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Hírek

bronzérmet

HAT VÁROS 57 sportolója teljesítette a TVK-

szerzett az ifjúsági lányok versenyében a

Mali Triatlon Klub által rendezett 2. Ergotlon

romániai Bodzán megrendezett utánpótlás

Bajnokságot a Tiszaújvárosi Sportcentrumban.

asztalitenisz Európa TOP 10-es bajnokságon. A

A futásból, kerékpáros görgôzésbôl és ergomé-

héraklészes sportoló hat gyôzelemmel és

terezésbôl álló erôpróbára Bajáról, Budapestrôl,

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

három vereséggel zárta a tornát. Az ifjúsági

Miskolcról, Szegedrôl, Vácról és Tiszaújvárosból

a Héraklész-, a Sport XXI- és a Sportiskolai Program valamint a KSI SE tájékoztató kiadványa;
2012. januári, XI. évfolyam 1., sorrendben 111. száma.

érkeztek evezôsök, kajak-kenusok és triatloFotók: Kalocsai Richárd

nosok. Utánpótlás abszolút eredmények:
1. Putnóczki Dorka, 2. Lehmann Csongor,
3. Mátyus Lili (mindhárom TVK-Mali TK);
Fotó: Babka Szabolcs

felnôtteknél a két váci, korábban héraklészes

A TARTALOMBÓL:

Sportiskolai és TAO-hírek SamsungSport szavazás
torna, asztalitenisz, vízilabda, úszás, kosárlabda, judo, ökölvívás Hírek.

Sportági beszámolók: jégkorong,

Gyurta Dániel és Kovács Sarolta a Héraklész Gála összetett legjobbja

KEREKEGYHÁZÁN zárult az ötfutamos,

evezôs: Szabó Katalin és Galambos Péter nyert.

második alkalommal kiírt SuperCross terep-

LUKÁCS ZSUZSANNA a Magyar Kézilabda

kerékpár-verseny sorozat. Az U19-es fiúk verse-

Szövetségben folytatja szakmai munkáját. Az

nyét 100 százalékos teljesítménnyel Rózsa Balázs,

NSI korábbi fôigazgató-helyettese a szövet-

A

a KSI Schwinn - Csepel SE kerekese nyerte.

Z URÁNIA FILMSZÍNHÁZBAN DÍJAZTÁK

A Nemzeti Sport Intézet (NSI) által szervezett

György NSSZ-elnök, MOB-alelnök továbbá

2011-es eredményeik alapján a Héraklész

gálán a sportágankénti legjobb fiúk és leányok,

sportági elnökök, fôtitkárok –, olimpiai érme-

programban szereplô legeredményesebb

a sportági összesítésben egyéni legjobbak, a 2-

sek és világbajnokok – a sportpolitikáért felelôs

ségen belüli új vezetési modell kialakítása után,

utánpótláskorú sportolókat január 27-én. A

4 fôs fiú- és leánycsapatok valamint csapatsport

államtitkár Czene Attila és a miniszterelnöki ta-

AZ ELÔZÔ ÉVEK hagyományaihoz híven,

február elsejétôl ügyvezetôi igazgatói beosztás-

Héraklész Gálán összesen 108 sportolót és

nagycsapatok legjobbjai kaptak elismerést.

nácsadó Balogh Gábor mellett Magyar Zoltán,

kilencedikként

idén is megrendezésre került január közepén az

ban dolgozik tovább. A sportvezetô 2011

edzôt jutalmaztak. Az összetett legjobbnak járó

A díjátadásban sportvezetôk – többek közt

Vörös Zsuzsanna, Székely Bulcsú, Szabó Tünde,

zárt.

evezôs edzôk, szakemberek továbbképzése és

tavaszától az NSI-n belül a TAO-val kapcsolatos

díjat az úszó Gyurta Dániel és az öttusázó

Dr. Szabó Tamás NSI-fôigazgató, MOB-alelnök,

Szabó Gabriella, Güttler Károly, Petô Tibor,

A NÉMETOR-

fóruma. Az eseményen az utánpótlás-nevelés is

szakmai feladatokért felelt; az effajta koordiná-

Kovács Sarolta kapta.

Tóth József Héraklész-igazgató, Dr. Gémesi

Erdei Zsolt és Talmácsi Gábor – vettek részt.

SZÁGI, chemnitzi

terítékre kerül. A programban az NSI által

ciót a jövôben a kézilabdásokra vonatkozóan

fedettpályás at-

mûködtetett Héraklész illetve Sport XXI. prog-

valósítja meg.

létikai versenyen

ramról szóló elôadások, beszámolók is szerepel-

A MAGYAR ANTIDOPPING CSOPORT január

Baji Balázs 7.72

tek. Tóth József, Héraklész programigazgató,

közepén, hírlevelén keresztül elérhetôvé tette

mp-es eredményt

„Az evezôs sportág helyzete és megítélése a

az aktuális, 2012-es tiltólistát. A felsorolás

Héraklész programban” címmel adott elô.

honlapunkról (www.nupi.hu) is elérhetô.

