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A következô számának tartalmából:
Judo junior Eb Súlyemelõ junior Eb Vívó junior Eb és felnõtt vb Országos Sporttudományi Konferencia - konferenciák itthon és világszerte.

NUPinfo
Felelôs kiadó: dr. Szabó Tamás igazgató, NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóság

Fôszerkesztô: Vasvári Ferenc · Telefon: (06) 1 422 35 32 · E-mail: vasvari.ferenc@nupi.hu
Társszerkesztô: dr. Pucsok József Márton · Telefon: (06) 1 422 35 31 · E-mail: pucsok.jozsef@nupi.hu

Szerkesztôség: NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóság, NUPinfo Szerkesztõsége
1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. · Fax:  (06) 1 422 35 44

Lapkivitel: www.reklamipar.hu/actuart

A NUPinfo internetes változata megtalálható:  a www.nupi.hu, és a  www.utanpotlas-neveles.hu honlapokon!

A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó
gyermekeket. Információk és jelentkezési lap a www.nupi.hu
honlap KSI SE menüpontja alatt találhatók.

www.nupi.hu

hogy az elmúlt években
megkezdett komplex in-
formatikai rendszer egyik
sarokkövének fejlesztése
befejezõdött, amelynek
eredményeképpen üzembe
helyeztük a Héraklész
Program Informatikai
Rendszerének publikus
felületét, mely a www.heraklesz.hu címen érhetõ el.

(Velenczei Attila és Kovács Árpád írása a második oldalon olvasható.)

OKSZOR, SOK HELYEN ELHANGZOTT MÁR az a kijelentés,
hogy a Héraklész Program a magyar sport egyik
sikertörténete. Az eredményeket a tehetséges fiatalok

érik el, de a kimagasló teljesítményhez szükség van a szülõkre,
az edzõre és a sportági vezetõkre, valamint egy olyan átfogó
menedzselési struktúrára, amely segíti az ifjú sportolókat a
minél eredményesebb felkészülésben és versenyzésben. 
A Héraklész Program vezetõi és a benne dolgozó szakem-
berek már a program induláskor törekedtek arra, hogy az
érintettek között a lehetõ leghatékonyabb információ-áramlás
valósuljon meg. Ezen a téren nagy elõrelépést jelent, 

döntõen a Londoni olimpiára készülnek. Ígéretek szerint az ideihez
hasonló finanszírozási háttere jövõre is lesz a Héraklész Programnak” -
fogalmazott Dr. Szabó Tamás, a NUSI Utánpótlás-nevelési
Igazgatóságának vezetõje a Héraklészes sportági vezetõk soros
munkaértekezletén. 

(Folytatás a 2. oldalon)

PROGRAM TOVÁBBRA IS STABIL, a nemzetközi versenyeken az
idei évben is arat a magyar utánpótlás. A kvalifikációs
versenyek eddigi tapasztalatai alapján a jövõ évi olimpián

résztvevõ magyar csapatban már nagy számban lesznek a Héraklész
Programban felnövõ versenyzõk. A program jelenlegi versenyzõi azonban

Azerbajdzsán fõvárosában kötött- és szabadfogású valamint nõi birkózó vb-re került sor. A zömmel héraklészesekbõl
álló magyar küldöttség négy pekingi kvótát szerzett. A legnagyobb sikert az Európa-bajnok Lõrincz Tamás (kép 1.) érte el. A Mr Tus
birkózóiskola növendéke a 66 kg-sok kõkemény mezõnyében lett ötödik. Bácsi Péter 74 kg-ban a hetedik, Fodor Zoltán 84 kg-ban a
nyolcadik helyen zárt. Mindkét sportoló az FTC színeit erõsíti. A szám szerint negyedik kvótát a szabadfogású Hatos Gábor hozta
haza, a Haladás VSE versenyzõje súlycsoportjában (74 kg) a hetedik helyen végzett.

Huszonöt nemzet öklözõje képviseltette magát a Bakuban megrendezett világbajnokságon. A magyar héraklészes
válogatott tagjai is a szorítók közé álltak. Végül az 50 kg-os súlycsoportban versenyzõ Könnyû Róbert (Egri Városi Sportiskola) és Sós
Erik (kép 2.) (Unió Kispest SE, 52 kg) révén két ötödik helyezést gyûjtöttünk be. Az igen népes, sok versenyzõt felvonultató mezõnyben
ez kiváló eredménynek számít. 

