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A tulipánok földjén egy hatodik hely termett a magyar evezõs válogatottnak. A Hajdú Zsuzsanna-Novák Zsófia kétpárevezõs
egység hatodik helyen zárt a 23 év alattiak a hollandiai, Amszterdamban megrendezett világbajnokságán. A Szabó Katalin (kép 1.)-Tölgyesi

Brigitta egység a „B” döntõ tizedik, míg Verõci Lídia a tizenkettedik helyen végzett.
A volt héraklészes asztaliteniszezõ Jakab János már azzal páratlan sikert könyvelhetett el, hogy bejutott a Pro Tour  sorozat

chilei állomásának páros küzdelmeinek döntõjébe. Az aranyéremért folyó csatában a Li - Oh dél-koreai duó még jobbnak bizonyult, 
így is a Jakab – Franz páros második helyével egyedüli európaiként került a legjobbak közé.

A nõi kardcsapat ötödik helyen végzett a hazai rendezésû vívó Európa-bajnokságon. A lányok az 5-8. helyért az olasz
válogatottal mérték össze tudásukat. Végül három ponttal, 45:42 arányban sikerült felülkerekednünk az itáliai gárdán. A héraklészes
Varga Dóra, mint a csapat legfiatalabb tagja is részese volt a sikernek.

Fiatal teniszezõink Franciaországban tették le a névjegyüket. A 12 évesek versenyének fináléjában Babos Tímeát kanadai
ellenfele sem tudta megállítani. Így a fiatal héraklészes tornagyõzelmet vívott ki.

Az Európa-bajnok Ungvári Miklós sérülésétõl eltekintve eredményesen szerepeltek cselgáncsosaink az isztambuli nemzetközi
viadalon. A jelenlegi és korábbi héraklészesek is kivették részüket a csapat sikerébõl. Bor Barna (kép 2.) (+100 kg) és Mészáros Anett (kép 3.) 

(70 kg) sem talált legyõzõre súlycsoportjai küzdelmei során. Burján László a fiúk legkisebb súlycsoportjában (60 kg) tarolt és szerzett
kategóriájában elsõséget.

A csehországi junior világbajnokságra készülõ kézilabdás lányok a Héraklész-kupa keretében tesztelték sportformájukat. 
A Hajdúságban illetve a Nyírségben megrendezett tornán a juniorokon kívül, a DVSC felnõtt csapata, a román és az ukrán válogatott
vett részt. A héraklészes csapat száz százalékos teljesítménnyel utasította maga mögé a debreceni valamint a román és ukrán csapatokat.
A kupa legjobb játékosának a junior keretet erõsítõ, DVSC-s Sopronyi Anettet választották.

A sorrendben 21. SporTolna fesztiválon, egyben sprinttávú országos bajnokságon a hazai triatlonos élmezõny mérte össze
tudását. A 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és 5 km futásból álló távot a fiúknál,  a tavaly még héraklészes Nógrádi Tamás

abszolválta a leggyorsabban. A lányok versenyében Koch Renáta is rajthoz állt. A korábban szintén a héraklész keretet erõsítõ sportoló 
a dobogó harmadik fokára állhatott fel.  

A serdülõknek kiírt atlétikai országos bajnokságon több szép KSI-s siker is született. Végvári Dóra (kép 4.) hatpróba
versenyszámban, Komiszár Kriszta négypróbában hódította el az elsõséget. Leány négypróba csapatunk (kép 5.) (Komiszár, Munkácsy, Vincze,

Szemes) szintén bajnoki címet szerzett. 
A Sport XXI. Programon belül elõször a kosárlabda sportágban nyílt lehetõségünk a támogatott kluboknak, egyesületeknek

egyfajta szakmai támogatást is nyújtani. "Játék a kosárlabda, a kosárlabda játék" címmel (kép 6.) 4 db DVD-t postáztunk ki az ország 
61 kosárlabda egyesületének, amely rendkívül érdekes és látványos tanítványnak, edzõnek egyaránt. Reméljük e szakmai anyag segítséget
jelent a kosárlabda sportág magasszintû oktatásához. A filmek anyagát a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége állította össze,
elkészítéséhez az anyagi fedezetet a Sport XXI. Program központi kosárlabda keretébõl a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet
biztosította. 

Kovács László (kép 7.) korábbi többszörös válogatott, világválogatott kézilabda-szakember a Nemzetközi Kézilabda Szövetség
(IHF) éves szimpóziumán, továbbképzésén vett részt. A thaiföldi konferenciát Kovács László mellett 37 nemzet 170 szakembere fémjelezte.

Rapcsák Károly (kép 8.) mesteredzõ! Július 7-én a TF-en adták át a 2005. évi mesteredzõi kitüntetetéseket. Rapcsák 1977 óta 
a Vác Városi Evezõs Club edzõje, 1986-ban szerzett szakedzõi oklevelet. Kiemelkedõ edzõi tevékenységet végez mind a városi 
és a megyei, mind az országos válogatott szintjén. Csapatai az országos bajnokságokon 1985-tõl összesen 43 bajnoki címet szereztek.
Kiemelkedõ edzõi sikere az evezõs sport elsõ világbajnoki aranyérmének a megszerzése, melyet - serdülõ korától - saját nevelésû
versenyzõje, Petõ Tibor ért el kétpár-evezésben Haller Ákossal. Tanítványa többek közt a héraklészes többszörös magyar bajnok, 
ifi világbajnoki negyedik helyezett Szabó Kati.

Barkóczi Péter (kép 9.), a KSI húszesztendõs pályakerekese súlyos balesetet szenvedett az olaszországi Fiorenzuolában
megrendezett pálya Európa-bajnokságon. A többszörös bajnok a scratch elõfutamában akadt öszze társaival, melynek következtében
bukott,  súlyos sérüléseket szerzett, Péterre hosszú rehabilitáció vár.

A tiranai kadett birkózó Európa-bajnokságon Molnár Andrea révén második helyezést ért el válogatottunk. A vilniusi junior
világbajnokságon Kun Renátó ezüst-, Módos Péter bronzérmet szerzett, valamint mindkét versenyrõl több pontszerzõ helyezéssel tértek haza
fiataljaink. A nyári birkózó eseményekrõl bõvebben következõ számunkban olvashatnak.

A következô számának tartalmából:
Sportági beszámolók: birkózás, evezés, kajak-kenu, kerékpár, kézilabda, öttusa, sportlövészet, vízilabda.
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A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket.
Információk és jelentkezési lap a NUPI honlapján található.

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet lapja 
a Héraklész  program

és a KSI SE tájékoztató kiadványa

A tartalomból: 
A közoktatási típusú sportiskolák módszertani központjainak kiválasztására kiírt pályázat végeredménye 

Sport XXI. program sportági szakmai programjai: ökölvívás Megyei sportolói létszámadatok KSI Vízilabda 2005
Sportági beszámolók: atlétika, asztalitenisz, kajak-kenu, kosárlabda, öttusa, sportlövészet, tenisz, triatlon, úszás.

