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szintre oszlik: a hat-tíz éves gyermekeket érintõ
alapfok az iskolai szintéren valósul meg, itt egy új
teljesítmény-felmérési rendszer segítségével a leg-
jobbakat folyamatosan kiválasztják, majd közép-

fokon (tíz-tizennégy évesek) az elsõdleges feladat
a minõségi képzés, amire általában az

egyesületekben kerül sor, végül felsõ
szinten (tizennégy-tizenöttõl a tizennyolc

éves korosztályig) a Héraklész program
biztosítja a legtehetségesebbek fo-
lyamatos fejlõdését.

A program egységes
koordinációját a szakszövetségekkel

együttmûködve a Nemzeti Utánpót-
lás-nevelési Intézet látja el. A NUPI

biztosítja majd az instruktori rendszer
technikai és pénzügyi feltételeit, ellátja a

mérési, nyilvántartási és PR-feladatokat. A szak-
szövetségek feladata a programok összeállítása és a
sportágspecifikus szakmai feladatok meghatározása.

II. évfolyam 10. szám 2003. október  

Sport XXI program keretében jövõre 1,2
milliárd forintot fordít a kormány után-
pótlás-nevelésre. A project a labdarúgást, az

atlétikát, a kézilabdát, a kosárlabdát, a kajak-kenut és
a teniszt támogatja. Mindezt Mesterházy Attila (kép 1.)

jelentette be október elsején megtartott
tájékoztatóján. 

A mai fiatalok jelentõs hányada
sportol szervezett formában: iskolai,
versenysport vagy szabadidõsport
egyesületben, valamint egyéb szer-
vezett keretek között; erre a körre
terjed ki a megújult, egységes után-
pótlás-nevelési program. A Sport XXI
program 2500 iskolát és egyesületet,
valamint 4200 testnevelõt és edzõt érint. A
Bozsik program a jövõ évtõl a projekt
részeként 600 millió forintos költségvetéssel
mûködik majd.

Az új, átfogó program sportáganként három 

Konferencián...

újuló, késõbbiekben a Sport XXI részeként mûködõ
Bozsik programról a Nemzeti Labdarúgó Akadémia
ügyvezetõje, Kovács János tartott elõadást. A pro-
jectben szereplõ sportágak képviselõinek hozzá-
szólása után az eseményt a GYISM közigazgatási
államtitkára, dr. Benedek András zárta. A konferencia
levezetõ elnöke a Nemzeti Utánpótlás-nevelési
Intézet fõigazgatója, dr. Szabó Tamás (kép 4.) volt.

GYISM - NUPinfo

Konferencián...

A Sport XXI egységes sportágfejlesztési –
utánpótlás-nevelési program bemutatása volt a célja
az október másodikán, Budapesten megrendezett
szakmai konferenciának. A program koncepcióját,
általános alapelveit a GYISM sportügyekért felelõs
helyettes államtitkára, Füleky András (kép 2.) is-
mertette. Az utánpótlás-fejlesztési programok
mûködésérõl, a GYISM – NUPI – Szövetségek
feladatairól, azok együttmûködésérõl a NUPI
részérõl a Héraklész Bajnokprogram igazgatója, 
Tóth József (kép 3.) tartott prezentációt. A meg-

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja 
a Héraklész  program

és a KSI SE tájékoztató kiadványa

A tartalomból: 
EU és utánpótlás-nevelés a Parlamentben Beszámoló a IV. Országos Sporttudományi Kongresszusról 
A  magyar társadalom és a sport IV. rész Sportági beszámolók: duatlon, evezés, kajak-kenu, ökölvívás,

súlyemelés, torna, vívás Hírek Elôzetes.

Sport XXI – A megújult, egységes utánpótlás-
nevelési program
Sajtótájékoztatón…
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Október 17. és 18. között Budapesten rendezték a Háromtusa Országos Bajnokságot. E két napon az ifi és junior
korosztály versenyzõi tartottak célra, ugrottak be a medencébe és húztak futócipõt. A junior korosztályú fiúk csapatversenyében a KSI
SE hármasa bronzérmes, váltóban ezüstérmes lett (kép 1.). Ifi A kategóriában az összes egyéni érmet a KSI-s versenyzõk nyakába
akasztották. A dobogó legfelsõ fokára Németh János állhatott, õt Horváth Zoltán és Szendrei Dániel követte. A nagyszerû egyéni
teljesítmény csapatban és váltóban elért elsõ helyezésben is megmutatkozott. Ugyanezen kategóriában a KSI-s hölgyek (kép 2.) is
kivették a részüket a medálgyûjtésbõl. Az egyéni verseny gyõztese Bartalis Zsófia volt. A Trencsik Szandrával és Nagy Judittal kiegészült
csapat és váltó sem talált legyõzõre.

Nemzetközi porondon, a Csehországban megrendezett öttusa Olimpiai Reménységek Versenyén a fiúk ifi A
kategóriájában Tibolya Péter negyedik, Asztalos András nyolcadik helyen végzett. A Németh Gáborral kiegészülõ csapat így ezüstérmes,
a váltó pedig bronzérmes lett. A lányoknál héraklészes háziversenyt tartottak, hiszen az érmeken Költõ Nikoletta, Hídvégi Ildikó és Tóth

Eszter osztoztak. Pafkó Rita sem szomorkodhatott egyéni hatodik helyezésével. A nagyszerû egyéni teljesítmények mind a csapat,
mind a váltó küzdelmeiben aranyérmet eredményeztek.

Október elején két finn sportoló érkezett Budapestre Kotka városából, hogy összemérje tudását a Mr. Tus birkózóiskola
legjobbjaival. A                 kérdésére Yonni Laulainen elmondta: Ville Kaki-val együtt, aki az idei isztambuli junior világbajnokság
részvevõje volt, jelenleg az 55 kg-os súlycsoportban, kötöttfogásban versenyeznek. Yonni és Ville elsõsorban tanulni, tapasztalatot
szerezni jöttek Budapestre, hogy kiváló hazai szakembereinktõl lessék el a még dinamikusabb, eredményesebb fogások, dobások,
pörgetések titkát. A nálunk töltött két és fél hónap erre bizonyára elegendõ is lesz.