fiúk mezônyében Lakatos Tamás (KSI) hetedik
lett, a serdülô lányoknál Nagypál Csilla

A díjazott sportolók és eredményeik, valamint edzôik felsorolása megtekinthetô:
http://www.nupi.hu/download/heraklesz/heraklesz_gala_2012_dijazottak.pdf
A 2011-es Héraklész eredményességi táblázat megtekinthetô:
http://www.nupi.hu/nupi/hirek/2012/1/heraklesz_eredmenyessegi_tablazat_2011
(folytatás a 2. oldalon)

Fotó: masz.hu

ért el a 60 méteres gátfutás alkalmával, ezzel
teljesítette a vb-szintet. A Békéscsabai Atlétikai
Club csillagprogramos sportolója, Medovarszky
János tanítványa egyéni csúccsal, másodikként
végzett Helge Schwarzer (7.64 mp) mögött. A
fedettpályás atlétikai vébét március 9. és 11.
között rendezik, Isztambulban.
TELJESÍTETTE az olimpiai „A” szintet a
houstoni maratoni futóversenyen az Egyesült
Államokban tanuló héraklészes Erdélyi Zsófia. A
23 éves atléta 2:36:56os idôvel ért célba, a
londoni játékokon való
induláshoz 2:37:00 órán
belül kellett teljesíteni.
A december elején Las
Vegas Marathont is
megnyerô Erdélyi ezúttal

abszolútban

5.,

korosztályában pedig

Fotó: Kovalcsik Péter

elsô lett.
Fotó: Erdélyi/Huston Maraton, terepsport.hu

J

A

következô számának tartalmából:
asztalitenisz, judo, ökölvívás, vívás, TAO és sportiskolai hírek

A KSI SE TÖBB MINT 10 SPORTÁGBAN VÁRJA A FIATALOKAT. Információk: http://www.nupi.hu/ksise.

lapzártánkig 86-ra nôtt az idei nyári játékok-

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

„B” szinteseké 16. A keretben több héraklészes

londoni

sportoló is jelen van.

eredményével biztosította be nyári részvételét

A

kvótaszerzôk

tabellájára

januárban

felkerülô sportolók közt van Laufer Béla

szereztek, az „A” szintet teljesítôk száma 19, a

tornász tanítványa, a KSI-s Hidvégi Vid is, aki a

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

londoni kvótaszerzô sportolók száma,

ra nevezhetô versenyzôk száma. Kvótát 51-en

NUPinfo

Fôszerkesztô: Vasvári Ferenc

Már 86 kvótaszerzô Londonra

ANUÁRBAN TOVÁBB GYARAPODOTT a

I

kvalifikációs

versenyen

elért

az angol fôvárosban.

(folytatás a 3. oldalon)

I. Ifjúsági Téli Olimpia: Két magyar érem Innsbruckból

NNSBRUCKBAN RENDEZTÉK január 13. és 22.

számában, 70 országból több mint ezer, 14-18

Kovács Attila és Gasparics Fanni érte el: a

között az elsô alkalommal kiírt ifjúsági téli

év közötti sportoló vett részt; Magyarországot 6

jégkorongozók egyéni ügyességi versenyszá-

olimpiát. A korosztály ötkarikás seregszemlé-

sportágban 9 versenyzô képviselte.

mában mindketten ifi olimpiai ezüstérmet

jén 6 sportág 15 szakágának 63 verseny-

Küldöttségünk

kiemelkedô

eredményét

szereztek.
(folytatás a 4. oldalon)

www.nupi.hu

Gyurta Dániel és Kovács Sarolta a Héraklész Gála összetett legjobbja

– folytatás

Judo: Keretedzés héraklészesekkel, KSI-sekkel, Európa és a világ legjobbjaival

Z ÖSSZETETT LEGJOBB a mellúszó felnôtt

bajnok, felnôtt egyéni és csapat vb-ezüstérmes

világ- és rövidpályás Európa-bajnok

Kovács Sarolta (edzôje Szloboda József)

Dr. Szabó Tamás zárszavában az elmúlt tíz

Gyurta Dániel (edzôje Széles Sándor) lett,

ülhetett a trónra, második az Év sportolója díjat

esztendô sikereire tekintett vissza; az évtized-

S

a holtversenyben második ifjúsági világbajnok

is elhódító, többszörös felnôtt világbajnok

ben a magyar fiatalok a korosztályos európai és

csozók.

kalapácsvetô Pásztor Bence (Zentai Tibor) és

Csipes

kajakos,

szintén ifi világelsô Korisánszky Dávid György
(Ludasi Róbert) kenus, valamint a harmadik

A

AJTÓNYILVÁNOS keretedzést tartottak

kiválóságai – KSI-sek, héraklészesek – is

Bertalan; a „formabontó” edzésen judogiba

február legelején a Tüzér utcai Honvéd-

tatamira léptek. Az összetartáson jelen volt

öltözött a hazai szövetség elnöke: dr. Tóth

Kipex Küzdôsport Centrumban a cselgán-

többek közt a KSI-s Tóth Krisztián és Baczkó

László is. Az eseményen a jelen és a közelmúlt

és

Bernadett, továbbá Karakas Hedvig, Bor Barna,

kiválóságai

világversenyeken, olimpiákon összesen 1336

korosztályos olimpiai, Európa-bajnoki valamint

Mészáros Anett, Hadfi Dániel; a korábbi

függetlenül küzdhettek egymás ellenében.

