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alapján az Ariston cég – mint a 2005-ben létrehozott
Héraklész Alapítvány támogatója – külön díjazásban
részesítette.  A díjak átadásában – többek mellett – 
a háromszoros olimpiai bajnok – egykori KSI-s 
ifi világbajnok – kajakos, Storcz Botond is részt vett. 

A részletes beszámolót – benne a
díjazottakat – következõ, februári számunkban
olvashatják.

V.F.

2001-ben elindított Héraklész Bajnokprogram
tavalyi esztendõben kiemelkedõen teljesítõ
versenyzõinek és edzõiknek rendezett díjátadó

gálára a Nemzeti Sportcsarnokban februárban került sor. 
A díszes serlegek, jutalmak húsz sportág – a szövetségek
által megválasztott – legjobb, 2005-ben legsikeresebbnek
ítélt fiú és leány sportolóinak valamint mestereiknek került
birtokába. Az utánpótlás kiemeltjeit sportteljesítményük 

Héraklész Gála 2006
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• A program egységes elvek alapján, ahol lehetséges
normatív módon kialakított kereteket biztosít a sportágak
számára. A sportági létszámok és programok a sportágak
vezetõivel folytatott személyes megbeszéléseken alakultak
ki.
• Valamennyi fontos szakmai döntést a sportági
szakszövetségek hoznak meg.
• A sportágak számára biztosított létszámok alapján,
illetve az egyeztetett elvek (korosztály, eredményesség)
figyelembe vételével a szakszövetségek választják ki a
programban résztvevõ sportolók és edzõk személyét.  
• A szakszövetségek a központilag biztosított
lehetõségekre építve éves (féléves) sportági szakmai
programokat, illetve értékeléseket készítenek.
• A NUPI közvetlenül finanszírozza a sportágakat
(edzõtáborok, központi edzések, edzõi juttatások, tudományos és
egészségügyi vizsgálatok, események egyedi elbírálású támogatása).

A szövetségek már az indulásnál is kedvezõen
fogadták a program mûködési elveit, melyek alapján,
folyamatos és harmonikus munkakapcsolat alakult ki a
szövetségek vezetõi és a NUPI között.

folytatás a 2-3. oldalon

Héraklész Bajnokprogram 2001. évi indítása óta
változatlan céljait, mûködési elveit, munkaformáit
és finanszírozási rendjét az idõ igazolta. 

A program öt évérõl az elõre kiadott szempontok alapján
évenként készített szakszövetségi értékelések kivétel nélkül
értékesnek, hatékonynak és sikeresnek ítélték a programot. 
Mivel az utánpótlás-nevelés folyamatai csak hosszú távon
értékelhetõk, a különbözõ programok eredményességét,
„hozadékát” csak évek távlatában célszerû megítélni, arra
törekedtünk, hogy a program kiszámítható, állandó
feltételeket biztosítson a sportágak számára.

Az indítás óta folyamatos a program
tapasztalatainak átfogó elemzése, értékelése, az esetlegesen
szükséges korrekciók elvégzése. 

A program indulásakor sikerkritériumként 
a sportágak hosszú távú eredményességének megalapo-
zását, a versenyzõi pályafutások maximalizálását segítõ
képzési folyamat biztosítását, illetve azt az igényt
fogalmaztuk meg, hogy kezdetben a korosztályos, évek
múltán pedig a felnõtt világversenyek helyezettjeinek zöme
a program tagjai közül kerüljön ki. A kiemelt nemzetközi
versenyeken elért eredmények eddig visszaigazolni
látszanak a kitûzött célokat.

A program mûködési elvei az indulástól
kezdõdõen változatlan formában érvényesülnek:

Héraklész Bajnokprogram 2005
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azért van szükség, mert a teljes országos „lefedettség”
megvalósításához még kb. 10-15 közoktatási intézmény
bevonása szükséges a rendszerbe.

A pályázat célja, hogy a nyertes iskolák vállalják a
közoktatás keretei között egy szervezettebb és tudatosabb
utánpótlás-nevelési rendszer kiépítését és menedzselését.
Általános cél a sportoló tanulók nevelése-oktatása terén
összegyûjtött tapasztalatok szintetizálása. 

folytatás a 4. oldalon

Nemzeti Sporthivatal (NSH) és a Nemzeti
Utánpótlás-nevelési Intézet (NUPI) pótpályázatot
hirdet a közoktatási típusú sportiskolák megyei

(fõvárosi) módszertani központjainak további kiválasztására.
Az elmúlt év nyarán már történt egy hasonló pályáztatás,
aminek eredményeként 35 iskola került kiválasztásra. 
(A pályázaton nyertes közoktatási intézmények listáját korábbi
számunkban már ismertettük.) Az újabb pályázati kiírásra 

Pótpályázat a közoktatási típusú sportiskolák
módszertani központjainak kiválasztására

