fókuszban az utánpótlás
következô számának tartalmából:

Regionális sportiskolai programok Nyíregyházán
Iskolatükör
oktatásban II.” konferencia Judo, öttusa és súlyemelés.

„Oktatás a sportban – sport az

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

A

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TESTNEVELÉS-

tolmácsolásában összesen 60 elôadás hangzott

részérôl elôadást tartott Lukács Zsuzsanna

ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET volt a

el. A konferencián az utánpótlás-nevelés, a

fôigazgató-helyettes,

házigazdája október végén az V. Országos

tehetséggondozás, a szabadidôsport és az

Lehmann László, Dr. Pápai Júlia, Tróznai Zsófia,

Edzôi Kongresszusnak. A két nap során – mint

olimpiai

Kovács Árpád, illetve az utánpótlás-nevelés

Dr. Ormai László MET-elnök zárszavában

napirenden.

összegezte – mintegy 100 elôadó és társszerzô

felkészülés

témái

Géczi

Mariann,

Velenczei Attila.
(folytatás a 2. oldalon)

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

Dr.

szekcióban üléselnöki teendôket is ellátó

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

szerepeltek

Az eseményen a Nemzeti Sport Intézet

NUPinfo

Fôszerkesztô: Vasvári Ferenc

Géza,

sportiskolai igazgatók elsô alkalommal

Istvánmezei út 1-3., II. emeleti tárgyaló.

Fotó: Kalocsai Richard

A

soros értekezletüket. Az eseményen

www.nupi.hu

Országszerte elôadásokat tartottak az NSI vezetôi
tartottak október 14-én. Az eseményen a

lehetôségeit illetôen Lukács Zsuzsanna, a

Nyíregyháza, Eger és Budapest helyszínekkel

Nemzeti Sport Intézet képviseletében Lehmann

Nemzeti Sport Intézet fôigazgató-helyettese.

rendezték meg azt a videokonferenciát,

László, a Sportiskolai program pedagógiaicso-

Egerben, a Testnevelési és Sporttudományi

A

újjáéleszti jégkorong-szakosztályát. Ennek

- Már bejelentkeztünk… Konkrét idôpont még

melyen többek között Dr. Szabó Tamás, a

port-vezetôje "Utánpótlás-sportolók gondozási

Szakmai

a

vezetôjévé Balogh Tibort, a sportági szövetség

nincs, hogy mikor tartjuk majd ott az elsô

Nemzeti Sport Intézet fôigazgatója, a Magyar

rendszere"

A

prezentációra, melynek témája a TAO fôiskolai

utánpótlás-irányítóját nevezték ki, aki Szongoth

edzést, két dolog azonban biztos: az egyik,

Olimpiai Bizottság alelnöke is elôadást tartott.

Komárom-Esztergom megyei Tehetségnapon a

– egyetemi sportegyesületekkel való kapcsola-

Kristóffal és Katona Tiborral együtt hamarosan

hogy a mûjég november 14-én nyit. A másik

Az NSI vezetôje a SportTudás Egyeteme konfe-

régió testnevelôi, intézményvezetôi vettek

ta, annak tapasztalatai voltak. Békéscsabára a

elkezdi a hokispalánták nevelését.

pedig az, hogy heti három alkalommal

rencia-sorozat „Magyar utánpótlás fejlesztésé-

részt.

város polgármesterének meghívására érkezett

- A szövetség

a Kölyökparádén, a Budapesti

tréningezhetünk majd a ligeti jégen, ahol a

nek lehetôségei” – címû állomásán „Hazai

mûhelyfoglalkozásokat is szerveztek; Lehmann

a

helyi

Nemzetközi Vásár kísérôrendezvényén állított fel egy

„közönségjégtôl” elkerített részen lesz majd a

utánpótlás-nevelés problémái” címmel tart

László elôadására utóbbiak egyikének alkal-

sportszervezetek és a helyi vállalkozók részére

mini pályát, ahol a kapura lövô fiatalokat figyelte

hokipálya.

elôadást.

mával került sor.

tartott

Balogh Tibor, amikor az újra induló KSI-s

- Melyik korosztály kergetheti a pakkot a KSI-ben?

jégkorongról kérdeztem.