harmadik – megosztva – a kadet birkózó

érmet szereztek, ebbôl tavaly 156-ot; az évi

világbajnok érmesek, köztük az utánpótlás

„nagyok” közül Kovács Antal és Hajtós

világbajnok Németh Zsanett (Nagy Lajos) és az

több mint 300 elsô nyolc helyezés valamelyike

helyezett junior Európa-bajnok, vb-második

U23-as cselgáncs Európa-bajnok Joó Abigél

már tendencia, 2011-ben ez a szám 342 volt.

Herczeg Norbert (Konkoly István) ökölvívó elôtt.

(Pánczél Gábor) lett.

„Az

A hölgyeknél ezúttal az egyéni junior világ-

Tamara

(Csipes

Ferenc)

A nagycsapatok díját az U20-as vb-második
nôi vízilabda-válogatott (Antal Dóra, Bolonyai

köztestülethez került.

eredményekhez

elengedhetetlen

a

versenyzôk, edzôk, szakvezetôk és szülôk
áldozatos munkája” – hangsúlyozta a Nemzeti

Flóra, Czigány Dóra, Illés Anna, Keszthelyi Rita,

Sport Intézet fôigazgatója. Az intézetvezetô

Kisteleki Hanna, Kocsis Laura, Kövér Kis Réka,

kitért a magyar sportirányítás változásaira is. A

Molnár Tímea, Pardi Petra, Pengô Nikoletta,
Somhegyi Noémi, Szabó Ivett; edzôjük Kelemen

A

judokák

között

felnôtt

nemtôl

és

súlycsoporttól

V.F.

Héraklészes ötödik helyek a Mesterek tornájáról

B

OR BARNA, illetve a két csillagprogramos:

érvényesülni, ám a vb-bronzérmes Karakas a

Karakas Hedvig és Joó Abigél is az ötödik

mérkôzés második felére, majd a ráadásban is

A 78 kilogrammban az Európa-bajnok Joó

helyen végzett az Almatiban megrendezett

valósággal felôrölte Zablugyina ellenállását,

Abigél talán be sem melegedett igazán az elsô

World Judo Masters versenyén. Mindhárman

amit a döntésnél értékeltek is a bírók, akik a

mérkôzése során, néhány másodperc alatt

közel álltak a továbbjutáshoz, s igazi klasszistól

magyar versenyzô gyôzelmére szavaztak. A

ipponnal gyôzte le a kanadai Cottont. A KSI SE

szenvedtek vereséget. A kazahsztáni Mesterek

negyeddöntôben a súlycsoport egyik legna-

fiatal csillaga a negyeddöntôben az olimpiai

tornájára a világranglistáról valamennyi súly-

gyobb csillaga, a háromszoros vb-ezüstérmes,

bajnok kínai Jang Hsziu-li ellen is fergetegesen

csoport legjobb tizenhat judósa kapott meghí-

háromszoros Európa-bajnok portugál Telma

kezdett, elôbb jukóra, majd vazarira dobta

vást. Köztük volt hat magyar is, ám Ungvári

Monteiro következett. A várakozással ellentét-

ellenfelét, aki sokáig nem találta az ellenszert.

Miklós, Csernoviczki Éva és Mészáros Anett

ben a magyar judós volt sokkal aktívabb, s a

Aztán váratlanul fordult a kocka, a kínai a

kihagyta az idei viadalt.

támadásai is veszélyesebbnek bizonyultak, ám a

földre kényszerítette a magyar judóst, aki a

A torna elsô versenynapján az immár UTE-

rutinos portugál a magyar judós egyetlen

földharc során nem tudott szabadulni, így

színekben versenyzô 57 kilogrammos Karakas

megingását kihasználva az utolsó percben egy

ipponnal Jang nyert, Joó Abigél pedig az ötödik

Hedvig lépett tatamira. Nagyon harcos meccset

gyönyörû akcióval véget vetett a csatának.

helyen végzett.

vívott az orosz Zablugyina ellen, az elsô

Karakas Hedvig az ötödik helyen végzett, ezzel

percekben még a rivális akarata látszott

nyolcvan olimpiai kvalifikációs ponthoz jutott,

ami sokat érhet majd a végelszámolásnál.