A

Két utánpótlás-korú atléta a felnõttek között is a dobogón. Az évnyitó Danubius Hotels Gála elnevezésû nemzetközi
fedettpályás viadalon Takács Dávid (VEDAC) és Végvári Dóra (kép 1.) (GEAC) egyaránt dobogós helyen végeztek. A 800 méter
síkfutásban rajthoz álló, korábbi héraklészes, veszprémi futó 1:48,73-as idõvel, látványos versenyzéssel utasította maga mögé a nívós
mezõnyt. Végvári Dóra, aki tavaly Marokkóban (kép 2.) kis híján a távolugrás világbajnoki döntõjébe jutott, itthon is bizonyított. 
A héraklészes hölgy negyedik kísérletére 617 cm-nél landolt a homokgödörbe, ami a bronzérem mellett új korosztályos országos
rekordot is jelentett számára. A harmadik helyezés fényét mindenképp emeli az a tény, hogy az elõtte végzõ két ugró kerek kilenc
illetve tizenöt esztendõvel volt idõsebb Fülöp Péter tanítványánál!  

Kettõs magyar siker a bajor nemzetközi sportlövõ versenyen. A légpisztoly versenyszámban a felnõtt és a junior
mezõnyben egyaránt termett babér. A világklasszisokat felvonultató versenyen, az athéni olimpiát is megjárt Erdõs Dorottya (kép 3.) 

(KSI SE) 386 körrel a hatodik helyen zárt. A juniorkorú Végh Barbara (kép 4.) (UTE) 380 körös eredményével épphogy lecsúszott a
dobogóról. A héraklészes hölgy két indiai és egy francia lövõ után a negyedik helyen végzett.

Az asztalitenisz EB selejtezõ harmadik fordulóján fölényes, 3:0 arányú gyõzelmet aratott nõi válogatottunk Szlovákia
felett. A jelenleg is héraklészes Li Bin (kép 5.), valamint a korábbi esztendõk héreklészese, Póta Georgina (kép 6.) egyaránt képviseltették
magukat a felnõtt csapatban. Li Bin és Póta kiváló évet zárt, hiszen a kínai származású hölgy csapatban világbajnoki második helyezést
ért el, míg Póta a Pro Tour sorozatban jeleskedett. Északi szomszédaink felett aratott gyõzelmünkkel megerõsítettük helyünket 
a C-csoport második helyén.

A héraklészes Szávay Ágnes (kép 7.)  a holland Krajicek-kel az oldalán az ausztrál nyílt nemzetközi teniszbajnokság
fõtáblájára került. A párosok világranglistáján 93. helyen álló magyar sportoló tavaly egész évben nyújtott teljesítménye alapján
nyerte el a 64-es táblára való kerülés jogát. 2005-ben a kiskunhalasi teniszezõ a juniorok között egyéniben és párosban is döntõt
játszhatott. A magyar-holland duó végül egészen a harmadik fordulóig jutott, ahol a második helyen kiemelt zimbabwei-ausztrál
illetõségû páros megállította õket.

A Svájcban megrendezésre került férfi kézilabda kontinensbajnokság csapatában két juniorkorú sportoló is helyet
kapott. Az Izland elleni csoportmérkõzésen a korábbi héraklészes Császár Gábor (kép 8.) és hálóõrként Mikler Roland (kép 9.) is szerephez
jutott. Bár a szigetország elleni találkozót a két dunaújvárosi fiú segítségével 35:31 arányban nyertük, sajnos végül a dánok, izlandiak
és a szerbek ellenében nem jutottunk tovább az Európa-bajnokság középdöntõjébe.  

A biatlonos Tagscherer Imre (kép 10.) olimpiai kvótát szerzett. A KSI SE versenyzõje a Torinói Téli Olimpiai Játékokon
képviseli majd hazánkat. Gyenesei Judit Leila (kép 11.) (Építõk AC) nemcsak triatlonban, annak is leginkább az aquatlon válfajában, 
de sífutásban is sikeres. A tizenkilenc esztendõs héraklészes hölgy az észak-olasz városban, természetesen ez utóbbi sportágban
próbál majd szerencsét.  

A Magyar Triatlon Szövetség januári elnökségi ülésén mind a triatlon, mind a duatlon szakágakban jóváhagyták a 2005.
év legjobb utánpótláskorú sportolóinak névsorát.  Az U23-as hölgyek közül mindkét szakágban Koch Renáta (Mogyi SE) vitte el a
pálmát. A junior és ifjúsági mezõny legeredményesebb triatlonosának Tóth Zsófiát (kép 12.) ORTRI) választották. A legfiatalabbaknál a
serdülõkorú Szalóki Anett (Gyõri Vizisport SE) nyerte el a kitüntetõ címet. A fiúknál junior kategóriában Erdélyi Nándorra (Kistarcsa),
ifiben Szalóki Dávidra (Gyõri Vizisport SE) valamint a serdülõk között Holler Gáborra (Szombathely TK) esett a választás. Duatlonban
Arany Ágnes Gitta (kép 13.) (Mogyi SE), Kostyál Ágnes (ORTRI) és Varga Réka (Titán TC), míg az uraknál Nuriev Tibor (Karcag SE), Faldum
Gábor (Mogyi SE), illetve triatlonban is jól szereplõ Holler Gábor (Szombathely TK) számíthat majd díjazásra. 