VIII. Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - Lignano, Olaszország:
48 nemzet versenyében 22 éremmel ötödik a magyar!
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Az idei seregszemlén negyvennyolc nemzet sportolója, tizenegy
(hét egyéni, négy csapat) sportágban mérhette össze

tudását. Így most, mint az elõzõ hét alkalommal 
a mieink is a rajtvonalhoz vagy tatamira álltak,

mások hajóba ültek, a tornaszereknél
készülõdtek vagy éppenséggel a medencébe
ugrottak. Ez évben öt hagyományosan
eredményes sportágban – atlétika, judo,
kajak-kenu, torna, úszás – indultak
magyar versenyzõk. Az elsõ verseny-
napon az atlétákért, a cselgáncsosokért, 

a kajak-kenusokért valamint az úszókért
szorít-hattunk. A második napon két

tornászunk is bemutatkozhatott. Egyre-
másra születtek a jobbnál-jobb eredmények, 

az éremtermelésben leginkább az atléták, 
a judósok és az úszók, no meg a kajak-kenusok vették ki

a részüket. A dobogós helyek mellett számos értékes IV-VI.
helyezés is született.

z egész június utolsó napjaiban kezdõdött
mikor ötvennégy fiatal sportoló átvette a címeres
mezt a budapesti SAP csarnokban. Ezzel a

zömmel héraklészesekbõl álló válogatott megtette
az elsõ lépéseket, hogy részt vegyen a világ
legnagyobb, 14-16 éves korosztálynak kiírt
mini-olimpiáján. A sorrendben nyolcadik
nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra
(EYOF) utazó küldöttség vezetésének
feladatát Dr. Szabó Tamás (kép 1.) a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézet fõigazgatója
látta el, míg a csapat irányításával a Magyar
Olimpiai Bizottság ügyvezetõ igazgatóját
Molnár Zoltánt (kép 2.) és Nagy Zsigmondot (kép 3.)

bízták meg. A fõszereplõk természetesen most is,
mint korábban a fiatalok voltak.  Azok a különbözõ
sportágakat képviselõ lányok és fiúk, akik 1993-tól
kezdõdõen kétévenként érmekkel, helyezésekkel tértek haza. 

A

A VIII. nyári EYOF magyar helyezettjei:

Aranyérem: Varga Kálmán, Péter Kristóf, Németh Tamás, Pélyi Dávid (kép 4.)(K4 1000m), Hegedûs Dóra (judo, - 57kg), Kovács Emese

(kép 5.) (úszás, 400m vegyes)

Ezüstérem: Schubert Péter (atlétika, 2000m akadályfutás), Armuth Gábor (atlétika, 400m), Vágó Mónika, Mészáros Kitty, Zircher

Kitti, NyusaViktória (atlétika, 4x100m), Gáspár Eszter (kép 6.) (judo, - 63kg), Juhász Ádám Pál (judo, -90kg), Hajdu Gergõ Károly (C1 500m),

Hajdu Gergõ Károly , Devecseri Ádám (C2 500m), Kovács Emese (úszás, 200m vegyes), Szeder Fanni (úszás, 800m gyors)

Bronzérem: Márton Anita (atlétika, diszkoszvetés), Kostyál Ágnes (atlétika, 3000m), Karakas Hedvig (judo, - 52kg), Nagy Imola (kép

7.) (K1 1000m), Péter Kristóf, Pélyi Dávid (K2 1000m), Tompa Orsolya(kép 8.)(úszás, 100m pillangó) , Kovács Emese, Oláh Gerda, Tompa Orsolya,

Kovács Anett (úszás, 4x100m gyors), Dajka Ádám, Szeder Fanni, Nógrádi Ádám, Kovács Anita (úszás, 4x200m mixed), Kovács Emese (úszás,

200m pillangó), Galamb Szimonetta, Kanda Ágnes Mariann, Tompa Orsolya, Kovács Emese (úszás, 4x100m vegyes)

IV. hely: Szabó Dezsõ (atlétika, rúdugrás), Hajdú Gergõ Károly, Devecseri Ádám (C2 1000m), Péter Kristóf, Németh Tamás (K2

500m), Szeder Fanni (úszás, 400m gyors), Szeder Fanni (úszás, 200m gyors) 

V. hely: Szemeti Péter (kép 9.) (atlétika, 3000m), Hoppál Dániel (judo, +90kg), Németh Tamás (K1 1000m), Devecseri Ádám (C1

1000m), Varga Kálmán (K1 500m), Juhász Vanda, Nagy Imola (K2 500m), Kanda Ágnes Mariann (úszás, 200m mell) 

VI. hely: Zircher Kitti (kép 10.) (atlétika, 400m), Páhy Zsolt (atlétika, távolugrás) , Kovács Anett (úszás, 100m gyors) , Nógrádi Ádám

(úszás, 200m pillangó), Galamb Szimonetta (úszás, 100m hát)

VII. hely: Dávid Zsuzsanna (judo, 70 kg), Bordás Péter (úszás, 100 m pillangó), Pék Csaba (úszás, 1500 m gyors)

Ez összesen három arany-, kilenc ezüst-, és tíz bronzérmet jelentett a végelszámolásnál. Ha a legfényesebb medálok számát
tekintjük, Magyarország a nemzetek versenyében az elõkelõ tizenkettedik helyen végzett. Számunkra még örömtelibb a kép, ha a
begyûjtött érmek száma alapján rangsorolunk. Ebben az esetben ugyanis Oroszország, a házigazda Olaszország, Németország és
Nagy-Britannia után, huszonkét éremmel mi következünk.

Bízzunk benne, hogy az EYOF lángja még sok európai országban, talán egyszer nálunk is fellobban és a sok tehetséges
ifjút egyszer majd sikeres felnõttként láthatjuk viszont az elkövetkezendõ Olimpiai Játékokon. Talán már Londonban is…
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A közoktatási típusú sportiskolák módszertani központjainak
kiválasztására kiírt pályázat végeredménye

Sportági beszámolók
Sportlövészet: Belgrádi Európa-bajnokság és korongvadász világbajnokság
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A kontinensbajnokság nyitónapján több juniorszámot is
lebonyolítottak. A mieink közül a héraklészes Végh Barbara (UTE)

szerepelt a legjobban. A fiatal sportlövõ a sportpisztoly (30+30)

lövéses versenyszámában a nyolcas fináléba lõtte magát, ahol végül
568 körrel a hatodik helyen zárta a viadalt. A puskások is sorra
kerültek. A szintén újpesti Török Zoltán szintén a döntõbe verekedte
magát, és pisztolyos versenyzõtársához hasonlóan a hatodik helyen
végzett. A Török, Kecsõ Zoltán (BHSE), Veres Ádám alkotta csapat
egészen dobogó-közelbe, a negyedik helyig jutott. A futócél szakág
is letette névjegyét, Kocsis Roland (BEFAG Keszthelyi Erdész Lövész

Klub) 50 méteres futócéllövésben 577 körrel még pontszerzõ
nyolcadikként zárt.

Egy viszonylag fiatal szakágban, a korongvadászatban 
a héraklészes Szerdahelyi András lett a juniormezõny legjobbja. 
Már a májusi a ciprusi kontinensbajnokságon letette névjegyét. 
A Limasszolban megrendezett viadalon a dobogó második fokára
állhatott fel, ezzel megmutatta, hogy a világ élmezõnyének számolni
kell vele. Késõbb az angliai világbajnokságon már kétséget sem
hagyott a felõl, hogy egy világklasszissal van dolgunk.  A lehetséges
200 korongból 179-et talált telibe az Olimpia SE lövõje, ez a kiváló
teljesítmény világbajnoki címet jelentett számára. 