A KSI SE judo szakosztályában már visszatérõ vendégnek számítanak a svájci cselgáncsosok (kép 3.). St. Gallen-bõl
összesen negyven sportoló, elõször a fiatalabbak serdülõkorig bezárólag, majd egy héttel késõbb az ifik, juniorok érkeztek
Magyarországra. A közös edzés és tapasztalatcsere meghozta gyümölcsét a junioroknak kiírt országos bajnokságon és az ifi
csapatbajnokságon egyaránt. Az idõsebb judokák közül Szepesi Dávid és Dravecz Zsolt ezüst-, Joó István és Szabó Gábor bronzérmet
gyûjtött be. A lányoknál Köpöczi Anna és Szabó Judit révén két második helyezést is szereztünk.

„A testnevelés és a sport az EU csatlakozás folyamatában” címmel rendeztek konferenciát a Fõpolgármesteri Hivatal
Dísztermében október tizedikén. A sorrendben negyedik, immár nemzetközi fórumon a hazai és más európai országok sportvezetõi,
szakértõi szólaltak fel. A tanácskozás rangját az Európai Bizottság magyarországi delegációjának képviselõje, Tom Glaser emelte.

Szenzációs eredményekkel tért haza ifjúsági pályakerékpáros válogatottunk a Bécsben megrendezett Osztrák
Bajnokságról. Legjobbjaink a versenyszezon zárásaként a Ferry Dusika Stadionban négy magyar csúcsot és egy pályarekordot értek
el. Az idei évet egyre jobb formában végigversenyezve, saját rekordjait megdöntve a KSI SE tizennyolc esztendõs kerékpárosa,
Barkóczi Péter (kép 4.) két számban javított a hazai korosztályos csúcson. Ezer méteren 1.06.529, háromezer méteren pedig 3.34.755
mp-es idõt hajtott. Péter a kétszáz méteres repülõversenyben 11.2 mp-es eredménnyel a faborítású velodrom új rekordját állította be,
amellyel osztrák bajnok lehetett volna – nyáron a Millenárison a felnõttek között idén õ volt a legjobb. Somogyi Miklós és Hazai György

csapatában  tisztességesen helytállt még a KSI SE-s Gajer András, Schipp Olivér (kép 5.), Totisz Dániel és Póta Bálint, valamint az
„idegenlégiós”, BVSC-s Lovassy Krisztián, aki két számban ért el serdülõ csúcsot.

A csaknem ezer tagot és több mint hatvan sportágat magában foglaló Magyar Edzõk Társaságának elsõ szakmai –
sportági – szervezeteként megalakult a MAgyar Kerékpáros Edzõk Társasága. Feladata között szerepel a többi között a sportág- és
szakosztályfejlesztés, edzõi és sportolói érdekvédelem, közlekedés-biztonsági koncepció kidolgozása, a fogyatékkal élõk kerékpáros
sportjának fejlesztése, szakmai ajánlások készítése, valamint az edzõképzésben és továbbképzésben való közremûködés. A társaság
nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás fejlesztésére; a sportág sportiskolai rendszerrel való együttmûködésérõl a Nemzeti Utánpótlás-
nevelési Intézet Pedagógiai Kutatócsoportjával folytat tárgyalásokat. A kerékpársport hazai viszonyainak, helyzetének
feltérképezésében a Nemzeti Sportmódszertani és Kutató Intézet munkatársai nyújtanak segítséget.

Látogatást tettek az ukrán sportminisztérium vezetõ munkatársai a NUPI-ban. A kéttagú küldöttség tájékoztatást kapott
az intézet felépítésérõl, feladatairól, mûködésérõl és programjairól. Megismerkedtek a NUPI módszertani mintaegyesületével, a KSI
SE-vel, ahol megtekintették a szakosztályokban folyó utánpótlás-nevelõ munkát is.

A következô számának tartalmából:
Nemzeti Sportszövetség és utánpótlás-nevelés Educatio 2003 szakkiállítás Látogatás a Bayern München labdarúgó utánpótlás-nevelõ

központjában A magyar társadalom és a sport V. rész Szombathelyen jártunk…- elõadások és poszterek Beszámoló az idei ORV

versenyrendszerérõl Sportági beszámolók.

A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket. Információk és jelentkezési lap a NUPI honlapján található.
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A FISA (Nemzetközi Evezõs Szövetség)

kezdeményezésére elsõ alkalommal rendezték meg a 
Kelet-Közép-európai Kupát. A versenyt szeptember végén
a Szegedi Maty-éri evezõspályán serdülõ korú evezõsök
részvételével bonyolították le. 

Hazai válogatottjainkat döntõ részben a
Héraklész program tagjai közül jelölték ki, így lehetõség
nyílt számukra egy verseny elõtti rövid (háromnapos)

edzõtáborozásra a verseny helyszínén. A rövid
edzõtáborozás célja a csapatok „összekovácsolása”, a csapaton
belüli összhang megteremtése volt.

Az elõzetesen nagy számú – tíz ország szövetsége
jelezte részvételi szándékát – nemzetközi érdeklõdés
ellenére különbözõ okok miatt végül is csupán négy ország
(Lengyelország, Szlovákia, Szerbia-Montenegro, és

Magyarország) indította evezõseit (nyolcvan fõvel) a szegedi
versenyen.

A verseny elsõ napján kétezer méteres
versenytávon, míg másnap az evezõsöknek sprinttávnak
számító ötszáz méteres távon mérték 

össze tudásukat kilenc versenyszámban a nevezõ országok
legjobb serdülõ evezõsei.

Az elsõ versenynap estéjét az evezõsöknek
hangulatos disco, a szakvezetõknek pedig szolid bankett
tarkította, ahol új ismeretségek és barátságok születtek. A
második versenynap végén szoros küzdelemben –
pontazonossággal –, de több (öt) gyõzelemmel, nagy
örömünkre mi nyertük el az elsõ Kelet-Közép-európai
Kupa pontverseny gyõztesének járó serleget.

A verseny során kiemelkedõ teljesítményt
nyújtott a Vinkó–Szigeti (Tisza EE) alkotta kormányos
nélküli kettes és a Hargitai–Megyesi–Pavelka–Écsi (Tisza EE,

Gyõri VSE) alkotta kormányos nélküli négyes, hiszen
mindkét napon imponáló evezéssel futamgyõzelmet
szereztek, ezen teljesítményükkel jelentõsen hozzájárulva
az említett kupa elnyeréséhez.