A legutóbbi számunkból kimaradt még egy héraklészes sportoló, aki elnyerte a „Magyar Köztársaság Jó tanuló Jó Sportoló”
címet. Toldy Laura (kép 14.) az atlétika hétpróba szakágban tagja a keretnek, serdülõ magyar bajnok a korosztályában, magasugrásban
elért legjobb eredménye 165 cm volt.

1 % az egészségjavítást célzó sporttevékenységre! Felhívjuk a sportkedvelõk figyelmét, hogy idén is van lehetõség a
személyi jövedelemadó 1 %-ának egészségjavítást célzó sportcélú felhasználásáról rendelkezni. Aki úgy dönt, hogy adójának egy
részét a rekreációs sportok támogatására, a mozgáskultúra kiterjesztésére, valamint az egészséges életmód kialakítására használja fel,
az adóbevallás kitöltésekor a rendelkezési nyilatkozaton az 1304-es számot írja be.

(7.) 

(12.) 

(13.)

(14.)

(1.)

(2.)

(4.)
(3.)

(5.)

(6.) 

(9.)(8.)

(10.)
(11.)
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Sportolói létszámok, a kerettagok kiválasztása Sportági beszámolók
Triatlon: Alapozás a sikerért

(1.) 

(2.) 

A NUPinfo decemberi számában már beszámoltunk 
a tavalyi év novemberében elkezdõdött Héraklész fizikai felmérõ
sorozatról. Január 29.-én, az alapozási idõszak kellõs közepén
járva újra az úszóteljesítmény került górcsõ alá. Zubornyákné
Verrasztó Gabriella sportági vezetõ erõállapotuk, állóképességük
alapján több sportolót is kiemelt. A hölgyeknél leginkább a Kovács
Ágnes (GYÖTRI), a kaposvári Vitál SE-ben versenyzõ Horváth
Gréta, Pozsonyi Ágnes (Esztergomi Triatlon Klub) trió, 
míg a fiúknál öten - Jászkai János (Vitál Triatlon SE), Bogdány Kenéz
(Mogyi SE), Koppány Gergõ és Tóth Tamás (Lõrinc 2000 SE) valamint
Kozári András (Titán Triatlon Klub) produkáltak jó eredményeket.

Február végén, amolyan zárásként
mindhárom szakág (úszás, kerékpár,

futás) felmérõjére sor kerül majd. 
A fizikai állapot felmérése után
kemény edzõtábori hetek
következnek.

Sajtótájékoztatót tartott a Magyar
Triatlon Szövetség

A hazai szervezet illetékesei "Triatlon Tour" néven új 
versenysorozat beindítására tettek ígéretet. Az ez év
tavaszán-nyarán az öt helyszínen – Tiszaújváros, Balatonfüred,
Szombathely, Balassagyarmat, Fadd-Dombori – tervezett
esemény nem titkolt célja a sportág megújítása, egyben
népszerûsítése. A legjobbak a Margitszigeten, szeptember 17 -én
megrendezendõ gálával egybekötött nagydöntõn mérhetik össze
tudásukat.

Szekeres Imre a sportág szövetségének elnöke szerint
kiemelt fontosságúak az utánpótlás-nevelési programok is,
amelyek az idei évben kiteljesednek. „Ez ideáig az EU pályázatnak
köszönhetõen – amelyet a magyarországi sportági szövetségek közül egyedül
nyertünk el – tudtunk elindítani iskolai programokat Triatlon három az
egyben címmel. Most, hogy bekerülünk a Sport XXI. programba, már
komolyabb, tervszerûbb keretek között tudunk a 8-14 éves korosztály
sportágunkban való bekapcsolásával, alapjainak lerakásával foglalkozni.
Óriási jelentõségûnek tartjuk azt – eddigi munkánk eredményeként –, hogy
bekerültünk ebbe a legnépszerûbb sportágak utánpótlását támogató
programba. Jól illeszkedik a Sport XXI. a már meglévõ Héraklész
Bajnokprogramunkhoz, ahol a 14-18 éves korosztály felkészítésével
foglalkozunk. Az idei évtõl a jéghegy csúcsához is eljutunk, a most induló
Csillagprogram segítségével” – tájékoztatott a sportág elnöke. 

Pucsok József Márton

A sportági szakszövetségeket az év elején
tájékoztattuk a 2005 évre érvényes sportolói és edzõi
létszámokról, melyek a 2004-es évhez viszonyítva csak kis
mértékben módosultak. A korábbi évek tapasztalatainak
elemzése alapján egyes sportágaknál minimális létszám
csökkentést, más sportágaknál minimális létszám bõvítést
alkalmaztunk. A sportágak számára biztosított költségvetési
keretek csak a létszámok módosulásának megfelelõ mértékben
változtak. 

A szakszövetségek a korábbi évekhez viszonyítva
korábban és pontosabban, ezáltal gyorsabb feldolgozást és
összegzést lehetõvé tevõ módon készítették el és adták le az éves
szakmai programokat és sportolói kereteket.