P. J. M.

Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program – 2005-ben újonnan belépô sportág bemutatása: ökölvívás

Ökölvívásban is a program fõ részét az egyesületi támogatások teszik ki a 10-15 éves korosztály felkészítése és versenyeztetése, az edzõi
díjazás lehetõsége valamint a helyi „Pofon Partyk” szervezése érdekében.

Regionális szempontokat, korosztályos eredményeket és foglalkoztatást figyelembe véve 15 egyesület részesül ebben a támogatásban egyedi
szerzõdésekkel, feladatokkal. Továbbá központi eszköz és felszerelés támogatás is járul az elõbbiekhez minden klub számára: 10 unciás kesztyûk,
zsákkesztyûk, csapágyas ugrókötelek három méretben és melegvizes fogvédek. A keretösszegbõl edzõ-továbbképzésre is fordít a sportági
szakszövetség.

Támogatott egyesületek: Gyõri Dózsa Ring BC, Kõszegi SE, Tatabányai SC, Pécsi VSK, Szolnoki MÁV SE, Dr. Kemény Ferenc DSE,
Egri Városi SI SE, NYVSC, KSI SE, Kiskunfélegyházi Honvéd SE, Vasas SC, Vecsés SE, HÓDGÉP SE, Aranykesztyû SK, DVSC Ökölvívó Kft.

Pignitzky Dorottya (kép 1.)

a Sport XXI. Program oszt.vez.Megyei sportolói létszámadatok

A Nemzeti Sporthivatal (NSH), mint az Állami Sportinformációs Rendszer (ÁSR) mûködtetõje, a sportági szakszövetségektõl, valamint a
Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségének tagszervezeteitõl megyei bontásban összegyûjtötte a sportolói létszámadatokat. A kiküldött adatlapok
visszaküldési aránya közel 100%-os, a beérkezett adatlapokat a NSH dolgozói rögzítették. A NUPI ezt a rögzített adathalmazt építette be a már
meglévõ adatbázisába, amely így alkalmassá vált elemzések elvégzésére, térkép alapú megjelenítésre. Mindezek eredményeképp elkészült az összes
adatszolgáltató szövetség sportolói létszámadatának valamint egyéb adatbázisokkal (pl. KSH) kiegészített összetett elemzések térképes megjelenítése

Kovács Árpád (kép 2.)– Velenczei Attila (kép 3.),

a NUPI  Kutató és Informatikai Osztályának  munkatársai

Intézmény neve Megye Település Összeg (Ft)

1 Bolyai János Gimnázium, Kecskemét Bács-Kiskun Kecskemét 500 000
2 Lánchíd Utcai Általános Iskola, Kecskemét Bács-Kiskun Kecskemét 500 000
3 Pécsi Testnevelési Általános Iskola és Középiskola, Sportiskola, Pécs Baranya Pécs 1 500 000
4 5. számú Általános Iskola, Gyula Békés Gyula 500 000
5 Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Budapest Budapest 1 000 000
6 Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Budapest Budapest Budapest 1 000 000
7 Budai Sport Általános Iskola, Budapest Budapest Budapest 500 000
8 Telepy Károly Testnevelés Szakosított Ált.  Isk., Gim. és Szki., Budapest Budapest Budapest 1 000 000
9 Szent István Ált. Isk. és Halmay Zoltán Sportiskola, Hódmezõvásárhely Csongrád Hódmezõvásárhely 500 000
10 Madách Imre Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Ált.  Isk., Szeged Csongrád Szeged 500 000
11 Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola, Szeged Csongrád Szeged 500 000
12 Chernel István Általános Iskola és Gimnázium és Kollégium, Agárd Fejér Agárd 1 000 000
13 Bercsényi Miklós Középiskola, Gyõr Gyõr-Moson-Sopron Gyõr 1 000 000
14 Irinyi János Gim. Szakközép- és Szakiskola, Debrecen Hajdú-Bihar Debrecen 1 000 000
15 Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola, Eger Heves Eger 500 000
16 Kálváriaparti Általános Iskola, Gyöngyös Heves Gyöngyös 500 000
17 József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös Heves Gyöngyös 500 000
18 Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola, Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 500 000
19 Széchenyi Körúti Általános Iskola, Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok 500 000
20 Kõkúti Általános Iskola, Tata Komárom-Esztergom Tata 500 000
21 Eötvös József Gimnázium, Tata Komárom-Esztergom Tata 500 000
22 Bánki Donát Ipari Szakközépiskola, Tatabánya Komárom-Esztergom Tatabánya 500 000
23 Dózsa György Általános Iskola, Tatabánya Komárom-Esztergom Tatabánya 500 000
24 Dózsa György Általános Iskola, Balassagyarmat Nógrád Balassagyarmat 500 000
25 Madách Imre Gimnázium. Vác Pest Vác 500 000
26 Kaposvári Egy. Csokonai V. M., Kaposvár Somogy Kaposvár 1 000 000
27 Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola, Nagyatád Somogy Nagyatád 500 000
28 Babay József Általános Iskola, Nagyatád Somogy Nagyatád 500 000
29 Arany János Gimn. és Ált. Isk., Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 1 000 000
30 Garay János Mûvészeti és Sport Ált. Iskola és Diákotthon, Szekszárd Tolna Szekszárd 500 000
31 Zrínyi Ilona Általános Iskola, Szombathely Vas Szombathely 500 000
32 Szent-György Albert Középiskola, Szombathely Vas Szombathely 500 000
33 Batsányi János Általános Iskola, Tapolca Veszprém Tapolca 500 000
34 Batsányi János Gimnázium és Szakképzõ Iskola, Tapolca Veszprém Tapolca 500 000
35 Báthory István Általános Iskola, Veszprém Veszprém Veszprém 500 000
Mindösszesen: 22 500 000

Kosárlabda: Amerikát is verték a lányok
Egy a tunéziai U19-es (kép 1.) világbajnokságra való

felkészülési tornán Amerikát is vertük. Igen, igaz, egy alkalommal
sikerült 75:67 arányban megcsípni a fizikailag, technikailag jóval
képzettebb tengerentúliakat. De haladjunk csak idõrendben!

A szlovákiai Rózsahegyen elõször az U18-as fiúkon volt 
a sor. A mieink a Divízió „B” csoportjába csaptak össze
riválisainkkal. A nyolc mérkõzés alkotta sorozaton elõször 
a sógorokkal kezdtünk. Ezen az Ausztria elleni bemelegítõ
találkozón, bár kétpontos vereséget szenvedtünk a folytatásra már
jól mûködött a gépezet. A soron következõ észtek elleni mérkõzés
végén 73:63-at mutatott az eredményjelzõ tábla javunkra. A román
válogatottat is sikerült meglepnünk, majd a finnek ellen becsúszott
egy hárompontos vereség. A sorrendben ötödik összecsapásra újra
összeszedte magát a héraklészes csapat. Hollandia volt soron, 
a tulipános fiúk fölött megnyugtató, több mint húszpontos gyõzelmet
arattunk. A portugál válogatott sem jelentett komolyabb akadályt
(78:55), mígnem az Ukrajna elleni, a további helyezés szempontjából
kulcsfontosságú meccs következett. Sajnos nem sikerült 
a bravúr, hacsak két ponttal is, de jobbnak bizonyultak észak-keleti
szomszédaink. A selejtezõkörben még vereséget szenvedtünk
Finnországtól, most az éremcsatában revansot vettünk

és bebizonyítottuk, hogy az a bizonyos 69:72 csak botlás volt. 
Így az U18-as alakulat a torna harmadik helyén zárt.