A versenyen és a verseny óta történt
visszajelzések alapján megállapítható, hogy a résztvevõk a
verseny rendezésével elégedetten, kellemes emlékekkel
távoztak Szegedrõl.

Európai Unió és utánpótlás-nevelés a Parlamentben Sportági beszámolók

Evezés: Pontversenygyõzelem az elsõ Kelet-Közép-európai Kupán

2.oldal
www.nupi.hu
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„A magyar utánpótlás-fejlesztési programok
rendkívül komoly értéket jelentenek majd az Európai
Unióban”– mondta a sportban történõ tehetség-

gondozásról a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet

fõigazgatója. Dr. Szabó Tamás az Országház Felsõházi

termében  „Az Európai Unió kihívásai a sportban”
elnevezésû konferencián tartott elõadást.

Az európai uniós csatlakozásban rejlõ
lehetõségek és kihívások ismertetése a sporttársadalom,
illetve a döntéshozók számára volt a célja a Gyermek-,
Ifjúsági és Sportminisztérium által október
huszadikán megrendezett konferenciának. 

A program elsõ részében az
Európai Bizottság oktatásért, kultúráért
és sportért felelõs fõbiztosa, Viviane

Reding és Bengt Sevelius, az Európai Nem-
Kormányzati Sportszervezetek Szövet-
ségének elnöke egyaránt megerõsítette,
hogy „a sport felkerült az unió térképére”, az
új alapszabályban a sportról önálló
cikkely rendelkezik. Hangsúlyozták a
fiatal generáció, az utánpótlás, mint a
fejlõdés forrásának fontosságát; a sportban,
a sport általi nevelésben rejlõ lehetõségeket, a
jövõ generációjának testben és szellemben való
egységes nevelését. Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági
és sportminiszter a magyar sport versenyképességét
emelte ki, beszélt a sportkormányzat szerepérõl,
feladatairól és lehetõségeirõl a csatlakozás folyamatában,
valamint vázolta a minisztérium azon célkitûzését, amely
szerint öt-hat éven belül ne legyen olyan közoktatási
intézmény, ahol nincs tornaterem. A Nemzeti Sportszö-

vetség fõtitkára a civil szervezetek lehetõségeit 
hangsúlyozta; Elbert Gábor üdvözölte az állam által
központilag irányított utánpótlás-nevelést: a Héraklész, a
sportágfejlesztési és a Sport XXI programokat,
amelyeket a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet
koordinál. 

A konferencia második felvonásában a magyar
sporttársadalom különbözõ területeinek képviselõi
tartották meg elõadásaikat. A hazai utánpótlás-nevelés
lehetõségeit a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet

fõigazgatója ismertette. Dr. Szabó Tamás (kép 1.) ki-
emelte az esélyegyenlõség fontosságát: „minden

gyermeknek joga legyen a mozgáshoz, a

versenyzéshez, a sport nyújtotta siker- és

kudarcélményhez. A NUPI ennek szellemében

munkálkodik.” Elõadásában ismertette a
három éve elindított Héraklész
programot, amely jelenleg tizenkilenc
sportág 1247 tehetséges sportolóját
támogatja: „a korosztályos világversenyeken,

kontinensviadalokon ezek a fiatalok csaknem

száz arany-, ezüst- és bronzérmet szereztek.

Sikereik mögött szervezettség és nagyon sok

munka van. Idén mintegy harminckétezer

edzõtábori napot finanszíroztunk”. Beszédében
kiemelte még a jövõre induló Sport XXI program,

valamint az alakuló sportiskolai rendszer, az Alapfokú
Sportoktatási Intézmény bevezetésének fontosságát. A
sportágfejlesztési programokkal kapcsolatban megje-
gyezte: „a programok mûködése százötven ezer gyermek

sporttevékenységét segíti majd elõ, ezt a GYISM 2004-ben

mintegy 1,2 milliárd forinttal támogatja.”
Vasvári Ferenc

Beszámoló a IV. Országos Sporttudományi Kongresszusról

Õszi vízi alapozás Dunavarsányban

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskola falai
között október 17. és 18. között rendezték a sorrendben
negyedik Országos Sporttudományi Kongresszust. A
rendezvény fõszervezõje a korábbi évekhez hasonlóan a
Magyar Sporttudományi Társaság, fõtámogatója a
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium volt. Az
idei országos seregszemle középpontjában két
téma állt: a sporttudomány és az európai
integráció globális és helyi összefüggései,
valamint az iskolai testnevelés, az utánpótlás-
nevelés és tehetséggondozás. 

Az alaphangot Frenkl Róbert professzor
a magyar sporttudomány helyzetét bemutató
nyitóelõadása adta meg. Ezután a házigazda fõiskola
rektora, dr. Gadányi Károly következett, aki intézménye
sportmúltját, a testkultúra érdekében tett tevékenységét
mutatta be. Majd dr. Nádori László jóvoltából frissíthettük
európai uniós ismereteinket. A plenáris ülés zárásaként, a
fogadást megelõzõen a Nemzeti Utánpótlás-nevelési

Intézet fõigazgatója „Tehetséggondozás és sporttudományos

kutatás” címmel tartott prezentációt. Dr. Szabó Tamás a
Héraklész programok valamint a NUPI munkacso-
portjainak (diagnosztikai, pedagógiai, NSKI) eredmé-

nyeirõl, jövõbeni terveirõl szólt. A Héraklész sportágak
országos lefedettségét bemutató térképen keresztül

jellemezte az utánpótlás-nevelés jelenlegi struk-
túráját és lehetõségeit. Kiemelte továbbá, hogy az
egyes szakmai mûhelyek, sportegyesületek
területi elhelyezkedése, koncentrációja alapján
kiválóan modellezhetõ a sportágak helyzete, a

fejlesztés lehetséges irányai. A héraklészes fiata-
lok eredményei önmagukért beszélnek, e teljesít-

mény mögött rengeteg munka, szervezettség és
komoly szaktudás áll. Az idei évben tizenkilenc sportág
serdülõ, ifi és junior korosztályú versenyzõi a világ és
Európa-bajnokságokról csaknem száz éremmel térhettek
haza. 