A korábbi gyakorlatnak megfelelõen a keretek
kijelölése széles körben ismert szempontok alapján, idõben,
testületek által eldöntve történt meg. 

Egyre növekszik azoknak a sportágaknak a száma,
amelyek a keretek kialakítása érdekében tervszerûen foglalkozik
a program alatti korosztályokkal. Az esetek többségében
ezekhez a munkaformákhoz a program is biztosított kiegészítõ
forrásokat. (pl. asztalitenisz reménységek keret táboroztatása,
labdajátékok kiválasztó táborai).

A sportolói keretet továbbra is igyekeztünk
stabilizálni. A sportolók cseréjét az év illetve versenyszezon végi
korosztályváltások mellett a szövetségek hivatalos levélben rövid
indoklással év közben is kezdeményezhették, ezek mértéke
azonban 2005-ben sem haladta meg az 5 %-ot.

A sportolói keretek döntõ többségét továbbra is a 14-
18 éves korosztály adta (1991-1987-es születésûek). A fiatalabb
korosztályok elsõsorban az úszás és a torna sportág, sajátosságai
illetve a korán kiemelkedõ tehetséget mutató sportolók révén
kerültek a keretbe. Az idõsebb sportolók nagyobb száma a
Csillagprogram hiánya miatt alakulhatott ki.

A program sportolói kerete örvendetes módon
továbbra is számos sportegyesületbõl kerül ki. A sportolókat
nevelõ 295 sportegyesület 85 településen mûködik.
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Judo: Jól indul a versenyszezon…

Az Újpest Megyeri úti csarnokában 114 judoka gyûlt
össze, hogy minél több koka-val, juko-val, wazari-val na és persze
ippon-nal kápráztassák el az Országos Rangsorversenyre
kilátogató nagyérdemût.  

Ebben, mármint az eredményes, jó szereplésben
igencsak élen jártak a KSI SE cselgáncsosai. A nõi szakág zászló-
vivõje Baczkó Bernadett természetesen súlycsoportjában, 57 kg-ban
nem talált legyõzõre. Egy súlycsoporttal feljebb Gubek Zsófia (kép 1.)

szerzett bronzérmet. A fiúk sem panaszkodhattak, hiszen 
Hardi Tamás (60 kg) harmadik helyen zárt. Hatvanhat kilósok
között két dobogós, egy második és egy harmadik helyet is sikerült
begyûjteni. Szemán Gergõ (81 kg) egy további ezüstéremmel járult
hozzá a KSI sikereihez. Végül Dravecz Zsolt (kép 2.)(90 kg) kiváló
teljesítményt nyújtva állhatott a dobogó legtetejére.

A Magyar Köztársaság Kupa még több bajnoki címet,
egyben csapatelsõséget eredményezett a KSI számára. Ezen az
egyik legfontosabb ifjúsági seregszemlén még izmosabb mezõny,
összesen 192 fõ állt tatamira. Számokkal kifejezve öt arany-, 
két ezüst- és négy bronzérem került az éremgyûjteménybe. 
Elsõ helyen: Maros Barbara (48 kg), Szentes Dániel (50 kg), Joó Abigél
(63 kg), Temes Sebestyén (66 kg) és Kökény Zsolt (90 kg) végeztek.
Tóth János (66 kg) és Pocskai Szabolcs (+90 kg) ezüstéremmel
büszkélkedhettek. Végül Kökény Ferenc (45 kg), Batizi Sándor 
(50 kg), Makovnyik János (66 kg) és Katona Ákos (81 kg) a dobogó
hamadik fokára állhattak fel. Érdekességképpen a fiúk hatvanhat
kilós küzdelmeiben mindhárom érmes helyezést KSI-s versenyzõ
hozta el, így szinte háziverseny alakult ki ebben a kategóriában.

P. J. M.

Sportlövészet: Új versenyrendszer - A gyõztes csapat elnyeri a Héraklész Kupát!

A 2005. évben a puskás és pisztolyos versenyzõk részére
egy új versenyrendszert indítottunk el, a Héraklész Kupát, 
a Németországban (Bundesliga) évek óta nagy sikerrel
megrendezett versenyformát, a csapatok versenyét. 
A verseny rendezéséhez a MSSZ és NUPI
nyújtott segítséget, amit ezúton is
szeretnénk megköszönni. A verseny-
sorozat látványossá, érdekessé teszi
egy kívül álló számára is a sportlövé-
szetet. A versenyzõk nem a
megszokott körülmények között
versenyeznek, ami kizökkentheti õket
az évek alatt kialakult versenyrend-
szerbõl, lehetõséget ad a sportlövõk azon
képességeit fejleszteni, ami a külsõ zavaró
körülményeket kizárja a verseny ideje alatt.