- Az induló csapatokba a 2003-2006 között

- Nem könnyû újjászervezni egy szakosztályt…

született gyerekeket várjuk. A KSI annyiban

Eric Thurston, aki a magyar utánpótlás-

mindenképp különbözik a többi klubtól, hogy

válogatottaknál augusztus óta mentoredzô-

egy szélesebb alapokon nyugvó képzést

S

Gyôr,

Pécs,

A

címmel

tartott

konferencián

elôadást.

plenáris

ülést

és

A tatabányai Dózsa György Általános

Egerben és Békéscsabán is tartott elôadást a

Iskolában regionális sportszakmai konferenciát

társasági adó sportra vonatkozó támogatási

Kollégium

ülésén

fôigazgató-helyettes,

ismertetést

a

kerül

ahol

TAO

A

MAGYAR

EDZÔK

TÁRSASÁGA

sor

a

nyújtotta

lehetôségekrôl és az eddigi tapasztalatokról.
V.F.

V.Országos Edzôi Kongresszus NSI-s elôadókkal, fókuszban az utánpótlás

– folytatás

KÖZPONTI SPORTISKOLA (KSI) egyesülete
úgy határozott: 2011. november közepén

Városligeti Mûjégpálya, ami az önök munkáját is

Visszatérve a tengerentúli példára: nem

megkönnyítheti.

véletlen, hogy ezt a komplex képzési módszert

választják. Vannak olyan sportágak, mint

által

alpolgármestere és Dr. Geresdi István, a

NSI kutatói, humánbiológusai többször is

szeretnénk.

szervezett esemény fôvédnöke a Nemzeti

vendéglátó egyetem dékánja valamint Dr.

prezentációra emelkedtek. Dr. Pápai Júlia és

kihasználnánk

Ormai

által

Tróznai Zsófia – társszerzôjük Dr. Szabó Tamás

hogy

Központi

mozgáskultúrát lehet elsajátítani, ami csak

államtitkára, Czene Attila, Pécs polgármestere,

mûködtetett utánpótlás-nevelési programokat

– az utánpótláskorú kézilabdázók testszerkeze-

Sportiskolának számos

ebben az életkorban, azaz 10 éves korig

Páva Zsolt, valamint a Magyar Olimpiai

elôadásában Kovács Tamás (vívás), Kiss László

térôl, illetve a Teleki Blanka Gimnázium és

szakosztálya van, az

tanulható és fejleszthetô.

Bizottság

A

(úszás) és Kovács Antal (judo, Paks) is méltatta.

Általános Iskolát képviselô Négele Zalánnal

asztalitenisztôl

a

- Hol hirdet manapság egy új egyesület?

konferencia elôadói és együttmûködô partne-

Lukács Zsuzsanna, az NSI fôigazgató-helyettese,

kiegészülve

férfi

kerékpáron

át

a

- Haladunk a korral, tehát a Facebook-on már

rei a Magyar Sporttudományi Társaság, a MOB,

Dr. Géczi Mariannal, az NSI osztályvezetôjével a

sportolók testfelépítésérôl adott elô. Az NSI

kézilabdáig.

Utóbbi

megtalálható a KSI hoki. A regisztrációs

az NSI, valamint a sportszakember-képzéssel

látvány-csapatsportokat érintô új, közvetett

Kutató és Informatikai Osztályának munkatár-

mellett a dzsúdósokkal

folyamat lassan befejezôdik, így hamarosan a

foglalkozó felsôoktatási intézmények kutatói,

támogatási forma hatásait, az új finanszírozási

sai, Velenczei Attila és Kovács Árpád „A sport

és a vízilabdásokkal

saját honlapunk is beindul, a ksihoki.hu.

szakemberei, munkatársai voltak.

konstrukció legfôbb jellemzôit mutatta be.

helye a magyar társadalom szabadidôs struktú-

fognánk jobban össze.

Telefonszámunk is van már: 06-20-416-6789.

Összefoglalva

a

rájában”, „A magyar társadalom sportolási

-

- Óvodákban, iskolákban is megfordulnak?

Czene Attila, Molnár Zoltán – mindketten

sportszakemberek a támogatás utánpótlás-

szokásrendszere nemzetközi összehasonlítás-

mûködnének együtt?

- Természetesen tartunk toborzókat, de nem

kitértek az olimpiai kvalifikációra, a sport

nevelésben várható hatásairól is szóltak.

ban” címmel, míg Velenczei Attila – Dr. Géczi

-

csak

könnyû a helyzetünk, hiszen egyre több klub

várható strukturális változásaira –, Monspart

Pignitzky Dorottya NSI-osztályvezetô a Sport

Gábor és Dr. Szabó Tamás társszerzôkkel – a

„Mezcsere-programnak”

keresi meg az oktatási intézményeket. A szülôk

Sarolta világbajnok, Kovács Antal és Vajda

XXI.

állami

„Motoros próbarendszerek az utánpótláskorú

hívom

egészet.

számára is egy újabb anyagi megterhelést

Attila olimpiai bajnokok, Dr. Géczi Gábor

támogatásának

szerkezetét

sportolók körében” címmel jegyezte elôadását.