A konferencia résztvevõi nyolc szekcióban (hat

magyar, egy angol nyelvû és poszter) mintegy százhatvan
prezentáció keretében számoltak be kutatási ered-
ményeikrõl. 

meghaladva, és a rossz idõjárási viszonyok (hideg, esõ, hó)

ellenére versenyzõinknek a tervezett edzésadagokat
sikerült maradéktalanul elvégezniük. A vízi (evezõs) edzések
mellett sportolóink futó, erõfejlesztõ (súlyzós) edzéseket is
végeztek, és az edzõtáborban eltöltött két hét alatt két vízi-
(10000 m), és egy futófelmérõ (3200 m) is szerepelt az
edzésprogramban, támpontul szolgálva a
csapatösszeállításokhoz. A fizikai felké-
szítés mellett esetenként az evezõsökrõl
készített videófelvételek elemzésével és
evezõstechnikai oktatófilm vetítésével
tettük hasznosabbá az edzõtáborban
eltöltött idõt.

Ficsor László

evezés sportági vezetõ

Az éves edzõtáborozási tervet követve legjobb
ifjúsági evezõseink (huszonnyolc versenyzõ + négy edzõ) két
hétig a dunavarsányi edzõtáborban folytathatták
megkezdett õszi vízi alapozásukat. A válogatott keret
gerincét az idei világbajnokságon szerepelt versenyzõk
alkották, hozzájuk csatlakozhattak az idei évben
kiemelkedõ teljesítményt felmutató társaik is.

Az õszi edzõtábor célja az õszi vízi alapozás
(edzésterjedelem növelése), a jövõ évi ifjúsági világbajnokságra
csapatösszeállítások kipróbálása, valamint egységes
evezõstechnika kialakítása volt. 

A kiváló edzõtábori körülményeknek
köszönhetõen az addigi edzésterjedelmet jelentõsen 

kilencedik, lökésben 105 kg-al nyolcadik helyezett lett. Így
nagy küzdelemben, megjavítva saját eddigi legjobbját, az
összetett nyolcadik helyezés jutott a zalaegerszegiek
emelõjének.

A fiúk mezõnyében 77 kg-ban Baranyai János, 85
kg-ban Cser Norbert is szerencsét próbált, és nem is
akárhogy… Az Oroszlány versenyzõje 325 kg-os új összetett
országos csúccsal ötödik helyezett lett. A huszonegy indulót
felvonultató mezõnyben ez nagyon jó eredménynek számít,
hiszen Baranyai a bronzéremért folyó csatában a késõbbi
harmadik helyezettel azonos eredményt ért el. A most
tizenkilenc esztendõs sportoló még egy évig a juniorok között
versenyezhet.

A 85 kg-ban induló Cser Norbert szintén új országos
csúcsot beállítva lett összetett ötödik. A kisbériek kiválósága
szakításban 150 kg-ot, lökésben 185 kg-ot egyben-új orszá-
gos csúcs-teljesített. A lökés késõbbi gyõztese csupán 2,5 kg-
al múlta felül a magyar fiút, aki a 190 kg-al hajszál híján
megbirkózott, így akár a fogásnem gyõztese is lehetett volna.

Juhász István mesteredzõ 

súlyemelés sportági vezetõ

Súlyemelés
A Kisbéren október 3. és 4. között megrendezett

súlyemelõ felnõtt országos bajnokságon soha nem látott
mennyiségû fiatal sportoló – tizenkilenc fiú és hét lány – vett
részt. A héraklészes emelõk igencsak megszorongatták
idõsebb versenyzõtársaikat, az éremgyûjtésben is jeleskedtek.
Gyerák Szabolcs, Csank Gergely, Gráner Zoltán, Schnell József,

Németh Péter valamint Molnár Alexandra (kép 1.) és Szepesi

Martina súlycsoportuk ezüstérmesei, Marosi Attila, Sárkány

Zoltán, László Zoltán, Fehér Márton valamint Ádám Mónika,

Varga Gabriella és Potornai Katalin bronzérmesek lettek. A
végelszámolásnál további öt negyedik és öt ötödik helyezés
került még az eredménytáblázatba.

Nyolc férfi és két nõi súlyemelõvel vettünk részt a
spanyolországi junior Európa-bajnokságon. Népes mezõny
gyûlt össze Valenciában, a fiúknál huszonnyolc, a lányoknál
tizennyolc ország összesen 164 versenyzõje mérte össze
tudását. A magyar csapatban három héraklészes is
bizonyítási lehetõséget kapott, hét további sportoló felnõtt
válogatott kerettag.

A még két évig juniorkorú Oszkó Andrea a 63 kg-os
súlycsoportban, a szakításban elért 85 kg-os teljesítményével 

(1.) 
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A magyar társadalom és a sport IV. rész

míg világbajnoki bronzérmesünket egy hazai öklözõ tudta csak
megállítani. Nemhiába utazott a válogatott Karachiba, hiszen
három arany és két ezüst lett a végsõ mérleg, így a nemzetek
pontversenyében Kazahsztán és Pakisztán elõtt az elsõ helyen
végeztünk.

Egy földrésszel idébb, Debrecenben, az országos
bajnokság keretében a kadett korosztály színe-java mérte össze
tudását. Svasznek Jenõ sportági vezetõ lapunknak elmondta: 39
egyesület 124 versenyzõje közül döntõen KSI-s sportolók hódí-
tották el a bajnoki címet. Klasz Árpád az 52 kg-, Rácz Sándor (kép 2.)

az 54 kg-, Bacskai Balázs a 60 kg-, Kállai Albert a 66 kg-, Csiki Sándor

a 75 kg- és Lukács Ádám (kép 3.) a 86 kg-os súlycsoportban szerzett
aranyérmet. Így nem csoda, hogy hat aranyéremmel a KSI SE a
csapatverseny elsõ helyén zárt. A legjobb ökölvívó címét a
Hajdúsámson versenyzõje, Varga Miklós érdemelte ki.