2005-2006-ban 12 puskás és 12 pisztolyos csapat
összesen 120 sportlövõt nevezett a csapatversenybe. A csapatokat
két csoportba osztottuk:  „A” „B”. csoport, ahonnan 4–4 csapat 

juthat tovább a döntõbe. A csoportmérkõzések fordulói során
körmérkõzést vívnak a csapatok, a több pontot elért gárda
a gyõztes. (Pl.: 3-0.  2-1.) A fordulók alatt a nyert pontok alapján

kialakul a selejtezõ rangsora. Egy fordulóban 3-3 fõs
alakulatok versenyeznek egymás ellen. Tíz

perc próbalövés után minden csapattag 
40 értékelt lövést lõ, mely értékelt

lövésekre 50 perc áll rendelkezésre.
Aki a jobb eredményt teljesíti, az nyer
a csapatának egy pontot. A döntõbe 
a csoportmérkõzések alapján 8 csapat

kerülhet be, ahol elõre leírt forgató-
könyv szerint, kieséses rendszerben

történik a verseny lebonyolítása.
Reméljük a Kupa-sorozat hozzásegít a sport-

lövészet népszerûsítéséhez. A versenyzõk és edzõ kollégák
megértéssel és örömmel fogadták ezt az új versenyformát, 
teljes odaadással vesznek részt a csapatok küzdelmeiben.

Kissné, Oroszi Edit
sportlövészet sportági vezetõ
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Sportági beszámolók
Asztalitenisz:  Magyar Serdülõ Nemzetközi Bajnokság a Héraklész Kupáért

Végül öt éremmel, közte egy elsõséggel zártak a
magyar fiatalok a Magyar Serdülõ Nemzet-

közi Bajnokságon. A háromnapos
eseményen 17 ország mintegy 150

versenyzõje vett részt a 15 éven
aluli korosztály idei legelsõ

nemzetközi tornáján. A
Héraklész Kupáért is
zajló verseny hazai
szempontból jól zárult, 
a korosztályos legjobbak

közül a Móricz Máté -
Kosiba Dániel fiú páros az

elsõ helyen végzett, míg
Kosiba Dániel, valamint a fiú "A"

csapat (Móricz, Kosiba, Korponai
Zoltán) bronzérmes lett. A további két

érem, mindkettõ ezüstérem, az Ambrus Krisztina -
Madarász Dóra leány páros és a Csáki Rita, Tóth Edina, Tóth Kata
leány csapat nevéhez fûzõdik. A szolnoki bajnokság hat
aranyérmébõl Románia vitt haza kettõt, rajtuk kívül
Horvátország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország
képviselõi állhattak a dobogó tetejére. 

Faragó Judit
MOATSZ, fõtitkár

Szolnokon rendezte a Magyar Asztalitenisz Szövetség
az év elsõ utánpótlás nemzetközi versenyét, a
Magyar Serdülõ Nemzetközi Bajnoksá-
got a Héraklész Kupáért, amelyre a
magyar fiatalok legjobbjain
kívül még 17 ország nevezett.
A január 20. és 22. között
lebonyolított tornára a
Tiszaligeti Olajbányász
Csarnokban került sor.
Érdekesség, hogy a svéd
csapat egyik edzõje az a
Thomas von Scheele, aki 1991-
ben Csibában felnõtt világ-
bajnoki címet szerzett a férfi
párosban a még ma is aktív játékos,
Peter Karlsson partnereként. Von Scheele tagja
volt az 1996. évi EB-aranyérmes svéd válogatottnak is. 

A magyar indulók (kép 1.): leányok: Csáki Rita, Tóth Edina,
Tóth Kata, Ambrus Krisztina, Madarász Dóra, Haraszti Nóra, Siket
Kata, Angyal Marietta, Ladányi Dóra, Madaczki Mirella, Nagyváradi
Mercédesz; fiúk: Móricz Máté, Kosiba Dániel (kép 2.), Korponai Zoltán,
Schaffer Dániel, Lukács Richárd, Perei Gergely, Palatinusz Martin,
Szarka Tibor, Zakar Kristóf, Ferencz Viktor, Do Phuong Nam. 

Az edzõk személyére tett sportági javaslatok
áttekintése alapján megállapítható, hogy az edzõi
állományt még mindig nagyfokú állandóság jellemzi,
ugyanakkor az eddigi legnagyobb fluktuációt
eredményezve a 2004. évi edzõi kerethez viszonyítva 
a 26 fõállású helyen három, a 90 szerzõdéses
munkaviszonyú helyen pedig 26 esetben történt
változás. A váltások leggyakoribb oka olyan edzõk
beemelése a programba akiknek a keretek változása
során nagy számú sportolója került be a programba. 

Az edzõknek biztosított jövedelmek mértéke
továbbra is ösztönzõnek bizonyult. A program 
a Gerevich ösztöndíjjal párosulva az utánpótlás-
nevelés évtizedes gondját megoldva a legfelkészültebb
szakemberek pályán tartását és foglalkoztatását is
elõsegítette, a szövetségek értékelése szerint rangot
jelent a programban dolgozni.

A programban alkalmazott edzõk megha-
tározó szerepet töltenek be az adott sportág
szakemberképzési és továbbképzési rendszerében.

(2.) 

(3.) 

(5.) 

(4.) 