Visszatérve az U19-es hölgyek afrikai szereplésére és az
azt megelõzõ felkészülési ciklusra, Tursics Sándor mester gárdája
itthon elõször a román U20-as játékosokból álló, majd az amerikai
csapatot fogadta. A Csata utcában zajló találkozókon a román
válogatottat mindkét alkalommal, a második találkozón nagy
pontkülönbséggel gyõztük le. Az Egyesült Államok nemzeti
válogatottjával két  alkalommal csaptunk össze, az elsõn alaposan
„ellátták a bajunkat”, a második meccsen már kisebb bravúrt
végrehajtva gyõzelmet arattunk ! 

A Tursics Sándor irányította lányok kemény: Ausztrália, 
az Egyesült Államok, Kanada, Kína, és Spanyolország és a
házigazda Tunézia alkotta csoportban fogtak neki a világbajnokság
küzdelmeinek. A selejtezõben az ausztrál, a kanadai és a házigazdák
alkotta csapatnál is jobbnak bizonyultunk. Késõbb a negyeddöntõ
küzdelmei során az amerikai és a koreai lányok ellenszerét egyelõre
nem találtuk. A csoportbeosztás fényében az U19-es korosztályú
kosarasok nyolcadik helye reálisnak értékelhetõ. 

Pucsok József Márton

Triatlon: Ifi és junior Európa-bajnokság, Alexandroupolis: gyõzött a magyar lánycsapat
A lányok és a fiúk mezõnyében a tavalyi gyõztesek idén is

az elején végeztek. Mind a lányoknál, mind a fiúkál rendkívül erõs,
nagyszámú és sûrû a mezõny. Jól úsznak, kerékpárban technikailag,
taktikailag és fizikálisan is magasan képzettek és egyre nagyobb
számban kiváló futók. A magyar felnõtt országos bajnokságon
megráznák a mezõnyt.

Reálisan ennél 10 – 15 helyezéssel jobb egyéni
eredményeket vártunk a fiúktól. Sajnos úgy tûnik, hogy tény lett az
az év eleji sejtés, hogy jelenleg nincs a junior mezõnyünkben olyan
képességû versenyzõ, aki egy világverseny elején végezhetne. 

Lányoknál jobb a helyzet. Több jó képességû és fiatal
versenyzõnk van, akik hosszútávú tervek szerint készülnek.
Rendkívül örvendetes, hogy Kovács Zsófi közepes úszástudással elért
remek tavalyi szereplése után edzõi nagy hangsúlyt fektettek az
úszás fejlesztésére. Ez a jövõre nézve reményekkel kecsegtet. Az ifi
lányoknál erõsebb csapattal is rendelkezünk.

Junior lány csapat (kép 2.): 1. Magyarország: Szakály Zsuzsa
(Gyõri Vizisport SE), Tóth Zsófia (Ortri), Kovács Zsófia (Gyötri).
Dinamikus, taktikailag hibátlan versenyzést mutatott be a három ifi
korosztályú versenyzõbõl álló magyar csapat és méltán szerezte meg
a gyõzelmet. A három magyar ifi lány az EB legjobb junior csapata!

Junior lány egyéni: 5. Tóth Zsófia, 15. Szakály Zsuzsa,
26. Vanek Margit, Kovács Zsófi. Tóth Zsófi (1989) teljesítménye 

igazán kiemelkedõ, nagy eredmény. Úszása önmagához képest 
kitûnõ, de a nemzetközi mezõnyhöz képest közepes. Kerékpározása
nagyon jól sikerült, annak ellenére, hogy az egész mezõnyben az
egyetlen versenyzõ volt, aki klipsszel indult. Futása - a verseny
legjobb eredménye! - szenzációs. Újonc létére nem ijedt meg, végig
nagyszerûen versenyzett.

Junior férfi egyéni: 33. Hömöstrei Péter 45. Bogdány
Kenéz 58. Hajdú Ádám, Gályász Dániel. 

Junior fiú csapat: nyolcadik hely: Gályász Dániel (TVK),
Hömöstrei Péter (Szombathely), Hajdú Ádám (TVK). A csapat
minden tagja tudásához mérten jól és nagy elszántsággal versenyzett.
Pillanatnyi tudásuk maximumát nyújtották.

Ifi fiú csapat: hatodik hely: Kozári András (Titán),
Bognár Ádám (Gyõri Vizisport SE), Szalóki Dávid (Gyõri Vizisport
SE). Mindhárom fiú jó teljesítményt nyújtott úszásban és
kerékpárban, futó teljesítményükön látható volt a számukra nagyon
erõs kerékpározás. 

Ifi lány csapat: ötödik hely: Máriási Zita (Széchenyi
FSC), Hisnyai-Henczelman Dóra (Budaörs), Szántó Nóra
(Hódtri). A lányok fegyelmezett, remek sportolók, a nemzetközi
mezõnyhöz képest mindhárom számban fejlõdniük kell.

Verrasztó Gabriella (kép 3.)

triatlon sportági vezetõ

(1.) 

(3.) 

(2.) 

A pályázat nyerteseit
tartalmazó táblázat megjelent 
a NUPI és a Nemzeti Sporthivatal
honlapján egyaránt. A nyertes
intézményekkel, a közoktatási
típusú sportiskolák módszertani
központjaival a pályázatban kiírt
feledatok végrehajtására vonat-
kozóan a Nemzeti Utánpótlás-
nevelési Intézet köt szerzõdést.
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Sportági beszámolók
Öttusa: Három elsõség Moszkvából

hoztak össze a fiúk, az utánunk következõ orosz és dél-koreai
csapat 16064 illetve 15596 pontot gyûjtött be. A lendület a váltó
küzdelmeire is kitartott. Az elõbb említett trió tizennégy csapat
versengésében 5432 ponttal bizonyult a legjobbnak. 

Ne felejtkezzünk el a hölgyekrõl sem! Egyéniben
Bartalis Zsófia (KSI SE) végzett a legelõkelõbb, ötödik helyen.
Csapatban Bartalis, Prill Katalinnal és Andrejkovics Andreával
egyetemben épphogy lecsúszott a dobogóról. Ami nem sikerült
csapatban, az összejött a váltóban. Itt az orosz, belorusz trió
mögött a mieink 5060 ponttal dobogós helyen zártak. 