Pucsok József Márton

Ökölvívás
Pakisztánban október 7. és 15. között harmadik

alkalommal, tizenöt ország kilencvenkilenc sportolója részvételével
rendezték meg a Green Hill-kupa nemzetközi ökölvívó tornát. A
verseny körülményeit leginkább a vadnyugati jelzõvel jellemez-
hetnénk: kétezres fülledt csarnok, no és enyhén szólva gyenge
közbiztonság, a magyar fiúkat azonban ez sem zavarta abban, hogy
gyõztesen lépjenek ki a szorítóból. A Szántó Imre szövetségi
kapitány vezette ötfõs csapatból, a 75 kg-os súlycsoport döntõjében
Balzsay Károly az azeri Tagijevvel mérkõzött. Balzsay revánsot vett
a bankogi világbajnokságon elszenvedett vereségért, aznap a Vasas
SC Európa-bajnoki ezüstérmes versenyzõjének lendült magasba a
keze. A két további aranyérem az 57 kg-os, debreceni Kertész

Henrik és a 91 kg-ban versenyzõ, MTK-s Hidvégi György nevéhez
fûzõdik. A héraklészes Bedák Pál (kép 1.) és Káté Gyula három
mérkõzésébõl kettõt megnyert, ezzel a dobogó második fokára
állhattak. A vasasban bunyózó versenyzõt egy észak-koreai,

süppedõ homokkal vagy a víz alatt rejtõzködõ faágakkal, amelyek
nemegyszer borulásokat is okoztak. Érdekesség, hogy a késõbb
világbajnoki aranyat nyert leány párosunk egyik tagja vezetõ
helyen az egyik kiszállásnál a stég mellé lépett és a vízbe esett. A
lányok lélekjelenlétének és akaraterejének köszönhetõ, hogy
gyorsan visszaszálltak, majd a mezõny után iramodva, végül
mindenkit leelõzve elsõként értek célba.

Mivel a hölgyek dobogós eredményein kívül a fiú
kajakosok és a kenusok is több pontot érõ helyezést szereztek,
ifjúsági csapatunk megnyerte a nemzetek versenyét is.

A kajak-kenus nemzetközi versenyidény
záróakkordjaként szeptember 27-28-án lezajlott a maraton vb, ahol
versenyzõink a tõlük már megszokott módon jeleskedtek. A
spanyolországi roppant nehéz pályán – amelyen az ifik 22 km-t 3
futószakasszal, a felnõttek pedig 36 km-t 5 futással teljesítettek –
válogatottunk hat aranyérmet szerzett. A fiatalok két aranyérmük
mellé még egy bronzot is begyûjtöttek. A felnõttek négy elsõ, egy
második és egy harmadik helyezést értek el.

A futamok óriási küzdelmeket hoztak. A
versenyzõknek nem csak egymással, hanem a pálya nehézségeivel
is meg kellett küzdeniük, mint például a futószakaszokon a bokáig 

Érmeseink:
Nõi kajak egyes 22 km 1. Faldum Bereniké Baja

Nõi kajak kettes 22 km 1. Ábrahám Réka GyVSE

Bartha Diána Tolnatext

3. Moldvai Anikó KSI SE

Pacsai Katalin KSI SE

Ezekkel az eredményekkel a sportág héraklészeseinek Eb-n és vb-n szerzett aranyérmeinek száma tizenkettõre emelkedett, amelyhez még
habként a torta tetejére kerül az EORV-on megszerzett tizenegy elsõ helyezés.

Õszi aranyesõ a Kajak-Kenu EORV-on
Szombat délelõtt az ezer méteres elõfutamokat, majd

délután a döntõket bonyolították le. Az ezres számok után, a késõ
délutáni és kora esti órákban még lezajlottak az ötszázas
elõfutamok, így vasárnapra már csak a rövidebb döntõk maradtak.
Az eredményeket a döntõk után azonnal kihirdették. A szépen
kidolgozott, talpon álló érmekbõl csapatunknak szerencsére jutott
bõven. Versenyzõink a tizenegy aranyérem mellé tíz ezüst és hét
bronzérmet is gyûjtöttek.

Válogatottunk legeredményesebb versenyzõje a KSI
SE kenusa, Korisánszky Péter Dániel lett, aki három számban
állhatott a dobogó tetejére. Õt követték a kétszeres gyõztesek, a
honvédos Csipes Tamara, a gyõri Takács Viktor, a tiszaújvárosi
Katona Gergely, valamint a szobi Molnár Péter.

Összegezve: kajak-kenusaink ismét kiváló eredmé-
nyeket értek el, ezzel hálálva meg azt a segítséget és támogatást,
amelyet a Héraklész program, az MKKSZ,
valamint a klubok nyújtottak a felkészü-
léshez és a versenyen való részvételhez.
Külön köszönetet érdemelnek a felkészítõ
edzõk, szülõk, akik a nagy távolság ellenére
szép számban kísérték el a csapatot és
szurkoltak a pályán.

Weisz Róbert 

kajak-kenu sportági vezetõ

Az idén a lengyelországi Walczban rendezték meg a
Kajak-kenu EORV-ot. A versenyen, amelyen kilenc nemzet
versenyzõi vettek részt, válogatottunk ötvenöt fõvel képviselte a
magyar sikersportágat. A csapat tagjai közül jó néhányan a síkvízi
vb-n sikeresen szereplõ ifjúsági válogatottból kerültek ki. A
helyszín a lengyel válogatott walczi központi edzõtábora, festõi
környezetben egy tó partján volt, amelyen késõbb a verseny is
zajlott.

Az edzõtábor területe nagyjából tízszerese a
Dunavarsányinak. A táborban kõépületek (két ágyas szobákkal),
hangulatos és kényelmes tóparti faházak, uszoda, tornaterem,
étkezõ és hajótárolók találhatók. Itt készülnek a kajak-kenusokon
kívül az evezõsök, kerékpárosok és birkózók is. A sportlétesítmény
melletti iskolában a fenti sportágak legjobbjai tanulnak úgy, hogy
mellette a legoptimálisabb körülmények között készülhessenek a
versenyekre.

A szállás elfoglalása után csapatunk azonnal vízre szállt,
hogy megismerkedhessen a pályával, aminek egyetlen hibája, hogy
a bójafolyosók keskenyek, méretük körülbelül fele a szabványos
méretnek, ez azonban a késõbbiekben nem befolyásolta döntõen a
versenyek végeredményét.