Csernoviczki Éva egy nagy lépést tett Peking felé. A Tatabánya-Hermann DSE judokája világkupa-gyõzelmet aratott
Tallinban, ezzel értékes világranglista-pontokat is begyûjtött. A viadalon szerzett hatvan ponttal a ranglista második helyére került
fel, ha a héraklészes hölgy tartja kiváló formáját, alighanem elnyeri az olimpiai indulás jogát.

Bor Barna (kép 3.) (ASE, +100 kg) Angliában állt tatamira. A világkupa-sorozat birminghami állomásán a paksi nehézfiú az
ötödik helyen zárt.  

Az olaszországi Orbetello-ban héraklészes teniszezõink is pályára
léptek. A legrangosabb európai Junior Masters tornára a kontinens legjobb
nyolc 14 és 16 éves játékosa kapott meghívót. A magyar színeket Babos Tímea
(kép 4.) (U14) és Zsiga Máté (U16) képviselte. Tímea, a kontinentális ranglista

második helyezettje egészen az elõdöntõig jutott, Máté kemény
ágra kerülve, sajnos „nem élte túl” az elsõ fordulót.

Budapesten atlétikai országos váltóbajnokságra
valamint tíz-, nyolc- és hétpróba viadalra került sor. A
serdülõ fiúk 4x100 méteres váltójában a KSI SE csapata
szerezte meg az elsõ helyet. Ugyanezen korosztály hölgy
versenyzõi szintén aranyérmet hozhattak haza. A
vágtaváltó versenyszámban is jeleskedtek a KSI ifjú
sprinterei: a lányok és a fiúk egyaránt a legjobb idõvel
értek a célba. 

Az indulás óta már két helyszínen mûködik a Jónyer István
Asztalitenisz Sportiskola. Az augusztus végén, a KSI berkeiben megalakult mûhely az asztalitenisz sportágon belüli magas szintû
tehetséggondozást és utánpótlás-nevelést tûzte célul. Az edzések szeptemberben már két helyszínen, a zuglói Jégszínházban, illetve
Csepelen zajlanak. A kihelyezett tagozaton összesen 52 elsõs és másodikos kisgyermek ismerkedik a sportággal, míg a KSI
szakosztályában olyan versenyzõk készülnek, mint a mini-kadet Európa-bajnoki ezüstérmes Lakatos Tamás (kép

5.) és a kadet Európa-bajnoki bronzérmes Móricz Máté. A fiatalok Jónyer személyében - aki technikai
igazgatója az iskolának - nem csak kiváló mestert, hanem példaképet is tisztelhetnek.

A junior tízpróbázók versenyén kettõs KSI siker született. Az arany- és
ezüstérmeken Ungvári Tamás és Vígh Csaba osztoztak.

A szentpétervári felnõtt vívó vb-n a férfi kardcsapat (kép 6.) a világ tetejére ért,
köztük két csillagprogramos sportolóval. A gyõztes gárda egyik tagja a mindössze 17
esztendõs Szilágyi Áron (Vasas SC), aki a négyszeres olimpiai bajnok orosz klasszist, Pozdnyakovot legyõzve
segítette a magyar csapatot gyõzelemre. Lontay Balázs (BHSE) korábban már kétszer lett a világ juniorjainak
legjobbja, most a felnõtt dobogón debütált. A vb-rõl részletesen következõ számunkban számolunk be.

Átalakult a www.heraklesz.hu internetes oldal

A TARTALOMBÓL:
Sportági beszámolók: Sport XXI Program - labdarúgás Pélyi Dávid és Baczkó

Bernadett interjú Sportági beszámolók: kajak-kenu, judo, vízilabda, torna, öttusa, triatlon,
evezés, tenisz hírek.

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának lapja;  
a Héraklész Program, a Sport XXI Program, a Sportiskolai Program és a KSI SE tájékoztató kiadványa; 

2007. szeptember, VI. évfolyam 9., sorrendben 59. száma.

S

Az egykori kétszeres angol bajnok és Európa-válogatott,
többszörös világranglista-vezetõ '65-ben és '68-ban az 
„Év Sportolója”, '66-ban és '68-ban az „Év Atlétája” címet, 2000-
ben a „Magyar Örökség” díjat nyerte.