MOB alelnöki tisztségét is betöltô sportvezetô a
jövôt vázolva a Londonig és a riói olimpiáig

Attila, Kovács Imre) vehette át. A 2-4 fôs
csapatok kategóriáját az ifi vb-második nôi
kajak négyes (Lucz Dóra, Nagy Flóra, Farkasdi
Ramóna, Horváth Noémi; edzôik Fazekas Tibor,
Agócs Mihály) és az ifi világbajnok férfi kajakos
duó (Tótka Sándor, Hérics Dávid; edzôik Kovács
Gábor, Tokár Krisztián) nyerte.
Czene

Attila,

a

Nemzeti

Erôforrás

Minisztérium sportpolitikáért felelôs államtitJudoinfo.hu – NUPinfo

kára köszöntôjében a fiatalok eredményeinek

A

méltatása mellett az új sporttörvénybôl eredô

vezetô útról is beszélt: „amíg a Héraklész

változásokról beszélt. Kiemelte, hogy az

program támogatottjai közül Pekingben több

utánpótlás-nevelés 2012 januárjától a Magyar

mint 30, addig London esetében közel 70,

Olimpiai Bizottsághoz, a magyar sportszakmai

Rióban akár 100 százalék lehet a fiatalok

életet

részvétele”.

a

jövôben

egyedüliként

irányító

HÉRAKLÉSZ GÁLA EGYÉNI DÍJAZOTTJAI:

Székely Norbert, Váradi Attila), Nagy Kornélia

Virth Balázs, Sántics Béla), Márton Anna, Iliasz

Madarász Dóra, Szudi Ádám (asztalitenisz,

Kitti, Herczeg Norbert (ökölvívás, Nagy Lajos,

Nikolasz (vívás, Gárdos Gábor, Szabó Bence),

edzôjük Vámossyné Oláh Zsuzsanna és

Konkoly István), Kovács Sarolta, Demeter Bence

Keszthelyi Rita, Vámos Márton (vízilabda, Mihók

Türei Ferenc), Nguyen Anasztázia, Deák Nagy

(öttusa, Szloboda József, Demeter József),

Attila, Horváth János).

Marcell (atlétika, Szabó Dezsô, Benkô Ákos),

Stefanik Orsolya, Gergye Roland (röplabda,

Németh Zsanett, Rizmajer György (birkózás,

Németh Lajos, Buzek László), Nemes Adrienn,

Nagy Lajos, Takács Ferenc), Bácskai Dominika,

Biatovszki Máté (sportlövészet, Pál-Plichta

Kaszás Kornél (evezés, Mácsik Miklós, Kiss

Györgyi, Kissné Oroszi Edit), Szûcs Petra, Soóky

KÜLÖNDÍJAT AJÁNLOTT FEL a Héraklész Gála

László), Németh Attila (jégkorong, Szabó István

Gergely (súlyemelés, Szûcs Endre, Soóky Zoltán),

alkalmából a Nemzeti Sport, a Sportime

T

Pál), Polyák Krisztina, Tóth Krisztián (judo,

Babos Tímea, Szintai Dávid (tenisz, Barátosi

magazin, a Grepton Informatikai Zrt., a

nôi tornán három korosztályban összesen húsz

felnôtteknél

versenyzô, londoni repülôjegyre is pályázó KSI-

Ökölvívás: Három magyar elsôség Zomborban
IZENHÉT ORSZÁG 109 öklözôje húzott

rendeztek, ahol Váry Lilinél hajszállal bizonyult

kesztyût az esztendô elején, a Nemzetek

Barankai

Kupáján. A délvidéki Zomborban rendezett

Nikolett mérkôzés nélkül gyôzött, míg a

jobbnak.

az

Nagysolymosi Sándor, Pánczél Gábor), Lucz

Levente, Kisantal Péter), Makra Noémi, Vágner

Royalsekt Zrt., az Optic World, az Aquademia

magyar hölgy indult, közülük heten jutottak a

Dóra, Korisánszky Dávid (kajak-kenu, Rasztotzky

Levente

Kft. és a WIS Zrt. (Spirit Hotel, Sárvár).

döntôbe. Az ifiknél a várpalotai Barankai

s

János, Ludasi Róbert). Klivinyi Kinga, Faluvégi

Unyatinszkiné Karakas Júlia, Janik Pál), Kovács

Virginia és a dombóvári Csôsz Nikolett, a

mérkôzésen nyert.

Rudolf (kézilabda, Gyurka János, Stranigg

Zsófia, Pap Dávid (triatlon, Dr. Zakariás Géza,

Ferenc), Szabó Fanni, Perl Zoltán (kosárlabda,

Füri Ilona), Sztankovics Anna, Biczó Bence (úszás,

(torna,

Unyatinszki

Mihály,

Ancsin

Könnyûsúlyban

olimpiai

Katalin

Csôsz

súlycsoportban

pontokban

szegény

felnôtteknél a KSI-s Ancsin Katalin állhatott
NUPinfo

végül a dobogó legfelsô fokára. Az ifiknél a 48
Boxing.hu/Ch.Gáll András – NUPinfo

kilós súlycsoportban magyar házi döntôt
Fotó: Szuknai Zsuzsa/Boxing.hu

2. oldal

www.nupi.hu

www.nupi.hu

7. oldal

V

A SamsungSport szavazás alapján is Gyurta Dániel lett

ízilabda: Bronzérmek az Eb-rôl
– Héraklész Eindhovenbe is elkísérte a válogatottakat