A versenyek mindkét nap korán, nyolc órakor kezdõd-
tek, a futamok feszített tempóban, öt percenként követték egymást.
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Sportági beszámolók
Az MSTT fõtitkára, dr. Mónus András (kép 1.) így

értékelte az eseményt: „Várakozáson felül sikeresnek ítélem a

IV. Országos Sporttudományi Kongresszust, elsõsorban az

elhangzott elõadások és a bemutatott poszterek tudományos

értéke, magas színvonala miatt, amely meggyõzõen bizonyítja a

hazai sporttudomány jelentõs fejlõdését az elmúlt négy év alatt.

Ugyancsak ezt a fejlõdést jelzi a résztvevõk létszámának – az

elõzõ kongresszusok résztvevõi létszámához viszonyított – több

mint ötven százalékos gyarapodása. Rendkívül szerencsésnek

bizonyult a helyszín és a házigazda (a szombathelyi Berzsenyi

Dániel Fõiskola) megválasztása, ahol a kollégák igényes,

hozzáértõ és lelkiismeretes munkájukkal teljes mértékben

kiérdemelték, hogy egyenlõ arányban osztozzunk azokon az

elismerésekben, amelyek a találkozó befejezése utáni elsõ naptól

szép számban érkeztek titkárságunkra. A sikeres rendezés és a

pozitív reflexiók arra ösztönöznek bennünket, hogy legalább

kétévenként rendezzünk ilyen országos seregszemlét és hogy

bátorítsuk a sporttudomány más hazai centrumait is arra, hogy

részt vállaljanak a szervezésbõl, és ezzel erõsítsék

tudományterületünk presztízsét és pozícióit saját régiójukban is.” 

A NUPI munkatársai több tudományos
munkával is képviseltették magukat a fórumon. Dr. Pápai

Júlia (kép 2.) különbözõ sportágakhoz tartozó, héraklészes
serdülõkorú fiúk testösszetétel-vizsgálatainak eredmé-
nyeirõl tájékoztatta a hallgatóságot. Gémesi Mónikával (kép 2.)

elkészített, az egyetemi és fõiskolai hallgatók táplálkozási
szokásairól beszámoló poszter a bizottság fõdíját,
ötvenezer forintos kutatási támogatást nyert el.

Pucsok József Márton (kép 3.) – e cikk szerzõje – a
cselgáncsozók akut terhelésre bekövetkezõ sav-bázis,
laktaciduria és szteroid profilváltozásai témakörében
tartott elõadást.

Sziva Ágnes (kép 4.) poszterbemutatója során
különbözõ sportágak élvonalbeli fiataljainak kardio-
respiratorikus jellemzõit értékelõ vizsgálatáról számolt be.

Tróznai Zsófia (kép 5.) elõadásában a Héraklész
programba tartozó lányok, kilenc sportágat képviselõ 288
fõs mintája testtáji zsírmegoszlásának eredményeit
mutatta be.

A felsorolt elõadások és prezentációk
részletesebb összefoglalását a                       következõ szá-
maiban olvashatják.

P.J.M.   

Ha a rendszeresen sportolók arányát területi megoszlásban vizsgáljuk, megállapítható, hogy a sportolók aránya
Budapesttõl a községekig folyamatosan csökken. Ezen belül megfigyelhetjük azonban, hogy a megyeszékhelyeken a legnagyobb
a „minden nap” és a „hetente 3–4 alkalommal” sportolók aránya (26,4%). A falvakban a legkevésbé elterjedt a rendszeres testedzés
„minden nap” és „heti 3–4 alkalommal” a felnõtt népességnek csak 9,8%-a sportol, 62,3% sohasem végez sportos testmozgást. (ábra 1.) 

Ha megvizsgáljuk az ország régióinak „sporttérképét”, akkor megállapíthatjuk, hogy az adott terület társadalmi és
gazdasági fejlettsége szoros összefüggésben van a rendszeresen sportolók arányával. Az ezt bemutató térképen jól kirajzolódnak
a leszakadó térségek (Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl), a félperiférián lévõ alföldi területek és a fejlettebb nyugat- és közép-
dunántúli, valamint közép-magyarországi régiók. (ábra 2.) 

A rendszeresen sportoló népesség aránya településtípusonként A rendszeresen sportoló népesség aránya régiónként
(ábra 1.) (ábra 2.) 

Kovács Árpád

az NSKI szociológusa

Kajak-kenu: Valladolidban felkerült az „i”-re a pont 

(2.) 

(3.) 

(1.) 

(2.) 

(3.) 

(4.) 

(5.) 
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Asztalitenisz
Észak-Amerika, Óceánia, Európa –, az asztalitenisz
nagyhatalom Kína és a rendezõ ország csapata verseng
egymással. A héraklészes Pergel – aki az idei Serdülõ Európa-
bajnokságot egy ezüst és két bronzéremmel zárta – az európai
csapat tagjaként, Kína és Ázsia válogatottját megelõzve a
dobogó legfelsõ fokára állhatott. Egyéniben még egy kilencedik
helyezést is begyûjtött.

Október elején véglegessé vált, hogy a magyar
ifjúsági fiú válogatott szabadkártyával részt vehet a 2003.
december 14. és 21. között Chilében megrendezendõ I. Ifjúsági
Világbajnokságon. A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség
(ITTF) rendelkezése alapján Európából négy csapat vehet
részt a chilei világbajnokság tizenhat csapatos versenyében. A
magyar ifjúsági fiú csapat az idei Európa-bajnokságon, amely
egyben kvalifikációs versenye is volt a világbajnokságnak, a
negyeddöntõben minimális különbséggel alulmaradt a késõbbi
gyõztes Svédországgal szemben és végül „csak” az ötödik
helyen végzett. A Magyar Asztalitenisz Szövetség azonban az
eredményt és az erôviszonyokat figyelembe
véve megpályázta és végül elnyerte az ITTF
által fenntartott egyetlen helyet. Magyaror-
szágot két leányversenyzõ is képviseli 
majd Latin-Amerikában: Póta Georgina és 
Ambrus Tímea.