P. J. M.

Marosi Ádám a tavalyi ezüstérem után világbajnoki
címet szerzett az orosz fõvárosban. A BHSE juniorkorú
versenyzõje azonban nem elégedett meg ennyivel. Az egyéni
elsõség után, csapatban, majd váltóban is a világ legjobbja lett.
Pedig nem volt sétagalopp…

Az egyéni versenyben Marosi négy számot bár
kiválóan teljesített, késõbb szaknyelven szólva ellovagolta magát
és csak kiemelkedõ futásának köszönhetõen õrizhette meg
vezetõ pozícióját. Lényeg a lényeg, végül tizenkét ponttal
megelõzte az õt szorongató francia sportolót, ezzel aranyérmet
szerzett. Fiú csapatunk (Marosi, Németh Róbert, Kasza Róbert)

gyõzelme már zökkenõmentesebb volt. Összesen 16308 pontot

Értékelés: a KSI SE Vízilabda Szakosztálya – 2005

elkezdõdik az ellenfelek technikai tudásának megnövekedése a
KSI SE csapatának leszakadása az élmezõnytõl.

A legkisebbek, akik az elõkészítõ csoportból kerülnek
a gyermek „C” korosztályba, azok a  gyerekek tavaly a regionális
bajnokságukban a II. helyen végeztek idén a szakmai vezetés
úgy látta jobbnak, hogy ne induljanak bajnokságokban, hanem
különbözõ kupákon itthon és külföldön mérjék össze erejüket
más csapatok ellen.

Összességében a KSI SE Vízilabda szakosztályában
folyó szakmai munka töretlen és egyre jobb eredményeket érünk
el, köszönhetõen a magasan kvalifikált edzõinknek.

Az elmúlt idényhez képest az edzõi állomány soraiban
változás nem történt és a tagdíjfizetõ gyerekek létszáma is
növekedett (2004. évben 129 fõ) 155 fõre. Az edzõk beosztása, 
ami a korosztályokkal való foglalatosságot jelenti nem változott
és az edzések helyszínei is ugyanott folynak változatlan vízfelület
biztosítása mellett. Az edzõi állomány szakmai felkészülését mi
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 2004. évben junior
szövetségi kapitány Merész Andrásból (kép 2.), nõi utánpótlás
szövetségi kapitány lett, és a mellette válogatott edzõként
dolgozó Vad Lajost kinevezték a férfi junior válogatott szövetségi
kapitányává. Az ifjúsági csapat edzõjét, Horváth Jánost felkérték,
hogy legyen az Universiádé válogatott edzõje Kovács István

mellett.
A Héraklész kerettagok létszáma is növekedett és a

felmérések alapján minden korosztályos válogatottban min. 2 fõ
KSI–s.

A 2005. évben Dr. Szívós István (kép 3.) szakosztályvezetõ
személyes közbenjárásával és intézkedésével elindult a szak-
osztály kihelyezett tagozatainak képzése. Budapest perem-
kerületeiben olyan helyeken indult meg a képzés, ahol igény volt
a vízilabdára és megfelelõ vízfelület mellett, képzett emberek
foglalkoznak a gyerekekkel.

Az elképzelés az, hogy egy – két éven belül, amikor
már a gyerekek önállóan tudnak közlekedni a városban
bejárjanak a központi helyekre edzésekre, addig is megteremtve
az egészséges testmozgás alapjait. Folyamatos kapcsolattartás
történik a kihelyezett tagozatok és az elõkészítõ csoport vezetõi
között, hogy a közben kinevelkedõ tehetségeket felmérjék 
és felismerjék. Ezeken a helyeken, akár csak a központi helyen
nyári foglalkozások keretén belül edzõtáboroztatás van.

Zsoldos Péter (kép 4.)

KSI SE

A hagyományoknak megfelelõen a Vízilabda
Szakosztály jól szerepelt a szezonban. Idén csapataink elõkelõbb
helyezéseket értek el, így sikerült teljesíteni az elévárásokat, amik
az idény kezdetekor fogalmazódtak meg a tavalyi eredményekre
épülve. 

Az elõzõ szezonban az ifjúsági csapat a korosztályos
bajnokságban II. helyen végzett és az OB I/B–ben
gyõzedelmeskedett. Idén hasonlóan meggyõzõ volt a csapat,
hiszen ami számunkra fontos, hogy a korosztályos bajnokságot
megnyerték és az OBI /B –ben a második helyet szerezték meg. 
Ennél a korosztálynál maradva elõrelépésnek számít a tavalyi
évhez képest az is, hogy míg 2004. évben befejezõdött
küzdelmek után 3 „kiöregedõ” játékost igazoltak le OB I –es
klubok, addig ez a létszám idén 8 fõre növekedett. A felnõtt
bajnok Honvéd Domino csapatától kezdõdõen az OBI /B –t
megnyerõ Pécs csapatához igazoltak növendékeink.

A serdülõ (kép 1.) korosztálynál is sikerült az elõzõ szezon
eredményét túlszárnyalni, hiszen míg tavaly a III. helyen végzett
csapatunk, addig idén sikerült az elsõ helyet megszerezni. Az
ifjúsági és a serdülõ bajnokságot utoljára egy idényben kb. 15 éve
nyerték meg a KSI csapatai, ami a beérett szisztematikus
munkának köszönhetõ.

A serdülõ korosztályból 10 játékos került fel a
bajnokság befejezése után a jövõ évi ifjúsági csapathoz.

Az Országos Gyermek Bajnokságban induló
csapatunk az elõzõ évhez hasonlóan idén is a VI. helyet szerezte
meg a korosztályos versenyben. Ebben az életkorban
szembetûnõ a KSI SE eltérõ munkája a többiekétõl. Az
egyesületben mindig a speciális képzést tartották elõnyösnek,
hogy a keringés és az alapfokú technikai és taktikai feladatok
elsajátítása után kezdõdhessen meg az általános képzés szakasza.
Így, amikor a sportolók elérik a gyermek „A” korosztályt, akkor
a versenytársaikhoz képest jobb úszásteljesítménnyel, élettanilag
megalapozottabb keringéssel rendelkeznek, viszont a technikai
és taktikai képességek terén hatalmas a lemaradásuk a
többiekhez képest. 13 -14 éves korban indulnak meg a gyerekek,
elkezdenek serdülni és ekkor, a második gyermek korcsoportos
életkoruk végére hozzák be lemaradásukat.  A serdülõ és ifjúsági
korosztályba érve nyílt sisakkal tudnak küzdeni más csapatok
ellen, és learathatják munkájuk gyümölcsét. Egy korosztállyal
lejjebb a gyermek „B” csapatnál a tavalyi évben a III. hely
megszerzése után idén „csak” a V. helyezést (gólkülönbséggel)

sikerült megszereznünk. Ebben a korosztályban már 

A szakosztály 2004 – 2005. évi szezonban elért eredményei

Csoport Esemény

Ifjúsági Bajnoki I. hely, OB1/ B II. hely
Serdülõ Bajnoki I. hely
Gyermek"C" -
Gyermek"B" Bajnoki V. hely
Gyermek"A" Bajnoki VI. hely

Csapatok

Gyermek C

Gyermek B

Gyermek A

Serdülõ

Ifjúsági

OBI /B

2002 - 2003

(’91 – 92)
3. helyezés

(’90 – 91)
7. helyezés

(’89 – 88)
6. helyezés

(’87 – 86)
1. helyezés

(’85 – 84)
3. helyezés

(’85 – 84)
4. helyezés

2003 - 2004

(’92 – 93)
2. helyezés

(’91 – 92)
3. helyezés

(’90 – 89)
6. helyezés

(’88 – 87)
3. helyezés

(’86 – 85)
2. helyezés

(’86 – 85)
1. helyezés

2004 - 2005

(’93 – 94)
-

(’92)
5. helyezés

(’91 – 90)
6. helyezés

(’89 – 88)
1. helyezés

(’87 – 86)
1. helyezés

(’87 – 86)
2. helyezés

(4.)