Elméletben felvesszük

jelent az, ha a gyermekük sportolni kezd.

jégkorong Héraklész sportági vezetô, a MOB

ismertette látványos grafikákkal színesített

ként tevékenykedik, mesélt nekem a kanadai

egymás dresszét, dzsudogiját… Az a lényeg,

Annyit tudunk segíteni, hogy a fejvédôket és az

részérôl

prezentáció

honlapunkról letölthetôek:

példáról.

hogy a gyerekek megismerkedjenek más

ütôket az egyesület biztosítja a leendô

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

rendeznek évente egy-két Friends' Day-t, azaz

sportágak

hokispalántáknak.

Barátok napját, ahol minden hokispalánta

mozgásvilágával is. Egyébként mindez a

- A komplex képzésen túl van valami különleges, új

leviheti edzésre a legjobb barátját. Elég sok

korábban említett kanadai, illetve az amerikai

edzésmódszere a KSI jégkorong-szakosztályának?

fiatalt sikerül is ott tartani, így gyakorlatilag

modellben is benne van: a gyerekek egyszerre

- A filozófia talán, amivel dolgozunk: az elején

évente megkétszerezôdik a játékosok létszáma.

több sportágat kezdenek el ûzni, aztán abból

a legfontosabb, hogy minden kissrác tanuljon

Jó fogás… Persze amíg egy gyerek sincs, addig

idôvel

meg a lehetô legjobb technikával korcsolyázni.

ez az ötletes megoldás nem mûködik.

versenyszerûen folytatnak.

Az is fontos, hogy ezt ôk is élvezzék! Az

- Induló vagy újrainduló csapat lesz a KSI SE

- A sportágcserében benne lehet a veszély, hogy a

edzéseken éppen ezért nem az ütô és a korong

jégkorong-szakosztálya?

kezdô jégkorongozó rögvest szakágat vált?

lesz a lényeges eszköz. Beviszünk a pályára

- Is-is, de inkább induló, hiszen azok, akik a

- Vagy az ellenkezôje: a haladó vízilabdázó

focilabdát, tollaslabdát, amit a hétköznapok-

legutóbb szerepeltek az utánpótlásban, már

inkább a fagyott talajt választja… Az ilyen

ban kedvelnek a gyerekek. Korcsolyázni focizás

kinôttek ebbôl a korosztályból. November 12-

együttmûködésnek talán ez az egyetlen

és tollasozás közben tanulnak meg úgy, hogy

ére, az alakuló napunkra meghívtuk a korábbi

hátránya, sokkal több az elônyös oldala! A

észre sem veszik, hogy koriznak…

években itt szereplô játékosokat.

kézilabda- és a cselgáncs-szakág vezetôivel már

- Ha már az újrázóknál tartunk: hamarosan nyit a

megegyeztünk a közös munka elindításáról.

Erôforrás Minisztérium sportért felelôs

elnöke,

Borkai

Zsolt

volt.

Az elôadók közt szerepelt többek közt

2. oldal

Jégkorong: Újra jégen a KSI

Szeged,

ZOMBATHELY,

Farkas

Tibor,

az

Nemzeti

László

MET-elnök.

eddigi

tehetséggondozó

Az

tapasztalataikat

program

felhasználási

keretében.

NSI

Lehmann

László

Sportszövetséget képviselve Gyôrfi János. A

Sportiskolai programvezetô a sportiskolai

plenáris ülésen felszólalt Czizi Péter, Pécs

rendszer akciókutatás-sorozatát mutatta be. Az

www.nupi.hu

Az

az

NSI-s

elit

utánpótláskorú

munkatársak

elôadásai

Vasvári Ferenc

Fotók: Murai Norbert/ksihoki.hu és Rózsa Zoltán / Archív fotók: Balogh Béla archívuma

Náluk

úgy

toboroznak,

hogy

azt

azt,

Pontosan

hogyan

Egyszerûen

filozófiájával,

kiválasztják

a

Ebben

az

www.nupi.hu

az

szabályaival,

egyet,

amit

például az atlétika, a torna, de ilyen a
tollaslabda

is,

ahol

olyan

alapvetô

Fogl Balázs / utanpotlassport.hu
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A

Kerékpár: Utánpótlás kritérium-versenyek a KSI szervezésében

Sportiskolák: Fókuszban a monitoring-rendszer az igazgatók országos értekezletén

Z UTÁNPÓTLÁS legfiatalabb korosztályai

Czimra Gyula Általános Iskola rendezvényén

Borissza Johanna WU17-ben, Hajós Dániel U11-

számára rendezett kritérium-versenyeket

belül kaptunk helyet, a másnapi futam új

ben – mindhárman a KSI Schwinn-Csepel SE

a KSI Schwinn-Csepel SE Kerékpáros

helyszínen, a Budapest-Fót közti területen lévô

versenyzôi –, ôk mindkét szakaszon gyôzni

A

Szakosztálya. A KSI Kupa 2011-ben, sorrendben

ipari park útján zajlott. A beköszöntött hideg

a 34. alkalommal került a naptárba.