Lajtai Kristóf

asztalitenisz sportági vezetõ

Sportági beszámolók
Asztalitenisz
A malajziai Pahangban 2003. október 29. és

november 2. között három fiatal héraklészes asztaliteniszezõ
részvételével rendezték meg az ITTF Ifjúsági Körverseny
döntõjét. A leányok mezõnyében Póta Georgina és Ambrus Tímea

(kép 1.), míg a fiúknál Jakab János (kép 2.) képviselte a magyar
színeket. Póta Georgina (kép 2.) a svéd, Ambrus Tímea a brazil,
Jakab János pedig a spanyol ifjúsági bajnokság megnyerésével
kvalifikálta magát a döntõbe. Póta a 2003-as döntõt azzal a Jia

Junnal vívta, akit az elsõ forduló során 4:3 arányban egyszer
már felülmúlt. Lapzártánkkor érkezett információk szerint az
aranycsatában jól indult a fiatal statisztikás, az elsõ játszmát
hozta, késõbb azonban kínai rivá-lisa átvette az irányítást és
nagy küzdelemben gyõzött. Póta a legeredményesebb
európaiként egy tavaly Stockholmban meg-rendezett
eseményen két kínai játékos mögött a harmadik helyen végzett,
így mostani ezüstérme még kiemelkedõbb eredménynek
számít. A Pro Tour újonc Ambrus Tímea és Jakab János egy-egy
ötödik helyet szerezve szintén kiválóan szerepeltek.

Az Ifjúsági Körversennyel egy idõben és helyen
rendezték a II. Serdülõ Világjátékokat, amelynek szintén volt
magyar résztvevõje Pergel Szandra személyében. Ennek az
eseménynek a sajátossága, hogy kontinentális serdülõ
válogatottak – így Afrika, Ázsia, Latin-Amerika, 

Asztalitenisz
junior korosztályú versenyzõknek csak a táv felét kellet
teljesíteniük.

Elsõ érmünket a felnõtt (elite) nõi csapat szerezte. A
héraklészes Koch Renáta a második helyezett csapat tagjaként
ezüstérmet vehetett át. A bajai Mogyi SE kiválósága a juniorok
között egyéniben is parádézott. Koch egy svájci versenyzõnõ
valamint még ifi korosztályú honfitársnõje, a világbajnoki
második Arany Gitta elõtt a dobogó legfelsõ fokára állhatott. A
Kovács–Hömöstrei–Vanek összetételû junior férfi csapat
harmadik, a Csáthy–Bocskai–Bakó nõi hármas második
helyezett lett. Az age group versenyzõinek eredményei nélkül
Magyarország végül Belgium és Spanyolország után a
hivatalos éremtáblázat harmadik helyén végzett.

P. J. M

Duatlon
Fantasztikus magyar sikerek Észak-

Olaszországban! Október 24. és 26. között Varallo Sesia adott
otthont az ETU Duatlon Európa-bajnokságnak, ahol
huszonhárom nemzet 316 sportolója elite, U23, junior és age
group kategóriákban állt rajthoz. A pénteki megnyitót
követõen másnap az elite, U23 és junior kategóriájú
versenyzõk már érmekért futhattak és kerekezhettek. A
zárónapon az age group-ba tartozó duatlonisták léptek színre,
majd a csapatverseny résztvevõi mérték össze tudásukat. A
szervezõk rendkívül látványos városi pályát építettek ki. A
versenyzõknek a két és fél kilométeres pályán öt kört kellett
teljesíteniük, ezt követõen nyeregbe pattantak, majd negyven
kilométer letekerése után még két kör várt futás várt rájuk. A 

Torna: Kanyó Éva Emlékverseny –

KSI Kupa 
nézõközönség elõtt zajlott a Tornacsarnokban. A horvát
részvétellel nemzetközivé avanzsálódott mezõnyben mind a
házigazdák, mind a héraklészes fiatalok elõkelõ helyezéseket
szereztek. A nõi csapatversenyt a Szombathelyi Delfin SE
nyerte 97.800 ponttal, míg a férfiaknál az FTC Ybl Tervezõ
/152.55 pont/ mögött a KSI SE csapata 147.800 pontot teljesítve
ezüstérmes lett.

Ziszisz Tanaszisz 

a KSI SE Nõi Torna Szakosztályának vezetõje

Torna: Kanyó Éva Emlékverseny

– KSI Kupa 
Elõször rendezte meg az idén negyven esztendõs

KSI SE Nõi és Férfi Torna Szakosztálya a Kanyó Éva

Emlékverseny – KSI Kupa elnevezésû tornaversenyt. A viadalon
a fiatalon elhunyt, hajdani KSI-s színekben versenyzõ
válogatott tornásznõre emlékeztek az egykori és jelenlegi
tornászok. A szponzori és szülõi segítséggel megszervezett
esemény, amelyen harmincnyolc fiú és negyvenegy lány lépett
a szerekhez, hatalmas 

Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy junior vívóválogatottunk egy elsõ, két harmadik, egy negyedik, három ötödik, egy hetedik,
egy nyolcadik és egy kilencedik helyezést elérve huszonnégy olimpiai ponttal gazdagodva tért haza a horvátországi Európa-bajnokságról.
A kontinensviadalról részletes beszámolót következõ számunkban olvashatnak.

Vasvári Ferenc

Egyéni összetett eredmények:
Nõk: – felnõtt: 1. hely: Szarka Krisztina /KSI SE/ 33.800 (kép 3.)

– ifjúsági: 1. hely: Gombás Laura /Szombathely/ 32.800
– serdülõ: 1. hely: Kovács Tünde /JDSE/ 34.100

Férfiak: – felnõtt: 1. hely: Detrõi Zoltán /BHSE/ 52.100
2. hely: Horváth Csaba /KSI SE/ 51.000 (kép 3.)

– ifjúsági: 1. hely: Filip Ude /Horvátország/ 52.250
– serdülõ: 1.hely: Vlacsil Attila /FTC Ybl Tervezõ/ 52.300

Sportági beszámolók

nagyon erõs, tradicionális felnõtt kard válogatottba roppant
nehéz bekerülni, Tamás azonban az Európa-bajnokságon
csapat ezüstöt szerzett.
– Hogyan valósul meg a sportágban az edzõtáboroztatás rendszere?