(3.)

(1.)

(2.)

(1.)

(2.)

(3.)

(4.)

(5.)

(6.)

Asztalitenisz: EB – 2 ezüst és 3 bronzérem Prágából, Barassó Barbara a legeredményesebb magyar

A magyar küldöttséget 5 ifjúsági fiú, 4 ifjúsági leány, 
4 serdülõ fiú és 4 serdülõ leány versenyzõ képviselte a július 15.
és 24-e között Prágában megrendezett 8. Ifjúsági és Serdülõ
Asztalitenisz Európa-bajnokságon.  

Az év eleji korosztályváltást követõ erõviszonyokat
figyelembe véve számítani lehetett arra, hogy az idei EB
eredményességben elmaradhat a közelmúlt sikereitõl. Reális
éremszerzési esélyeink ugyanis csak a leány szakág révén voltak,
fõleg az ifi versenyszámokban, de a serdülõknél Barassó Barbara

(kép 1.) által szintén reménykedhettünk az eredményes
szereplésben, mint kiderült teljes joggal.

A korosztályváltás ebben az évben a fiú (kép 2.)szakágat
érintette igen erõteljesen. A tavalyi aranyérmes Jakab János

és a negyeddöntõig menetelõ Molnár Krisztián már a felnõttek
között próbál bizonyítani. A jelenlegi ifjúsági csapatból csak
Szarka Levente utolsó éves, a serdülõ csapatot alkotók közül pedig
hárman is abszolút újoncként érkeztek a cseh fõvárosba. 

Az elõzmények ismeretében összességében nem
mondható rossznak a szereplés, hiszen a küldöttség végül öt
éremmel zárta az eseményt, amelybõl az ifi leányok (kép 3.) 

3 bronzéremmel (csapat, a Li Bin, Juhász és a Pergel, Feher páros), 

a „kicsik” pedig 2 ezüsttel vették ki a részüket. Az érmek mellett
további négy 5. helyezést könyvelhettünk el (serdülõ leány csapat,

Li Bin – ifjúsági leány egyes, Végh, Csáki – serdülõ leány páros és

Szarka, Stoyanov – ifjúsági fiú páros). Ami miatt mégsem
örülhetünk felhõtlenül az azért van, mert 2001 óta
hozzászokhattunk ahhoz, hogy évente Európa-bajnokot
ünnepelhetünk, másrészt nyolc évvel ezelõtt fordult elõ utoljára
a fiú szakággal, hogy érem nélkül tért haza az Európa-
bajnokságról. 2000-ben a pozsonyi EB-t zártak hasonló
mérleggel 2 ezüst és 3 bronzzal fiataljaink. 

A magyar csapat legeredményesebb versenyzõje 
és az egyéni számok magyar hõse Barassó Barbara lett két
ezüstérmével. Egyéniben a döntõig vezetõ úton a végletekig
kiélezett mérkõzéseken, többször nagy hátrányt ledolgozva
gyõzedelmeskedett, és párosban Szvitacs Alexával az oldalán 
is több ötjátszmás csatán felülkerekedve szerezték meg 
az ezüstérmet.    

Fiatal sportolónk második helye egyben azt is jelenti,
hogy lesz magyar résztvevõje az idei Serdülõ Világjátékoknak.
Barassó az európai csapat tagjaként élvezheti majd a Dominikai
Köztársaság vendégszeretetét. Ifjúsági leány csapatunk
ugyanakkor 3. helyével kvalifikálta magát az év végén Linzben
megrendezésre kerülõ ifjúsági világbajnokságra. 

Az ifi leány páros versenyszámban három magyar
versenyzõ állhatott dobogóra. Pergel Szandra a szerbiai Fehérrel 
az oldalán két év után szerzett ismét bronzérmet, csak akkor még
ezt az eredményt a serdülõ korosztályban érték el. A tavalyi
budapesti EB-n párosban már bronzérmet szerzõ Li Bin pedig
Juhász Mariannal jutott el az elõdöntõig. Juhász Mariannak eddigi
pályafutása során ez volt egyébként az elsõ egyéni
versenyszámban szerzett érme. 

A fiúknál Szarka Levente (kép 4.) tudott a legtovább
versenyben maradni olasz partnerével az ifjúságiak páros
versenyszámában. A negyeddöntõben a késõbbi gyõztes Freitas,

Kolarek párostól kaptak ki. 
A nemzetközi mezõny kiegyensúlyozottságát jól

példázza, hogy az eseményen 17 ország szerzett érmet, és ebbõl
nyolc aranyérmet. Az éremtáblázat élén a román csapat végzett
3 arany 2 ezüst és 2 bronzéremmel. Magyarország az összesített
éremtáblázat 9. helyét szerezte meg.

Lajtai Kristóf (kép 5.)

asztalitenisz sportági felelõs

Tenisz: Szávay itt, Szávay ott, Szávay nyer…

Bátran állíthatjuk, Szávay Ágnes (kép 6.) klasszissá érett
sportágában. A héraklészes hölgy már tizenhat esztendõsen
bizonyosan többször körülrepülte a Földet, hiszen igen sûrû a
versenynaptár, az amerikai kontinens után, Ázsia, Afrika majd
Európába tér vissza ahol az Ausztrál Open és a Roland Garros
salakja, majd az elegáns wimbledoni gyep várja. A kiskunhalasi
hölgy Melbourne-ben mind egyéniben, mind párosban a
döntõbe jutott, Párizsban már nem engedte ki kezei közül a nagy
lehetõséget és a juniorok között bajnoki címet szerzett. 
A hagyományosan egyik legrangosabb Grand Slam viadalon 

Wimbledonban egyesben elõdöntõig verekedte magát, párosban
viszont Azarenka oldalán gyõzni tudott. Éremkollekcióját a svájci
U18-as Európa-bajnokságon egészítette ki. Mondanom sem kell,
itt is a fináléba jutott, ahol elsõ kiemelthez méltóan teniszezett.
Román ellenfelét sima két játszmában (6:1, 6:2) múlta felül és
ezzel együtt a kontinensbajnoki címet is elhódította. Idei parádés
teljesítményével Szávay a junior világranglista második helyéig
repült, csak Azarenka elõzi meg, de ismerve teniszezõnk
klasszisát nem sokáig…

P. J. M.

Az elmúlt 3 év eredményei
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Sportági beszámolók: 
Kajak-kenu: Hajrájában a versenyszezon

Sportági beszámolók: 
Úszás: A medencében jeles, beszámoló a budapesti ifi Európa-bajnokságról

Az ifjúsági korosztály európai legjobbjai immár
harminckettedik alkalommal ugrottak a medencébe kontinens-
szerte. A sportág komoly tradíciókkal bíró eseménysorozatának
történetében a magyar úszók mindig kiemelt szerepet játszottak.
Most sem volt ez másképp…

Az ominózus hazai rendezésû Európa-bajnokságon
annyi szép eredmény és érem születetett, mint a sportág hazai
krónikájában még soha. Ráadásul, mint azt a többszörös olimpiai
érmes Güttler Károly (kép 1.) kiemelte, a zömmel héraklészes
csapatból egyre többen léptek az éremszerzõk sorába, ami
rendkívül kedvezõ tendencia az úszósport jövõje szempontjából. 