idô

– folytatás

Z ESEMÉNYT Molnár Zoltán nyitotta meg,

rendszerén belül. Ismertette az NSI által koordi-

tartalmi szabályozásáról beszélt: kiemelt terüle-

aki a tervezett strukturális átalakítások

nált programokat, azok egymásra épülését. Az

tei az intézményrendszeri háttér, a tanítási-

közt elmondta, hogy az NSI által koordi-

állami támogatások mellett hangsúlyozta a

képzési idô, a pedagógus életpályamodell, a

tudtak. A rövid körpályákon a technikai tudás

nált, jól mûködô utánpótlás-programok a

társasági-adó utánpótlásra és infrastruktu-

mindennapos testnevelés, a fenntartás és a

a

elôtérbe került, erre nagyon nagy szüksége van

jövôben a MOB szervezeti keretei között

rális fejlesztésekre fordítható összegének

finanszírozás voltak.

„Az idei KSI Kupa nem tartozott a

kerékpározástól, de a résztvevôk jó hangulatú

a kerékpáros fiataloknak. Terveink szerint 2012-

fognak mûködni. A jelenlévô, utánpótlás-

jelentôségét.

legnagyobbak közé, a gazdasági gondok

versenyen vehettek részt, és „száraz bôrrel”

ben a KSI Kupa egyik szakaszának ismét a Fót

korosztállyal foglalkozó szakemberek munká-

Lehmann László elôször a sportiskolák

lák számára a Csanádi iskola részérôl nyújtható

megnyirbálták

az

esemény

sokaknak

elvette

a

kedvét

Rabi Ferencné a közoktatási típusú sportisko-

megszokott

térhettek haza. Az elsôsorban a gyerekek

közeli pálya fog helyszínéül szolgálni” –

ját dicsérve emlékeztetett, hogy az elsô ifjúsági

megváltozott fogalmi rendszerén belül két

szakmai támogatásokat vázolta, melyek kiter-

programját. Két kritérium-versenyre került sor,

részére rendezett futamokon kimagaslott

összegzett Somogyi Miklós fôszervezô.

olimpián a magyar fiatalok a nemzetek közötti

kategóriát választott külön. A közoktatási

jedhetnek a pedagógus-továbbképzésre, a

elôször a XVII. kerületi Zsuzsanna téren, a

eredményével Gyöngyösi Kevin U15-ben, és

versenyben az elsô tízben végeztek.

típusú sportiskolákhoz sorolta az iskolai sportis-

szaktanácsadásra, a pedagógiai értékelésre, az

Országos

kolákat, a sportkollégiumokat, az alapfokú

igazgatási-pedagógiai szolgáltatásra.

Szövetségének mûködését, eredményeit ismer-

sportiskolákat és a sport szakközépiskolákat; a

A zárszóban Dr. Szabó Tamás a strukturális

V.F.

Duatlon: Szekszárdon rendezték az NSI Sport XXI. utánpótlás-olimpia döntôjét

A

Kovács

Géza

a

Sportiskolák

SZABADIDÔ

a szervezôk az élsportolók versenyeztetésének

tette, mint fogalmazott: „Az NSI meghatározó

nem-közoktatási típushoz az egyesületi sportis-

szervezeti átalakulásról bíztatóan nyilatkozott;

KÖZPONTBAN rendezték az NSI Sport

biztosítása mellett új tehetségeket kutassanak

szakmai hátteret ad a sportiskolák mûködéséhez”.

kolákat, a sportakadémiákat, az önkormányzati

mint megerôsítette, a programra a jövôben is

XXI. Programja által támogatott duatlon

fel a klubok számára, valamint a sportág után-

Nagy János, a „Hogyan válasszak sportágat”

sportiskolákat és az utánpótlás-centrumokat.

lesz anyagi forrás. A résztvevôkhöz fordulva

utánpótlás-olimpia döntôjét. Az országos

pótlásának biztosítása és az utánpótlás-sporto-

címû könyvvel kapcsolatban, mint mondta, a

Másik témaként a Sportiskolai program moni-

hozzátette: „az eddigi években jól teljesítettek,

finálén újonc, gyermek, serdülô, ifjúsági és

lók egyesületekbe irányítása. A különbözô kor-

közelmúltban adták ki a második kiadást, mely

torozása került napirendre. Mint mondta:

a

junior korosztályokban hirdettek bajnokokat.

osztályok 1, 2 vagy 3 kilométert futottak, majd 2,

már 118 sportágról ad ismeretet a fiataloknak;

„vissza kell tekinteni az elmúlt esztendôkre, az

sportiskolák lobbija, a program mûködni fog.