A

2011 legjobb magyar sportolója

Pieter van den Hoogenbandról elnevezett

együttesbôl, a január 27-ei Héraklész Gáláról

uszodában rendezték január végén a

éppen ezért igazoltan hiányzott az idei díjazott

A

felnôtt férfi és nôi vízilabda kontinensviadalt.

sportági legjobb, Keszthelyi Rita, valamint a

magyar szurkolók szavazatai alapján az olimpi-

Az egykori és jelenlegi héraklészesekkel felálló

nagycsapat kategóriában is élenjáró junior vb-

ai ezüstérmes, kétszeres világbajnok és Európa-

magyar válogatottak egyaránt bronzéremmel

második gárdából Antal Dóra, Czigány Dóra és

bajnok úszó Gyurta Dániel végzett az élen.

zárták az Európa-bajnokságot.

Illés Anna. Keszthelyi Rita az Európa-bajnokság

A londoni olimpia jegyében indított új játék

gólkirálya címet is megszerezte a holland

lényege, hogy a hazai sportkedvelô drukkerek a

városban. A sikerkovács Merész András a

SamsungSport.hu hírportálon leadott szavaza-

HOLLANDOK olimpiai úszóbajnokáról,

A nôi junior csapatra épített

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG, a Samsung

felnôtt

emellett – kezdetektôl – Héraklész sportági

Eredmények, férfiak: 1. Szerbia, 2. Montenegró,

vezetô.

3. Magyarország, 4. Olaszország.

férfiak

„Kemény-csapatát”

a

Magyar

Zrt.

és

a

SamsungSport.hu közös játékán a

taik alapján eldöntsék, ki volt az elôzô esztendô

felnôtt nôi válogatott szövetségi kapitánya,

A

Electronics

legjobb hazai sportolója.
A szurkolók három, kiemelkedô eredmé-

korábban szintén Héraklész-díjas Varga Dénes

Nôk: 1. Olaszország, 2. Görögország, 3.

nyeket elérô sportolóra, a tavalyi, belgrádi

is erôsítette.

Magyarország, 4. Oroszország.

Európa-bajnokságon két aranyérmet is szerzô
V.F.

kajakos Kozák Danutára, a 2011-ben lólengésben világ- és Európa-bajnoki címet is bezsebelô,
tornász Berki Krisztiánra (korábban mindketten

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

a KSI-ben sportoltak, tagjai voltak a Héraklész

aranyérmes úszó, csillagprogramos Gyurta

Sportolója” Díj nyertese: 1. Gyurta Dániel 46 %,

programnak), valamint a sanghaji vb-n és a

Dánielre adhatták le voksaikat.

2. Berki Krisztián 33 %, 3. Kozák Danuta 21 %

lengyelországi rövid pályás Eb-n egyaránt

J

A szavazás végeredménye, a „2011 Legjobb

Már 86 kvótaszerzô Londonra

ANUÁRBAN tovább gyarapodott a londoni

játékokra nevezhetô versenyzôk száma. A

kvótaszerzô sportolók száma. Lapzártánkig

keretben több héraklészes sportoló is jelen van.

86-re nôtt – a Magyar Olimpiai Bizottság

Jelenleg 86 sportoló rendelkezik kvalifikációval

(MOB) összesítése szerint – az idei nyári

valamint a részvételi jogosultságot biztosító

SamsungSport.hu – Mob.hu – NUPinfo

– folytatás

Fotók: waterpolo.hu

Ú

Úszás: Fiatalok sikerei Antwerpenben

„A” és ”B” szinttel a 2012. Londoni Olimpiával
kapcsolatban.

SZÓINK januárban Antwerpenben, a

gyôzelmek mellett több dobogós helyet is

A kvalifikációs szabályok szerint atlétikában

Flanders Kupa elnevezésû hagyományos

szereztek a magyarok: a számhalmozó Cseh

egy versenyszámban maximum három „A”

viadalon vettek részt. A héraklészesekkel

második lett pillangóúszásban 50 (24.20 mp) és

szintes sportoló nevezhetô, illetve ha nincs „A”

erôsített magyar válogatott, ezúttal is sikert

200 méteren (1:58.37) egyaránt. Az ifjúsági

szintes, akkor egy „B” szintes sportoló.

sikerre halmozott.

olimpiai

szintén

Úszásban a kvalifikációs szabályok szerint egy

ezüstéremmel gazdagodott a 100 m hát

versenyszámban maximum kettô „A” szintes

döntôje után.

sportoló nevezhetô, illetve ha nincs „A” szintes,

Három számban avattak magyar gyôztest a
belgiumi viadal elsô versenynapján: nyert Cseh

bajnok

Bernek

(56.06)

László, Gyurta Dániel és a Kôbánya SC 4x100

Másnap is az élen végzett Cseh László,

akkor egy „B” szintes sportoló. Atlétikában és

Az eddigiek alapján kvótát szerzett: 51 fô, az

méteres férfi vegyesváltója. Cseh (2:01.68 p) 200

Gyurta Dániel és Bernek Péter is. Ezüstérembôl

úszásban a kvalifikációs idô befejeztével

„A” szintet teljesítô magyar sportolók száma

m vegyesen utasította maga mögé a teljes

összesen három termett Gyurta Gergely,

tesznek javaslatot a szövetségek, hogy kiket

19, a „B” szintet elért sportolók száma pedig 16.

mezônyt nagy fölénnyel, s „utcahosszal”

Kozma Dominik és a Kôbánya SC Kozma,

javasolnak az olimpiai indulásra.