Az nõi érmesek között a legkomolyabb gyûjteménnyel
a Bajai Spartacus-os Hosszú Katinka (kép 2.) (három arany, két ezüst,

egy bronz) büszkélkedhet.  
A képzeletbeli második helyen a maga két arany-, két

ezüst- és egy bronzérmével Jakabos Zsuzsanna (ANK Úszóklub,

Pécs) áll, õt a Jövõ SC-s Verrasztó Evelyn követi, aki egy arany- és
két ezüstérmet kasszírozott be. Cseh Német Luca (FTC) is
felállhatott a dobogó legtetejére. Kalicz Helga és Pleszinger Petra 

(Veszprémi Egyetemi Úszó Club) futamukban egyaránt a második
helyen zártak. Végül Maxin Dóra (Szombathelyi Vízmû SC) 

egy bronzérmet vihetett haza. 
Az uraknál a Verrasztó család másik úszóreménysége

Dávid (Jövõ SC) két aranyérmet mondhat magáénak. A „Rájás”

Kiss Gergõ egy elsõséget és egy második helyezést könyvelhetett
el. Rácz Ákos (Eger Városi Úszó Klub) sem maradt adós a sikerrel,
hiszen a fiatal versenyzõ is gyõzni tudott. Molnár Ákos (kép 3.) 

(Jövõ SC) és a honvédos Szabó János neve mellett két ezüst
valamint egy bronzérmet regisztrálhattunk. A vasutasok
versenyzõje Zubcsek Dénes sem maradt el a többiektõl, futamában
egy ezüst és két bronzérmet szerzett. Makány Balázs (Kõbánya

SC) egy harmadik hellyel tette le a névjegyét.
Még felsorolni is sok az érmesek hosszú-hosszú sorát,

akik mellett számos pontszerzõ helyezést is begyûjtöttek
úszópalántáink.

Természetesen a résztvevõ nemzetek sorában, 
mind a megszerzett aranyérmek, mind az összes érmek száma
alapján toronymagasan a magyar ifik végeztek az élen. 

P. J. M.Atlétika
Óriási a boldogság az atléták háza táján. Nagy

várakozással álltunk a fiatalok 2005. évi világversenyei elõtt, mert
éreztük, hogy ebben az évben valami nagy dolog történhet velünk.
Bõven akadt esemény, mivel az ifjúságiakat az EYOF és az ifjúsági
világbajnokság várta, míg a juniorok az Európa-bajnokságon
mérhették össze tudásukat. A várakozásunk izgalmas volt, de
legszebb álmainkban sem mertük remélni, hogy ennyire sikeres lesz
ez az év. 

Idõrendben az EYOF nyitotta a világversenyek sorát,
ahol három ezüstérmet – Armuth Gábor 400m, Schubert Péter 2000m
akadályfutás, lány 4x100 váltó – két harmadik helyezést – Márton

Anita diszkoszvetés és Kostyál Ágnes 3000m – és további öt
pontszerzõ helyezést szereztek versenyzõink.

Egy héttel késõbb Marokkóban a tikkasztó hõségben
rendezett ifjúsági világbajnokságon a magyar atlétika világbajnoki
gyõzelmet ünnepelhetett. Pálhegyi Sándor (kép 4.) a szombathelyi Dobó 

SE kalapácsvetõje egyéni csúccsal és új világbajnoki csúccsal, 81,89
cm-rel lett elsõ. Nagy örömünkre azonban még egy érmet sikerült
bányásznunk, Lévai Dóra a veszprémiek kalapácsvetõje a nõi
versenyben tudott harmadik helyezést szerezni, szintén egyéni csúcs
kellett ehhez a bravúrhoz (58,89).

Az ifi VB-t követõ héten pedig a juniorok Európa-
bajnoksága következett, amit legjobban vártunk, mert úgy tûnt,
hogy a sokéves munka most beérhet. Beérett!! Fiataljaink
történelmet írtak ezen az EB-n. Soha még – az Európa-bajnokságok
történetében – magyar csapat nem szerepelt ilyen sikeresen.

Hét érmet és összesen tizenöt pontszerzõ helyezést
szerzett a csapat, amivel az éremtáblázaton a résztvevõ 45 ország
közül a 4. helyen végeztünk. Mindössze Oroszország, Nagy-
Britannia és Németország tudott elõttünk végezni. A csapat erejét
mutatja, hogy további hat versenyzõnk végzett a 9-12. helyen.

(3.) 

(5.) 

(4.) 

(2.) 

(6.) 

2005 június végén a II. válogató versennyel és az azt
követõ „szétlövéssel” kialakult a síkvízi Európa- és világ-
bajnokságra utazó válogatott (kép 1.).

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökségének még
2004-ben meghozott döntése értelmében a két rangos
nemzetközi versenyen más-más csapat képviseli az országot.
Ennek két alapvetõ oka van. Az egyik, hogy az augusztusi, hazai
rendezésû világbajnokságon indulók egy nyugodt, hosszú
felkészülési idõszakot tudjanak elvégezni, a másik ok pedig, hogy
minél több versenyzõ kapjon lehetõséget nemzetközi szereplésre.
Így a plovdivi (Bulgária) Európa-bajnokságra készülõ és utazó
csapatban a válogatók második, harmadik helyezett egységei
kaptak helyet. Az EB beállító edzõtábor a szegedi Maty-éri
pályán, kiváló körülmények között zajlott le. 

A többnyire elsõ éves
ifjúságiakból és serdülõ korúakból
álló válogatottunk, az Európa-
bajnokságon remekül helyt állt,
közülük néhányan igazán kiemel-
kedõ teljesítményeket nyújtottak.
Külön ki kell emelni Hegyi Zomillát
(kép 2.), aki a kajak egyes 1000
méteren szerzett Európa-bajnoki
címe mellé, 500 méteren még egy
ezüstérmet is begyûjtött. Teljesít-
ményének értékét az is növeli, hogy
„Millike” serdülõ korcsoportú, tehát
még a 2007-es világbajnokság idején is ifi lesz.

Kajak-Kenu Síkvízi Európa-bajnokság 2005. július

14-17, Plovdiv, eredmények 1-6. helyezés:

Nõi kajak:  K-1 1000 méter  1. Hegyi Zomilla (KSI
SE), K-2 1000 méter 4. Csernák Edina (Váci Vasutas), Csernák
Petra (Váci Vasutas), K-1 500 méter 1. Hegyi Zomilla (KSI SE),
K-2 500 méter 4. Sarudi Alíz (KSI SE), Gyõry Barbara (KSI
SE), K-4 500 méter 3. Nagy Anikó (Tiszaújvárosi VSE), Lakner
Zita (Multi SE), Dikter Melinda (Multi SE), Petõváry Ágnes
(KSI SE).