Ifjúsági Európa TOP 12 Bajnokság, Podgorica (Montenegro) január 27 - 29. - a 7-9.
helyen végzett a magyar trió 

Az ifjúsági Európa-bajnokság utáni második
legfontosabb korosztályos eseményen a vb-ezüstérmes leány
csapat három tagja – Barassó Barbara (kép 3.), Li Bin (kép 4.) és Pergel
Szandra – is asztalhoz állhatott, köszönhetõen elõkelõ európai
ranglista helyezésüknek. Li Bin a 18 éven aluli rangsor negyedik,
Pergel Szandra pedig hetedik helyezettjeként kapott meghívást 
a versenyre, míg az elsõéves ifi Barassó Barbara a serdülõ ranglista
második legjobbjaként jutott ki Podgoricába. Hármójuk közül 
csak Li Bin indult korábban TOP 12-n, az elmúlt két évben 

egyaránt bronzérmes lett. Li Bin ezúttal 6 gyõzelme mellett 
5 vereséget szedett össze, így az európai ranglista helyezéséhez
(4.) képest gyengébben szerepelt, csak 7. lett. Mögötte végzett
Pergel Szandra, aki élete elsõ (egyben egyetlen ifi TOP 12-jén) 
4 alkalommal hagyta el gyõztesen az asztalt. Az elsõéves ifjúsági
játékos, a serdülõ EB-ezüstérmével meghívást szerzett
Barassó Barbara jól szerepelt, három nyertes mérkõzéssel 9. lett,
egyik sikere éppen a serdülõ EB döntõjének visszavágója volt 
az orosz Kolodjazsnyaja ellenében. 

F. J. 

Edzõtáborok, közös edzések
A program legfontosabb szakmai törekvése a kivá-

lasztott sportolók foglalkoztatásában a hosszú távú, folyamatos
képzés feltételeinek megteremtése, amelynek érdekében 2005-
ben is jelentõs mennyiségû edzõtábori nap finanszírozását
valósítottuk meg. 

Az edzõtáborokat a sportágak a továbbra is 
a korábban kialakított egységes rendszer alapján vehették
igénybe.

A rendszer eredményeként, a 2005. évrõl is
rendelkezésre áll a személyre bontott pontos adatbázis, illetve
csak a valós, kizárólag a kerettagokra, illetve a felkészítésükben
résztvevõkre vonatkozó költségek kerültek kifizetésre.

A korábbi évekhez hasonlóan számos programunk
továbbra sem tudott bejutni a központi edzõtáborokba.
Összességében több mint 350 partnerrel kötöttünk edzõtábori
szolgáltatásra vonatkozó megállapodást. A számos helyszín
váltakozó színvonalú lehetõséget biztosított, viszont sok esetben
a központi edzõtáborokhoz viszonyítva lényegesen kedvezõbb
árfekvésben.

Az edzõtáborokban való részvétel minden sportágban
kiemelkedõ volt, hiányzások csak minimális mértékben,
többnyire iskolai elfoglaltságok miatt adódtak.

A közös programok zavartalan, lehetõség szerint teljes
létszámú megvalósítása érdekében fõleg a labdajátékoknál vált
általánossá a „védett” héraklészes hétvégék kijelölése, illetve
biztosítása. 

Az edzõtáborokra rendelkezésre álló források
megfelelõ mértékûnek bizonyultak. A szövetségi forrásokkal
kiegészülve a legtöbb sportágban olyan arányú edzõtábori napot
teljesítettek és annyi központi edzésen vettek részt a
legtehetségesebb versenyzõk, ami az iskolai elfoglaltságukat is
figyelembe véve optimálisnak mondható. Az eddig feldolgozott
15 sportágban mindösszesen 21 327 edzõtábori napot
finanszíroztunk. 

A további sportágak adatai a folyamatos decemberi
edzõtáborok miatt csak január második felére összegezhetõk.

Az edzõtáborok zömét céltudatos, a korosztály
követelményének megfelelõ, az egyesületi lehetõségekhez
viszonyítva nagyobb mennyiségû és intenzitású munkavégzés
jellemezte. 

Az edzõtábori foglalkoztatások mellett több sportág 
a program által finanszírozva, egész évben, vagy idõszakosan
állandó idõrend szerint szervezte a közös keretedzéseket,
(atlétika, birkózás, judo, öttusa, sportlövészet, tenisz, torna, úszás, vívás,
vízilabda). 

A sportágak egybehangzó véleménye szerint 
a program révén a korosztályos válogatottak felkészítése 
a korábbiakhoz képest sokkal tervezhetõbbé, tervszerûbbé,
eredményesebbé vált.

A beszámoló folytatását februári számunkban olvashatják.

Tóth József, a Héraklész Program igazgatója 
és Molnár Viktória, a Héraklész Program munkatársa

Fôfoglalkozású és szerzôdéses munkaviszonyú edzôk foglalkoztatása  

(1.) 