– Vívásban a központosítást nehéz volt bevezetni, komoly
munkámba került, míg elfogadtattam az egyesületekben. A
hat edzõ számára új feladatokat jelentettek az összetartások.
Kezdetben nehezen állt össze a Héraklész programban való
együttmûködés. Hat olyan embert sikerült megnyernem,
akikkel kiváló munkakapcsolatban állok, megbízhatóan
irányítják a foglalkozásokat. A rendszeres keretedzéseket a
Nemzeti Sportcsarnok vívótermében tartjuk. Szövetségünk
anyagi támogatása mellett külföldiekkel, októberben például
koreai, osztrák és német junior korú versenyzõkkel készül-
hettek legjobbjaink, ami komoly motivációt és változa-
tosságot jelent, így ezek az edzések népszerûek. Amennyire
ellenezték korábban a központosítást az egyesületek, most
annyira támogatják azt. Jó hangulatban igazi pezsgõ vívóélet
folyik a páston. Van olyan fegyvernemünk, ahol több a vidéki
versenyzõ, mint a fõvárosi, ilyen például a párbajtõr. Éppen
ezért a vidéki klubok vállalták a hétvégi összetartások szer-
vezését, fizetik a szállást; így a három nap alatt hat edzést
tudunk lebonyolítani. E sportág-népszerûsítõ tevékenység
egyik fõ mozgatója a férfi párbajtõr szakág keretedzõje:
Borosné Eitner Kinga. Évente egyszer eredményektõl
függetlenül közös edzõtábort szervezünk. Idén nyáron
Dunavarsányban a teljes héraklészes fiú és lány keret részt
vett ezen. A korosztályos világversenyek elõtt szakmai
táborokban készül az utazó keret.  
– Mik a jövõbeni tervek és célok?

– November elején a junior Eb-n kard szakágban várunk
egyéni és csapat érmeket. Varga Dóra (kép 4.), Gergácz Veronika

(kép 5.), Kerecsényi F. Georgina, valamint a fiúk közül Lontay

Balázs, Nagy Zsolt , Nagy Pál és
Gémesi Csanád számít esélyes-
nek, a többiektõl meglepetés
lenne a jó eredmény. Január-
ban harmadszor szeretnénk
megrendezni a nemzetközi
versenynaptárban is szereplõ
Héraklész Kupát, amely hat
fegyvernemes világkupaver-
seny, ezért egyedülállónak
számít a maga nemében. Ren-
getegen indulnak egy ilyen
viadalon: tavaly több mint
hétszázan léptek pástra. Ilyen-
kor vesszük igénybe a Nem-
zeti Sportcsarnok valamennyi
terme mellett a Tornacsar-
nokot is. A helyiségek bérleti
díját a NUPI keretein belül
mûködõ Héraklész program
biztosítja.

A vívás gyökerei az ókorba nyúlnak vissza. 
Az egyiptomiak botvívást gyakoroltak, a rómaiak
hadseregében vívómesterek készítették fel a katonákat a
harcra, majd a gladiátoriskolákban és a lovagi tornákon már
a nézõk szórakoztatására használták e látványos küzdési
formát. A modern vívás technikájának alapjait az észak-
olaszok fejlesztették ki az újkor hajnalán. Már az elsõ újkori
olimpia mûsorára tûzte a vívást, Európa-bajnokságot 
1921-ben, világbajnokságot pedig 1937-ben rendeztek
elõször. Magyarországon az 1896-os Millenniumi Vívó-
verseny számít a vívó versenysport indulásának. Nemzetközi
sikersorozatunk az 1908-as, londoni olimpián kezdõdött, ahol
Fuchs Jenõ és férfi kardcsapatunk egyaránt aranyérmet
szerzett, amelyet az akkori sajtó így publikált: „A sportnak

mûvészi fajtájában elsõk vagyunk az elsõk között! (1908) július 23-

ik napján szállt fel elõször a gyõzelmi árbocra magyar nemzetünk

dicsõséges lobogója.”

Vívóink azóta is ontják az érmeket a nemzetközi
mezõnyben. E tradicionális és eredményes sportág méltó
helyet foglal el a 2001-óta mûködõ Héraklész program
támogatott sportágai között. A sportág utánpótlása a
korosztályos világversenyeken 2002-ben huszonkettõ, 2003-
ban pedig október végéig tizenhat I–VIII. helyezést ért el. 

Immár hetedik esztendeje a szövetség utánpótlás-
igazgatója, megalakulása óta pedig a Héraklész program
sportági vezetõje Jánosi Zsuzsa (kép 1.), a szöuli olimpia
bronzérmese, világ- és Európa-bajnok tõrvívó. A szakvezetõ,
akit a junior Európa-bajnokság elõtt kerestünk meg, a
vívóutánpótlás eredményességérõl és a Héraklész program
sportági mûködésérõl beszélt.
– Az elmúlt világ- és Európa-bajnokságokon egyaránt
eredményesen szerepeltünk. Kiemelném a tizenhét évesekbõl
álló kadett korosztályt, fiataljaink a világbajnokságon
bekerültek a döntõbe, ami a jövõre
nézve rendkívül bíztató. Ugyan-
akkor vannak olyan versenyzõink,
akik már kiöregedtek a Héraklész
programból: Varga Gabitól (kép 2.),
Révész Júliától, Szász Emesétõl és a
felnõtt vb bronzérmes Lengyel

Balázstól korábban is vártuk az
eredményeket, de azok húsz éves
koruk után jöttek. Kikerülve a
programból, a felnõtt korosztályban
már bajnoki címeket szereztek.
Ezeken az eredményeken is látszik,
hogy a Héraklész program sport-
águnkban jól mûködik, eredményt
hoz. A program eddigi legered-
ményesebb versenyzõje a most
huszonkét éves, tavaly áprilisban
„kiöregedett” kardvívó, Decsi Tamás

(kép 3.), aki egyéni és csapat junior
világbajnok, összetett világkupa
gyõztes. A világviszonylatban is 

(1.) 

(4.) 

(5.) 

(2.) 

(3.) 

(1.) 

(2.) 

Vívás: Tradíciók és eredmények - jó úton az utánpótlás

(3.) 

A junior korosztályú vívók az idei világkupa sorozatban további
egy második, négy harmadik, egy ötödik, három hetedik és egy
nyolcadik helyezést gyûjtöttek be.
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