Férfi kajak: K-4 1000 méter 3. Petrovics Máté
(Démász Szeged), Bogdán Barnabás (Csepeli KKE), Glózer
Gergely (Váci Hajó), Kurdi Miklós (Váci Hajó) Kenu: C-1 500
méter 4. Dejczõ Balázs (Atom SE), C-2 500 méter

6. Varga Dávid (Gyõri VSE), Juhász Norbert (Démász
Szeged), C-4 500 méter 6. Kóti Dávid (Dunaferr SE), Lakatos
Zsolt (Dunaferr SE), Füstös István (Dunaferr SE), Németh
Gergõ (Gyõri VSE), C-4 1000 méter 6. Lakatos Zsolt (Dunaferr
SE), Varga Dávid (Gyõri VSE), Jakus László (Váci Hajó),
Dejczõ Balázs (Atom SE).

Felkészülés az ifjúsági világbajnokságra

Már az Európa-bajnokság ideje alatt megkezdte a központi
felkészülést, a világbajnokságra készülõ válogatott. Az elsõ hetet
szakáganként más-más helyszínen, Szolnokon, Dunavarsányban
és Ráckevén töltötték, majd együttesen Szegedre, a VB
helyszínére költözött a csapat és ott folytatták az edzéseket. A
világbajnokság idõpontja 2005. augusztus 5-7.

Maraton Európa-bajnokság, 2005. július 23-24, Tyn

(Csehország)

A maraton EB-n
történõ indulásra már „csak”

azoknak maradt lehetõsége, akik
nem lehettek tagjai valamelyik
síkvízi válogatottnak, mivel a
verseny idõpontja nem tette
lehetõvé a több eseményen való
indulást. A válogató verseny
Tolnán zajlott, amit egy egyhetes
gyõri edzõtáborozás követett. Az
EB-n ismét a lányok nyújtottak

kiemelkedõ teljesítményt,
különösen párosban, ahol az elsõ két helyet a mi egységeink
szerezték meg, de meg kell említeni a nagyon erõs férfi kajak
egyes mezõnyben Szabó András által szerzett bronzérmet,
valamint Hegedüs Gréta második helyét a lányok egyes
mezõnyében.

Eredmények 1-6. helyezés:

Nõi kajak: K-1 21 km 2. Hegedüs Gréta (kép 3.) (BKV
Elõre), K-2 21 km 1. Groholy Diana (KSI SE), Bara Alexandra
(KSI SE), 2. Buchmüller Judit (Alois Dalmayr Tolnatext),
Velenszki Marianna (Tiszaújvárosi VSE).

Férfi kajak: K-1 21 km 2. Szabó András (BKV Elõre),
K-2 21 km 1. Kemencei Viktor (Göd SE), Pongrácz Balázs
(Gyõri VSE), 6. Bauer Dániel (Alois Dalmayr Tolnatext), Szajki
Balázs (Alois Dalmayr Tolnatext).

Weisz Róbert (kép 4.)

kajak-kenu sportági felelõs

Öttusa: ifjúsági Európa-bajnokság, Budapest: a KSI-s Bartalis Zsófia duplán „aranyos”

Július 7. és 10. között Budapesten rendezték az
ifjúsági korú öttusázók idei „A” kontinens-bajnokságát. A
négytusa-viadalon – a lovaglást ennek a korosztálynak még nem
rendezik – a magyar héraklészes válogatott mérlege: két arany-,
egy ezüst- és egy bronzérem, egy ötödik, egy hetedik, egy
nyolcadik és két tizedik hely. Bartalis Zsófia (kép 5.), a KSI tizenhét
esztendõs öttusázója, korábbi világ- és európa-bajnoki címei után
most még két aranyérmet és egy bronzérmet is begyûjtött. Zsófi

idén már megmutatta magát Európának: a juniorok között
Olaszországban az ezüstérmes váltó tagja volt. 

Eredmények:

Nõk, egyéni (31 induló): I. hely Bartalis Zsófia (KSI SE, edzõi:
Cornides Edit, Takács Péter, Karácsony Gyula, Schumacher
Ákos), II. hely Tóth Adrienn (BHSE, edzõi: Bognár Gábor,
Hicsák Zsolt), V. hely Cseh Krisztina (BHSE), VIII. hely Prill
Katalin (Alba Volán SC, edzõi: Kulcsár Antal, Komlódy Zsolt,
Mészöly Gábor, Igari Gábor, ifj. Deák Ferenc); csapat (7
csapat): I. hely  Bartalis – Cseh – Prill; váltó (kép 6.): III. hely
Bartalis – Prill – Tóth.
Férfi, egyéni (56 induló): X. hely Szendrei Dániel (KSI SE);
csapat (13 csapat): VII. hely Szendrei Dániel (KSI SE) –
Kerekes András  (KSI SE) –  Kocsány Ádám (Alba Volán SC);
váltó: X. hely Szendrei – Kerekes – Kocsány.

V. F

ÉRMESEINK:

1. helyezett Bene Barnabás (kép 5.) PVSK 5000m 14:22,30 p
Németh Kristóf Dobó SE kalapácsvetés 78,85 m
Németh Noémi (kép 6.) Dobó SE                                    kalapácsvetés 63,70 m

2. helyezett Kürthy Lajos (kép 7.) MTE súlylökés 19,65 m
Kürthy Lajos MTE diszkoszvetés 59,75 m
Minczér Albert                           VEDAC 3000m akadály 8:45,82 p

3. helyezett Tóth László (kép 5.) PVSK 5000m 14:25,46 p

HELYEZETTJEINK:

4. helyezett Molnár Balázs DAC 400m gát 51,38 mp
Takács Dávid VEDAC 800m 1:51,00 p

5. helyezett Kostyál Ágnes ORTRI 3000m 9:38,49 p
6. helyezett Erõs Enikõ MAC-NSI rúdugrás 400 cm
7. helyezett Lévai Dóra VEDAC kalapácsvetés 58,23 m
8. helyezett Kernács Krisztina BHSE 10 000m gyaloglás 49:06,85 p

Iván Ivett Dobó SE                                      kalapácsvetés 56,54 m
Császár Katalin HVSE diszkoszvetés 45,19 m

Az elért idei eredményeinkre büszkék és nagyon boldogok vagyunk, beigazolódott, hogy a közös munka és az együtt gondolkodás,
ha zökkenõktõl és konfliktusoktól nem is mentesen, de elõre visz. Köszönjük a Héraklész programnak a lehetõséget és türelmet. 

Azonban nem hallgathatjuk el abbéli aggodalmunkat, hogy az idei EB csapat egy részét alkotó 17 versenyzõ idén kiöregszik a
junior és egyben Héraklész korból és további gondozásuk szinte teljes mértékben megoldatlan…

(Részletes beszámoló a www.masz.hu /szakmai anyagok között lesz olvasható.)
Dornbach Ildikó (kép 8.) 

atlétika sportági vezetõ

(1.)

(2.)

(3.)

(4.)

(5.)

(6.)

(7.)

(8.)

(1.) 
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