Vívás: A Héraklész világkupa krónikája

Világkupa-versennyel indították az ez évi verseny-
szezont az utánpótlás-korú vívók. A Nemzeti Sportcsarnok adott
otthont január 6. és 8. között a Héraklész-kupának, amelyen 830
versenyzõ, köztük 154 magyar lépett a pástokra. A viadalon
mind a hat fegyvernem – kard, tõr, párbajtõr,
fiúk-lányok – junior korosztálya képviseltette
magát, ezzel a világ legnagyobb ilyen jellegû
rendezvényévé lépett elõ. "Nehéz verseny lesz,
de a fiúk közül egy döntõst várok, míg egy-két
lánynál a legjobb 16 közé kerülés a cél." -
nyilatkozta Kulcsár Gyõzõ, a párbajtõrözõk
szövetségi kapitánya. A kardozóknál Varga
Dórát, Szilágyi Áront és Gémesi Csanádot
tartotta a szakma esélyesnek a fináléba
jutásra.  De más szakágban is okozhattak
meglepetést a héraklészes vívók.

Végül a rekordnagyságú mezõnyben (közel húsz nemzet
nevezett) két szakágban is érmek, 1-8 közötti helyezések
születtek.

A pénteki versenynapon a kardozó és párbajtõrös
hölgyek próbáltak szerencsét. Kardban Gergácz Veronika (kép 5.)

(UTE-Selectrade) és Varga Dóra (Csata DSE) másodikként illetve
harmadikként állhattak a dobogóra, hogy teljes legyen a siker 
a mindössze 16 esztendõs Benkó Réka 116 versenyzõ közül
hatodikként zárt. Párbajtõrben Izsó Katalin (OMS Tata)

nagyszerû vívással szerzett ezüstérmet, Laborcz
Izabella (MTK) a 14. helyig jutott. Hagyo-

mányos sikerszámunkban, férfi kardban (kép 6.)

most sem okoztak csalódást a mieink. Gémesi
Csanád (GEAC) ezüst-, Noszeda Tamás (Diák
VE Szigetszentmiklós) bronzérmet, Szilágyi
Áron (Vasas) pedig hetedik helyezést
gyûjtött be. Férfi párbajtõrben Budai Dániel
(BHSE) és Szényi Péter (MTK) – kilencedik
valamint tizenkettedik hely – jutottak 

a legtovább. A zárónapon a tõrözõk küzdel-
meire került sor. A szakág legjobb eredménye 

az MTK-s Bíró Péter nevéhez fûzõdik. A héraklészes vívó 
a tizenharmadik helyen landolt. 

P. J. M.

(6.) 
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Sport XXI Program
Kézilabda

Pótpályázat a közoktatási típusú sportiskolák módszertani
központjainak kiválasztására - folytatás az elsõ oldalról

Pályázhat minden olyan intézmény vagy intézmény pár (általános iskola és középiskola), amelyek a Közoktatási
Törvény (1993. évi LXXIX tv.) 20. § (1) bekezdés b) és d) pontjában felsorolt intézménytípusok (általános iskola és szakközépiskola
vagy gimnázium), amelyek a Helyi Pedagógiai Programjukban az emelt szintû testnevelési képzés profilját és/vagy az élsportolói
programot minden évfolyamon beépítik.

Elbírálási szempont a pályázat minõsége, továbbá az iskola és az iskolába járó gyerekek sportteljesítménye;
a közoktatási intézmény valós együttmûködése egyesülettel vagy egyesületekkel; az iskola vezetésének, testnevelõinek 

és nevelõtestületének elkötelezettsége a sportorientáltságú intézményi profil továbbfejlesztésében stb. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. március 10.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2006. március 20.

A nyertes intézményekkel a NUPI több lépcsõs támogatási szerzõdést köt. A támogatási szerzõdés fejében 
az intézményeknek tárgyieszköz-fejlesztést, pedagógiai program korrekciót vagy átdolgozást és a 2007-08-as tanévre akkreditált
sportiskolai kerettanterv felmenõ rendszerben történõ bevezetését kell vállalniuk.

Pályázni lehet már hatályos vagy tervezeti szinten létezõ Helyi Pedagógiai Programokkal, amelyek a szervezeten belül
és/vagy a partnerszervezetekkel kötött együttmûködések útján biztosítják a sportoló tanulók közoktatási és sporttal kapcsolatos
kötelezettségeinek optimális összhangját. 

A részletes pályázati anyagok beszerezhetõk:

Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet
1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Lehmann László, tel.: 1/422-3524, e-mail: lehmann.laszlo@nupi.hu
Farkas Márta, tel.: 1/422-3524, e-mail: farkas.marta@nupi.hu

Nemzeti Sporthivatal
1054. Budapest, Hold u. 1
Farkas Tibor, tel.: 1/301 9252, e-mail: tibor.farkas@nsh.hu

A részletes pályázati anyag letölthetõ a www.nsh.hu és a www.nupi.hu honlapról.

Lehmann László (kép 1.) 

a NUPI Pedagógia munkacsoportjának vezetõje

(1.) 