4, 8 vagy 12 kilométert kerékpároztak; végül fél,

céljuk, hogy a kiadvány az ország minden okta-

évenkénti több 100 milliós mûködési támogatás

Az, hogy ilyen számban eljöttek erre az

egy, vagy másfél kilométert ismét futottak.

tási intézményébe eljuthasson.

mit is hoz a konyhára”. A monitoring

értekezletre, a téma fontosságát mutatja.”

SZEKSZÁRDI

SPORT

ÉS

A verseny célja az volt, hogy az utánpótláskorosztály részére versenylehetôséget biztosításon összevontan kerékpározásban és futásban;

„Az utánpótlás-olimpia alsó korosztályainak

Dr. Füzi Ákos a Sportiskolai program

versenyét pénzügyileg nagymértékben támo-

szerepét mutatta be a hazai utánpótlás-nevelés

gatta a Sport XXI. Program. Az NSI kérte a

támogatott a Sport XXI. Program, így az

szövetséget, hogy dolgozza át tartalmilag és

aquatlon megyei versenyeket és az országos

szakmailag az utánpótlás-olimpiák rendszerét.

döntôt, illetve a duatlon és triatlon utánpótlás

Az esemény versenykiírása úgy lett megalkotva,

olimpiákat, tehetségkutatókat” – mondta

hogy az egyesületekben sportoló gyermekekre

Pignitzky Dorottya a program osztályvezetôje.

vonatkozóan illeszkedjen a sportág megújuló
utánpótlás versenyrendszerébe. A rendezvény

Az

eredmények

a

www.nupi.hu

kiértékelése 2012 tavaszán várható.
Dr. Madarász Hedvig a köznevelés új jogi és

helyi

pedagógiai

tervek

jók.

Erôs

a

Bôvebb beszámoló, letölthetô elôadásokkal:
http://www.nupi.hu/sportiskola
Vasvári Ferenc

-n

megtalálhatóak.
V.F.

mellett az esztendôben több eseményt is
Forrás: triatlon.hu

Kézilabda: Regionális szakmai továbbképzés Sport XXI-es támogatással

A

NEMZETI SPORT INTÉZET támogatásával

„zárás-leválás”

–

„húzás-kontra”

páros

bonyolítódnak le az ôszi utánpótlás

játékelemek (12-14 évesek) bemutatása,

szakmai napok, melyeken a hazai

valamint erô- és kondicionális fejlesztési

utánpótlás területén tevékenykedô kézilabda-

lehetôségek szerepelnek.

Torna: Berki a világbajnoki címével kvótát szerzett, Hidvégi negyedik lovon

K

IVÁLÓAN TELJESÍTETTEK a magyarok

gyôzött lólengésben, Donát Ferenc lett negyedik.

fel… A NUPinfo 2002. decemberi számában

Tokióban, a tornászok olimpiai kvalifikációs

A Berki, Hidvégi, Rácz Attila, Vlacsil Attila,

interjút készítettünk vele, akkor, friss pathraszi

világbajnokságán a lólengés döntôjében,

Babos Ádám és Kállai Zoltán összeállítású férfi

ifi Eb-ezüstjével a debreceni felnôtt vb-n, a KSI

forinttal támogatja, ez nyolc régióval számolva

ahol a korábban KSI-s Berki Krisztián (UTE,

válogatott a 21.; a Divéky Luca, Böczögô

színeiben 9. lett lovon. Nagy tervekrôl beszélt

szezonban bevezetésre kerül a „Kölyökkézi

összesen négymilliós támogatás. A félmillió

Kovács István) megvédte világbajnoki címét és

Dorina, Sheppard Austin, Lónai Hajnalka,

az akkor 17 esztendôs tornász: kvalifikációs

edzôi igazolvány”, amelynek megszerzése a

forintos összegbôl 200 ezer forint az edzô-

olimpiai kvótát szerzett, míg Hidvégi Vid (KSI

Gombás Laura, Szabadfi Szilvia, Nagy Orsolya

vb-rôl, olimpiai aranyról – ne feledjük: Athén

régiós szakmai napokon való részvételhez kötött.

továbbképzésre, újabb 200 ezer a kiválasztásra,

SE, Laufer Béla) a negyedik helyen végzett.