Fotók: Kovács Anikó, MTI (archív)

diadalmaskodott Gyurta (2:11.79) is 200 m

Bernek Péter, Kozma Dominik, Pulai Bence és

Bernek, Pulai Bence, Cseh összetételû 4x100-

mellen, mint ahogy nem férhetett kétség a

Cseh alkotta négyes (3:46.42) sikeréhez sem. A

as gyorsváltója révén.
MTI – NUPinfo

Kosárlabda: A leányok gyôztek, a fiúk másodikok az U16-os ORV-n

A

Z U16-OS KOROSZTÁLYBAN a leányok számára Pasaréten, a fiúknak a lengyelországi Szczyrkben rendezték az Olimpiai Reménységek Versenyét
(ORV). A hölgyeknél magyar gyôzelem született, az urak a második helyen zártak.

Fotó: Oláh Tibor/MTI

Mob.hu – Nupinfo

Sportiskolák: Kecskeméti Gábor Emléknap Békésben, sportiskolai elôadással

A

Z OLIMPIKON TORNÁSZNAK tisztelegve
emléknapot tartottak Békésben február
elsô napján. A programban az emlékezés

mellett konferenciára is sor került. A Nemzeti

tornászként, majd az '52-es helsinkin már

Kecskeméti Gábor Emlékkiállítás, koszorúzás és

edzôként

névfelvételi

vett

részt;

az

eseményen

rá

Az

NSI

sportszakember és sportiskolai pedagógus.

"A sportiskolai rendszer Magyarországon"

A rendezvény fôvédnöke Borkai Zsolt, a

Eredmények, leányok (Magyarország, Budapest):

programvezetô és Farkas Márta, a szakmai

Magyar Olimpiai Bizottság elnöke volt, a MOB

Magyarország - Lengyelország 67 - 46 (17-5, 18-16, 18-14, 14-11)

program munkatársa képviselte.

részérôl Szabó Bence sportigazgató tartott

Kecskeméti Gábor a '36-os, berlini olimpián

történt.

sportiskolai programvezetôje, Lehmann László,

Sport Intézetet Lehmann László sportiskolai

Csehország - Magyarország 64 - 58 (12-15, 14-12, 24-14, 14-17)

ünnepség

emlékezett a jelenlévô mintegy 120 testnevelô,

elôadást.

Az

emléknapon

megnyílt

címmel tartott prezentációt.
V.F.

a

Szlovákia - Magyarország 37 - 61 (6-13, 8-13, 13-19, 10-16)

TAO: Útmutató a látvány-csapatsportok TAO-s támogatásával kapcsolatban

Eredmények, fiúk (Lengyelország, Szczyrk):

„Ú

Lengyelország - Magyarország 73 - 58 (20-16, 24-12, 12-17, 17-13)
Magyarország - Csehország 56 - 52 (10-10, 16-14, 17-17, 13-11)
Magyarország - Szlovákia 76:70 (11:19, 25:12, 25:16, 15:23)

TMUTATÓ a látvány-csapatsportok társasági

címmel került fel honlapunkra értékes elôadás-

Az elôadás pdf-ben letölthetô innen:

adóból való közvetett állami támogatásá-

anyag, melyet Lukács Zsuzsanna, az NSI korábbi

http://www.nupi.hu/download/tao/elszamolas_

nak felhasználásához és elszámolásához”

fôigazgató-helyettese adott elô.

MJSZ_120105.pdf
NUPinfo

Kosarsport.hu – NUPinfo
Fotó: kosarsport.hu
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Jégkorong: Gyôzelmükkel a világ élvonalába jutottak

Torna: A KSI-s Hidvégi Vid mellett Böczögô Dorina is kvótát szerzett Londonra

a magyar lányok az U18-as vébén!

A

NORVÉGIAI Tromsö városa adott otthont
az U18-as nôi divízió I-es jégkorong
világbajnokságnak az óév-újév fordulóján.

(2, 8).

bevonható volt a felkészülésbe, utaztatásba,

A

Gombás Laura utazott a tornászok

másik magyar nôi induló, Gombás Laura 48,365

edzôtáborozásra, felszerelésre.

londoni elôolimpiájára januárban, az ötkarikás

ponttal zárta az egyéni összetett versenyt - ô
kvóta nélkül tért haza.