Sport XXI Program
Sakk

2006 december 27-30 között a
Baranya megyei idegenforgalom
egyik meghatározó központja,
Harkány adott otthont a korcso-
portos ifjúsági sakk csapatbajnok-
ságnak. A versenyre rekordlétszámú
nevezést követõen 74 csapat vágott
neki a küzdelemnek. A mintegy 500
játékost befogadó sportcsarnok
ideális helyszínt biztosított a ver-
senyzõknek, noha a mostoha
idõjárás mindenkit nagy megpróbál-
tatásra kényszerített. A megnöve-
kedett létszámnak köszönhetõen,
változott a verseny lebonyolítása is, 

midõn a kieséses rendszert ötvözve lett 
a svájci rendszerrel. A gyõzelmet végig

kiegyensúlyozott játékkal a Paksi
Atomerõmû SE szerezte meg, miután
a döntõben a Makói SVSE
csapatánál is jobbnak bizonyult. 
A dobogó harmadik fokára a Decs
csapata állhatott fel, miután a bronz-
rangadón a Szombathelyi Haladást
verték. Az utóbbi évekhez hasonlóan
most is a vidéki csapatok gyûjtötték
be az értékes helyezéseket. 

A teljes végeredményt a 
w w w . s a k k s z o v e t s e g . h u

ifjúsági sakkportálról letölthetik.

Krizsány László

A Magyar Kézilabda Szövetség, a Budapesti Kézilabda Szövetség és a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet december 27.
és 29. között immár második alkalommal szervezte meg és bonyolította le a leány- és fiú SPORT XXI. régió válogatottak tornáját,
ezúttal Budapesten. A leányok a Vasas SC Fáy utcai, a fiúk pedig a Budapesti Elektromos SE Népfürdõ utcai csarnokában
mérkõztek meg egymással. Minden régió-válogatott részt vett a sporteseményen, ahol ifj. Kiss Szilárd a férfi, és Papp György a nõi
serdülõ válogatott szövetségi kapitánya nagy érdeklõdéssel figyelte a feltûnõ tehetségeket.

SPORT XXI. Régió válogatottak tornája - fiúk                    
csoportmérkõzések

1. Pest megye - Közép-Dunántúli régió 20:17 (11:07)
2. Dél-Dunántúli régió - Nyugat-Dunántúli régió 30:27 (11:14)
3. Nyugat-Dunántúli régió - Pest megye 26:30 (16:15)
4. Közép-Dunántúli régió - Dél-Dunántúli régió 26:18 (14:09)
5. Pest megye - Dél-Dunántúli régió 13:15 (06:05)
6. Közép-Dunántúli régió - Nyugat-Dunántúli régió 34:24 (18:12)
7. Budapest - Észak-Alföldi régió 26:13 (13:06)
8. Dél-Alföldi régió - Észak-Magyarországi régió 22:20 (09:11)
9. Észak-Magyarországi régió - Budapest 12:30 (04:16)
10. Észak-Alföldi régió - Dél-Alföldi régió 16:21 (08:12)
11. Budapest - Dél-Alföldi régió 17:18 (08:08)
12. Észak-Alföldi régió - Észak-Magyarországi régió 23:19 (11:13)

Helyosztó mérkõzések:

7. helyért Nyugat-Dunántúli régió - Észak-Magyarországi régió 27:16  (12:07)
5. helyért Dél-Dunántúli régió - Észak-Alföldi régió 20:17 (10:12)
3. helyért Közép-Dunántúli régió - Dél-Alföldi régió 22:14 (13:04)
1. helyért Budapest - Pest megye 23:15 (10:10)  

SPORT XXI. Régió válogatottak tornája – leányok
csoportmérkõzések    

1. Közép-Dunántúli régió - Pest megye 22:15 (13:05)
2. Dél-Dunántúli régió - Nyugat-Dunántúli régió 19:14 (08:09)
3. Nyugat-Dunántúli régió - Pest megye 31:09 (13:08)
4. Közép-Dunántúli régió - Dél-Dunántúli régió 17:11 (09:04)
5. Pest megye - Dél-Dunántúli régió 15:22 (07:13)
6. Nyugat-Dunántúli régió - Közép-Dunántúli régió 13:17 (07:08)
7. Észak-Alföldi régió - Budapest 16:17 (07:10)
8. Dél-Alföldi régió - Észak-Magyarországi régió 29:07 (12:03)
9. Észak-Magyarországi régió - Budapest 10:27 (04:13)
10. Észak-Alföldi régió - Dél-Alföldi régió 21:23 (10:09)
11. Budapest - Dél-Alföldi régió 27:26 (12:18)
12. Észak-Magyarországi régió - Észak-Alföldi régió 09:23 (08:12)

Helyosztó mérkõzések:

7. helyért Észak-Magyarországi régió - Pest megye 14:11 (07:05)
5. helyért Észak-Alföldi régió - Nyugat-Dunántúli régió 22:16 (10:07)
3. helyért Dél-Dunántúli régió - Dél-Alföldi régió 18:28 (09:15)
1. helyért Budapest - Közép-Dunántúli régió 16:20 (07:10)

Firnicz József 
MKSZ - NUPinfo
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