alkotta nôi együttes pedig 20. lett a csapatok

közeledett… Azóta többször is Európa leg-

Az ôszi régiós továbbképzések nyolc

míg 100 ezer forint a régióvezetô díjazására

Berki a döntôben 15,833 pontot kapott gyakor-

versenyében.

jobbja lett, második esztendeje a világot is

alkalommal valósulnak meg: Budapest után

használható”

Pignitzky

latára, Hidvégi 15,000-val zárt. A magyar torna-

Szeged,

Dorottya, a Sport XXI. Program osztályvezetôje.

sportban utoljára az 1974-es vb-n fordult elô

edzôk egy egységes szakmai alapokra épülô

„A Nemzeti Sport Intézet Sport XXI.

képzési rendszer keretében kapnak tájékozta-

Programja az egyes régiókat 500-500 ezer

tást a jövô edzésmódszereirôl. A 2012/2013. évi

Gyôr,

Nyíregyháza

és

Békéscsaba,
újra

a

Kaposvár,

fôváros

–

foglalta

össze

(külön

ehhez hasonló eredmény, akkor Magyar Zoltán

A magyarok összesítésben, 83 nemzetbôl az
éremtáblázat 5. helyén végeztek.
Berki Krisztián „Héraklész szeme” elôtt nôtt

uralja. Kvalifikációja megvan – jöhet London.
Krisztiánnak 2012-ben valóra válhat ifjúkori álma.
Matsz.hu – V.F.

budapesti és Pest megyei) következik. A
szakmai témák közt szivacs-kézilabdázás,

Kolyokkezi.hu – NUPinfo

Fotók: matsz.hu
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Vívás: Vb-hatodik a héraklészesekkel felálló magyar nôi kard-válogatott és Szilágyi Áron is

Judo: A KSI-s Tóth Krisztián aranyérmet szerzett Belgrádban

szövetségi kapitány.

H

200 judósa – köztük 13 magyar – állt

(Honvéd-Kipex) a fináléban kapott ki a

Tatabánya-Leányvár) két gyôzelemmel és egy

olaszországi viadalra összesen 113 ország 937

A Benkó Réka, Márton Anna, Várhelyi Kata és

tatamira. Magyarország 1 arany-, 1 ezüst- és 5

románok U23-as Eb-ezüstérmesétôl, Mateitôl.

vereséggel lett bronzérmes, a 70 kg-osok

vívója nevezett.

Damu Dóra négyes várakozáson felül szerepel-

bronzéremmel az ötödik helyen zárta az

Öt judósunk szerzett bronzérmet, a 66

között Szabó Franciskát (Leányvár-Egerági

ve a legjobb nyolc közé jutott, végül szintén a

éremtáblázatot. A viadal idén az Európa-kupa-

kilósoknál mindkét bronzcsatát magyarok

Üstökös SE) két gyôzelem után az ifjúsági

6. helyen végzett. Igen fiatal a csapat, mind a

sorozat eseménye volt.

nyerték,

(Honvéd-Kipex)

Európa-bajnok horvát Matic tartóztatta fel, ám

A

Z IDEI, kvalifikációs vívó világbajnokságnak

helyezésével annyi pontot kap, hogy szinte száz

otthont adó szicíliai Catania-ban ismét

százalék a részvétele” – mondta Kovács Tamás

bizonyítottak a héraklészes fiatalok. Az

A kardozók közt Szilágyi Áron – a tavaly
szintén

vb-hatodik

teljesítményeiért

vívót

többször

is

korábbi
díjazták

ÉT ÉRMET SZEREZTEK a magyarok a belgrádi

Európa-kupa után a felnôttek között is nyert

Ádám (Honvéd-Kipex) is harmadik lett. A

Szerb Openen, melyen 21 ország csaknem

Ek-viadalt. A 100 kg-osoknál Czirjenics Miklós

hölgyeknél Erdélyi Lilla (48, Ippon Judo

Zámbori

Bence

a

négyen U23-as korúak; Márton Anna a

A mieink közül a 17 esztendôs Tóth Krisztián

klubtársát, Gorjánácz Zsoltot gyôzte le, míg

a magyar judósnak a horvát Cosic elleni

Héraklész Gálák alkalmával – a 6. helyen

Héraklész Bajnok-, Benkó Réka és Várhelyi Kata

(KSI SE) mind a négy mérkôzését megnyerve

Juracsek László (KSI SE) az olasz Contegrecót

bronzmeccsen sikerült javítania.