átirányított társasági nyereségadó (TAO) is

A fiatalok sikerét követôen a Magyar
Jégkorong Szövetség benevezte a felnôtt

FÉRFIAKNÁL Hidvégi Vid (KSI SE) és Rácz

összetettben, így ô is olimpiai kvótát szerzett. A

résztvevôje, Rácz Attila edzés közben kéztörést

Attila, a nôknél Böczögô Dorina és

kvalifikációs esemény másik magyar férfi

szenvedett, így nem tudott a szerekhez lépni. A

A mindössze három esztendeje „mûködô”

válogatottat

olimpia

A nemzetközi szövetség honlapja, az

kvótaszerzés reményében. A londoni nyári

magyar csapat még novemberben, az asiagói

elôselejtezôjére – magyar nôi válogatott még

iihf.com is méltatta a magyarok eredményét.

olimpiára korábban egy magyar tornász, az

A londoni eredmények tükrében így három

divízió I-es selejtezô-gyôzelmével vívta ki a

nem szerepelt téli olimpián –, amelyre 2012

Mint írják, az együttes a vébé-selejtezôn és a

egykori KSI-s, lólengésben kétszeres világbaj-

magyar tornász lesz jelen a 2012-es olimpián,

vébé-szereplés lehetôségét – az északi városban

novemberében kerül sor; a tornán minden

vébén is tíz mérkôzés, tíz gyôzelem mérleggel

nok Berki Krisztián (UTE) szerzett indulási jogot.

ilyenre legutóbb a 2000-es sydneyi ötkarikás

a korosztályos legjobbak közt Gömöri Csaba

játékos szerepelhet, aki addigra betölti a 16.

zárt, és ilyen jellegû „belépôre” bármilyen IIHF-

A januári viadalon Laufer Béla tanítványa,

vonatkozásban Berki és Hidvégi korábban volt

a

2014-es

szocsi

eseményen

volt

példa.

Héraklész

tanítványai végül egészen a gyôzelemig

életévét. A szocsi játékokon 8 nôi gárda léphet

kategóriában a Szovjetunió felbomlása óta

Hidvégi Vid, miután 20. lett a férfiak egyéni

meneteltek; így a világ élvonalát jelentô

jégre; az elôselejtezôket 2012. november 8. és

nem volt példa.

összetett versenyében, kvótát érô helyen zárt;

a program támogatottja, Böczögô még jelenleg

Játékosok: Németh Anikó és Csató Viktória

bekerült a lólengés fináléjába is, ahol 5. lett. A

is az – mondhatni, „tornából 100 százalék
Héraklész”.

legjobb nyolc együttes közé kerülhettek. A

11. között rendezik.

„top nyolcas” elitet legutóbb Kanada, Egyesült

„Három éve versenyeztetjük a nôi U18-as

(kapusok); Köles Kata, Kocsondi Nóra, Kiss-

Békéscsabai TC 19 esztendôs csillagprogramos

Államok, Oroszország, Svédország, Finnország,

válogatottat, a lányok fiú kölyök, serdülô vagy

Simon Franciska, Molnár Mónika, Németh

versenyzôje, Böczögô Dorina 8. lett egyéni

Csehország, Németország és Svájc alkotta; az

ifjúsági csapatokban szerepelnek, erôsödnek,

Bernadett, Tóth Enikô, Bikás Luca, Gasparics

élvonaltól

fejlôdnek, és van, aki külföldi klubban játszik,

Fanni, Horváth Tifani, Huszák Alexandra, Jókai-

míg létezik egy felnôtt magyar nôi bajnokság is

Szilágyi Kinga, Krivi Krisztina, Maszlova Kátya,

Fiataljaink Tromsöben a házigazdák mellett

három csapattal. Ez a fiatal csapat sokra

Ungár Rebeka, Kiss Andrea, Medgyes Dorottya,

az osztrákok, szlovákok, japánok és britek

hivatott, ezért döntöttünk úgy, hogy a

Pintér Lili, Somogyi Vivien, Dabasi Réka

ellenében léptek pályára. A vébén Huszák

felnôtteket

(mezônyjátékosok). Edzô: Gömöri Csaba.

Alexandrát választották a torna legjobb

elôselejtezôre” – mondta Kovács Zoltán

csatárának és pontkirályának (7 gól, 3 gólpassz),

fôtitkár, aki hozzátette, mivel utánpótláscsapat

ugyanúgy tíz ponttal zárt, mint Gasparics Fanni

szerepelt most a vb-n, ezért a látványsportokra

az

oroszok

vagy

a

svájciak

búcsúznak.

benevezzük

az

olimpiai

MTI – V.F.