végzett. „Nagyon jó eredmény ez a hatodik

a Csillagprogram jelenlegi támogatottja, Damu

A csillagprogramos Kreiss Fannival felálló nôi

lett aranyérmes; így a paksi és a prágai junior

verte a harmadik helyért; nehézsúlyban Juhász

hely Árontól, már csak azért is, mert még csak

Dóra korábban volt bajnokprogramos. „Márton

tôrcsapat (Mohamed Aida, Knapek Edina,

21 éves. Már ott van az olimpián, a mostani

Anna és Várhelyi Kata meglepôen jól vívott,

Varga Gabriella, Kreiss) az 5.; a Decsi Tamás,

utóbbi szinte egyedül vitte be a csapatot a

Lontay Balázs, Nemcsik Zsolt, Szilágyi Áron

negyeddöntôbe a dél-koreaiak ellen. Benkó

összetételû kardcsapat a 6. helyen fejezte be a

Réka stabil tagja a csapatnak, szerintem szinte

versenyt.

biztos, hogy ô ott lesz a londoni olimpián is,

A magyar válogatott az Imre Géza, Boczkó

melléje kerülhet a késôbbi csapatokba Márton

Gábor, Somfai Péter és exhéraklészes Szényi

és Várhelyi, s hozzájuk kell még fiatalokat

Péter összeállítású párbajtôrcsapat 2. helyével

keresni. Szerintem helyes döntés a fiatalítás,

holtversenyben 9-ként végzett a világbajnokság

ezen az úton kell továbbmenni – értékelt

éremtáblázatán.
Fotó: Záhonyi Tamás/IJF

MTI – Hunfencing.hu – NUPinfo

Kovács Tamás.
Fotó: Földi Imre/MTI

A

Ökölvívás: Héraklészes kvóták a bakui vébérôl

BAKUI kvalifikációs ökölvívó világbajnokságon összesen 92 olimpiai kvóta talált
gazdára – ebbôl hármat a magyarok

s Bacskai Balázsnak nem lesz könnyû dolga,
mert már csak két hely szabad Európából, mivel
hatan továbbjutottak Bakuban, ahol a legtöbb

még szabad európai
helyekért

2012.

szereztek: a tavalyig héraklészes Varga Miklós

kvótát Kuba (7), az ukránok és oroszok (6-6)

április

(60 kg), a jelenleg is támogatott, korábbi KSI-s,

szerezték.

között Isztambulban

szingapúri ifjúsági olimpiai bronzérmes Harcsa
Zoltán (75 kg) és Káté Gyula (64 kg).

A vb éremtáblázatán elsôk az ukránok 4
arany- és 1 ezüstéremmel, másodikok a kubaiak

A

kvótával zártak. A

13.

és

versenghetnek

22.

Z OLIMPIAI kvalifikációs sorozat egyik kiemelt

szerezte meg az elsô Grand Prix-gyôzelmét,

Hsziu-li, illetve két világbajnoknô, az amerikai

versenyére került sor Abu-Dzabiban, ahol

amikor Bakuban a dobogó legfelsô fokára

Kayla Harrison és a holland Marhinde Verkerk

a zárónapon a KSI SE Európa-bajnoknôje,

állhatott. Pánczél Gábor tanítványa ezúttal

is. A KSI-s Maros Barbara (52 kg) és Baczkó

Joó Abigél aranyérmet szerzett. A KSI SE 21

Abu-Dzabiban remekelt, ahol a mezônyben

Bernadett (63) – a többi magyarhoz hasonlóan

esztendôs olimpiai reménysége májusban

volt az olimpiai bajnoki címvédô kínai Jang

– ezúttal helyezetlenül zárt.
Judoinfo.hu – NUPinfo

Asztalitenisz: Újra érmes a nôi csapat az Európa-bajnokságon

az

– 17 év után ismét nyolc között a férfiak

öklözôk.

Legjobbjaink közül a 69 kg tavalyi Európa-

(2,1), harmadikok az azeriek lettek (1,1); a

Boxing.hu/Ch. Gáll

bajnokának, a csillagprogramos, korábban KSI-

magyarok érem nélkül, de három londoni

András – NUPinfo
Fotó: Boxing.hu/Ch. Gáll András

Kajak-kenu: Magyarok nyerték a nemzetek közötti pontversenyt a szingapúri maraton vébén

A

A KSI-s Joó Abigél Grand Prix-gyôztes Abu-Dzabiban!

H

ÁROM ESZTENDÔ elteltével ismét éremmel

maradtak alul a címvédô Hollandiával szemben

utazhatott haza a nôi asztalitenisz-

úgy, hogy lényegében egyetlen csapatként

válogatott az Európa-bajnokságról. A

voltak képesek megszorítani az Eb-n három éve

dobogó harmadik fokán végzô együttesben

veretlen narancsmezeseket.

KIVÁLÓ eredményeknek köszönhetôen

a dobogó harmadik fokára. Noé Bálint nem

fölénnyel nyert; Varga Patrik Szalai Bencével

Tóth Krisztina és Lovas Petra mellett az

Ami az egyéni versenyszámokat illeti, a 2008-

Magyarország nyerte Szingapúrban a

tudott alkalmazkodni a körülményekhez,

harmadik lett. A Kiszl Vanda, Czéllai-Vörös

egykoron bajnok- majd csillagprogramos Póta

ban kontinensbajnoki címet szerzô Tóth

kajak-kenu maraton vébé nemzetek

ráadásul a kormánya is elromlott, és a válla is

Zsófia alkotta egység már a második futás után

Georgina elévülhetetlen érdemeket szerzett a

Krisztina, Póta Georgina kettôs akárcsak tavaly,

megfájdult, ô a 11. helyen zárt.

megléptek a mezônytôl és folyamatosan

csapat sikerében. A keretben két, jelenleg is

idén is bronzérmes lett, míg az egyesben

érmet

növelve elônyüket, több mint két perccel

csillagprogramos, ifjúsági vb-ezüsttel büszkél-

mindketten a legjobb 8 között fejezték be

begyûjtöttek. A lányoknál Horváth Lilla

nyertek. A Hagymási Réka, Takács Tamara duó

kedô sportoló kapott helyett, Pergel Szandra

szereplésüket.

Lucz Dóra és Kiszli Vanda Szingapúrban is

bronzérmes, a KSI-s Váczai Enikô ötödik lett.

3. lett. Az egyesben aratott gyôzelme után Csay

valamint Madarász Dóra, akik a csoportselej-

2010-ben óriási szenzációt jelentett a férfi-

megmutatta milyen a magyar kajakiskola.

Férfi kajakban Gere Bálint és Máthé Gábor

Renáta a szingapúri ifi olimpiai bajnokkal,

tezôk során gyôzelemmel járultak hozzá a

válogatott negyeddöntôbe kerülése a moszkvai

Ifjúsági lányaink taktikusan versenyezve, szinte

technikai gondokkal küzdött, a 8-9. helyet

Farkasdi Ramónával párosban is aranyérmet

gárda összteljesítményéhez.

csapat-világbajnokságon. Egy év elteltével az

Héraklész-vonatkozású hír ugyanakkor, hogy

az egész távot uralva szerezték meg az arany-

szerezték meg. A kenusoknál Szabó Kristóf

szerzett. A Bedôcs Krisztina és a KSI-s Bara

A magyar válogatott többek között a

Európán belüli versengés is bravúrt hozott a

az ifjúsági olimpiai negyedik helyezett, bajnok-

és az ezüstérmet. Kenuban Bodonyi András

ezüstérmes, Kovács Benjamin 8. lett.

Alexandra a 2. helyen ért célba.

házigazda Lengyelországot és a nagy rivális

férfi szakág számára, férfiegyüttesünk 17 év

programos versenyzô Lakatos Tamás pálya-

bronzérmet vehetett át, Kauth Kristóf a 4.

A C-2-esek közt a tavalyi világbajnok Bodonyi

Németországot is legyôzte a négy közé vezetô

elteltével jutott ismét a legjobb nyolc közé, és

futása elsô kontinens-

helyen zárt. Kajakban Havas Balázs állhatott fel

András,

úton. Az elôdöntôben óriási küzdelemben

végül a hatodik helyen zárt. Válogatottunk

bajnokságán

csoportjában

legyôzte

szereplési lehetôséget.

fehéroroszok

felett

közötti pontversenyét. A 36 fôs magyar
válogatottat

ezúttal

is

héraklészesek

erôsítették.

U23-as

versenyzôink

Viola

Viktor

is

több

kettôs

meggyôzô

Kajakkenusport – NUPinfo

kulcsfontosságú feladat hárult a keret további

Angliát,

aratott

majd

a

gyôzelemmel

két tagjára, Fazekas Péterre és Pattantyús
Ádámra.

A

még

kapott

jelenleg

is

biztosította be a továbbjutást jelentô második

ifjúsági korú sportoló

helyet. Az 5-8. pozíciókért zajló helyosztókra is

az egyéni versenyszá-

jutott egy magyar gyôzelem, a görögök elleni

mokban képviselhette

összecsapást követôen hagyták el a magyar

a

férfiak gyôztesen a játékteret. A sikerben aktív

színeket

szerepet vállaltak a Héraklész Program égisze

Európa-bajnokságon.

magyar
a

nemzeti
gdanski
Fotó: Kalocsai Richard

alatt felnövekvô fiatalok, így Jakab János,
Kosiba Dániel és Nagy Krisztián, valamint

Lajtai Kristóf, Héraklész sportági vezetô

Fotók: mkksz.hu
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