Fotók: matsz.hu

Icehockey.hu – MTI – NUPinfo

Fotók: Kalocsai Richárd

Asztalitenisz: Ambrus Krisztina bronzérmes
a Felnôtt Magyar Nemzetközi Bajnokságon

Fotók: Julian Andre Stavnesvik/iihf.com

A

Fotó: Dr. Nagy Gábor

I. Ifjúsági Téli Olimpia: Két magyar érem Innsbruckból

– folytatás

J

ANUÁR 17. ÉS 21. KÖZÖTT a SYMA

eseményen még nem született magyar érem, az

legeredményesebb Póta Georgina lett. A

Csarnokban került megrendezésre a Magyar

idei esztendôben viszont igen. Ambrus Krisztina

pályafutása során hosszú éveken keresztül

World Tour Nemzetközi Bajnokság, mely a

a 21 éven aluli hölgyek versengésében szerzett

Héraklész

kerettagos

versenyzô

a

NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG 2007

A jégkorongozók egyéni ügyességi verseny-

Martinellivel és Milan Grugnival ötödikként

Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF) 2012.

nyolcaddöntôbe verekedte be magát az ázsiai

júliusában, Guatemalában hozta meg a

számában Kovács Attila és Gasparics Fanni

zárt; 500 méteren Farkas 10., Tóth 12. lett a „C”

évi versenysorozatának elsô állomása volt. Az

játékosokkal teletûzdelt mezônyben.

döntést, hogy 2010-tôl megrendezzék az

egyaránt ezüstérmes lett. A versenyben hat

döntôben, 1000 méteren Farkas lett 12., Tóth az

eseményen mintegy 50 ország 360 sportolója

A verseny selejtezô szakaszában örömteli

ifjúsági olimpiai játékokat; a NOB 2008.

részfeladat – gyorsasági korcsolyázás, lövési

elsô futamában nem ért célba, így holtverseny-

vett részt, köztük héraklészes fiatalok. Ambrus

meglepetésekkel is elôrukkoltak a fiatal

december 12-én jelentette be, hogy az I. Téli

ben utolsóként rangsorolták. Kékesi Márton

Krisztina bronzéremig jutott.

héraklészesek, a férfiak egyes számában

Ifjúsági Olimpiai Játékokra 2012. január 13. és

szuperóriás-mûlesiklásban 34., szuperkombiná-

A magyar versenyzôk száma elérte a

például Lakatos Tamás (KSI) és Do Phuong Nam

22. között, Innsbruckban kerül sor.

cióban 24., óriás-mûlesiklásban 21. lett. Bodnár

rekordnak számító 46 fôt. Köztük voltak

is úgy harcolta ki a selejtezô csoportból való

A magyarok az osztrák városban alpesi síben,

Zénó 34. helyen végzett a sífutók sprintverse-

egykori valamint jelenlegi Héraklész Csillag- és

továbbjutást, hogy a világranglistán 100 körüli

biatlonban, jégkorongban, rövidpályás gyors-

nyében, 43. helyen a sífutók 10 km-es klasszikus

a 18 év alatti Bajnokprogramosok, akiknek

pozícióval bíró sportolókat vertek meg.

korcsolyában, sífutásban és síugrásban állhat-

versenyében. A sílövô Panyik Dávid a 10 km-es,

ezáltal lehetôségük adódott együtt versenyezni

tak rajthoz. Innsbruckban összesen 189 érem

üldözéses versenyben a 46., a 7,5 km-es

a világ élmezônyével, többek között a kínai

korosztályból nemrég kiöregedô Li Bin és

talált gazdára; Magyarország a medál-tabellán

sprintfutamban 48. lett. A síugró Szilágyi Ákos

világsztárokkal.

Pergel

2 ezüstéremmel – több holtversenyt számolva –,

20. lett normál sáncon: 60,5, illetve 60 méteres

A

kínai

delegáció

egy-két

A

kivételtôl

nôi

egyesben

Szandra,

versenyszámban

a

csillagprogramos

valamint
bronzérmes,

az

U21-es

jelenleg

is

Fotó: mob.hu, Dr. Tóth Szabolcs

a 20. helyen zárt. A magyar csapatot megláto-

pontosság,

lövôerô,

ugrásokat mutatott be, összesen 177,8 ponttal

eltekintve

összeállításában

csillagprogramos Ambrus Krisztina egyaránt

gatta dr. Schmitt Pál köztársasági elnök, a MOB

passzolási pontosság és korongvezetés –

zárt. Úry Zsuzsanna 23. lett mûlesiklásban, 33.

érkezett a tornára, Budapestre látogatott

azon magyar versenyzôk közé tartozott, akik

tiszteletbeli elnöke, a Nemzetközi Olimpiai

összesítése alapján hirdettek gyôztest. A

óriás-mûlesiklásban, a szuperóriás-mûlesiklás-

többek között a 2008-as olimpia gyôztese,

Bizottság tagja valamint a Nemzetközi Fair Play

rövidpályás gyorskorcsolyázók vegyesváltójá-

ban kiesett, így összetettben nem volt

valamint a tavalyi esztendô férfi és nôi egyes

bronzérmet, a negyeddöntôt honfitársával,

Bizottság elnöke, dr. Kamuti Jenô is.

ban Tóth Tímea és Farkas Tamás az olasz Nicole

értékelhetô eredménye.

világbajnoka is.

Madarász Dórával játszotta.

szlalomkorcsolyázás,

MTI – NUPinfo
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a

legerôsebb

Két évvel ezelôtt az elsô ilyen jellegû

Fotók: Kalocsai Richárd

Az egyes versenyszámokat tekintve a

www.nupi.hu

megszerezték a 64-es fôtáblán való részvétel
jogát.
Lajtai Kristóf
Héraklész sportági vezetô
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