Az „Évszázad Magyar Atlétája”, a „Nemzet Sportolója”, 
az „Elmúlt 100 év 100 legjobb atlétáinak” egyike. A Magyar
Olimpiai Bizottság elnökségi tagja, a Hagyományõrzõ Bizottság
vezetõje, a Mezõ Ferenc Közalapítvány kuratóriumának elnöke,
a Magyar Atlétikai Szövetség alelnöke, egykor az UTE
elnökhelyettese volt.

Felesége, Komka Magdolna kétszeres olimpikon
magasugró, fia, Gyula, Európa-bajnok labdarúgó. Attila
tízpróbázó, junior világbajnok, kétszeres olimpikon - Athénban
hatodik helyezett -, a 2006-os EB ezüstérmese, akinek az utóbbi
másfél esztendõben édesapja irányította edzéseit. 

A magyar és a nemzetközi olimpiai mozgalom az egyik
legkiválóbb sportemberét veszítette el. 

NUPinfo

ALAPÁCSVETÕKÉNT 15 évesen állt elõször a
dobókörbe. Az 1958-as stockholmi Európa-
bajnokságon harmadik helyezéssel mutatkozott be, a

'60-as Római Olimpiáról ezüstéremmel tért haza, két év múlva
Belgrádban a kontinens legjobbja volt. A Tokiói Olimpia elõtt

gyomormûtéten esett át, majd akaratere-
jének köszönhetõen második helyezést
szerzett, ami azonban csalódást jelentett
számára. Mexikóban teljesülhetett az
álma, ahol aranyérmet nyert. Negyedik
olimpiáján, Münchenben ötödik lett.
1958 és '70 között tizenháromszor volt

magyar bajnok; 2 világ-, 7 Európa- és
17 országos csúcsot ért el. Az

1959-es torinói, majd a '61-es
szófiai és a '65-ös budapesti

Universiade gyõztese.

Elment a Nemzet Sportolója - Zsivótzky Gyula 70 évet élt…
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hozzáértõ bírák vezetik a mérkõzéseket. Az IDOM Team festõi
környezetû pályáján délelõtt 10-tõl este 18 óráig ment a játék,
amelyen végül mindenki nyert, hiszen az MTSZ és NUSI
jóvoltából ajándék is jutott. 

Az indulók között olyan tehetségek voltak, akiknek
neve talán még nem ismert, de ha 3-4 év múlva visszaolvassák ezt
az írást, már tudni fogják, kik is voltak ezen a szárnypróbálgató
versenyen. Galgóczy Ákos, Gálfi Dalma, Miklós Balázs vagy
Kovács Barbi nevével még sokszor találkozhatunk majd a jövõben,
hiszen õk már mini-tenisz koruk ellenére a 12 évesek ranglistáján
is szerepelnek.

A program következõ állomása a gyulai és a gyõri
regionális bajnokság lesz, amelyekre novemberben kerül sor.

Sebestyén Katalin
nemzeti koordinátor

Ismét együtt a Héraklész-vezetôk (folytatás) Sportági beszámolók

Triatlon: U23 és junior világbajnokság, HamburgTóth József, a program igazgatója többek közt a jövõ
januárban megrendezendõ, 3. Héraklész Gála elõkészületeit
ismertette, valamint a programmal összefüggõ adatok nyil-
vántartását és elemzését célzó szoftver nyújtotta lehetõségekrõl
szólt - www.heraklesz.hu -, mely példaértékû a magyar
sportban. Szó esett továbbá az idei pénzügyi keretek
felhasználásának helyzetérõl, a jövõ évi tervezés lehetõségeirõl,
illetve számos napi szervezési feladatról is.

A Sport Szakállamtitkárságot Farkas Tibor képvi-
selte, aki a Patrónus Programról tartott rövid tájékoztatót. 
„A közeljövõben tervezzük egy szakkönyv kiadását, melynek témája a
héraklészes sportolók alkati és pszichés jellemzõi lesznek” - mondta 
Dr. Pápai Júlia, majd a sportolók testalkati vizsgálatai hiányossá-
gainak pótlására kérte a sportági vezetõket.

A 21 sportágat magában foglaló utánpótlás-nevelési
program kerettagjai az idei világversenyekrõl szeptember végéig
összesen 266 darab I-VIII. helyezéssel, köztük 134 éremmel
tértek haza.

V. F.

Munkatársaink a közelmúltban több kongresszuson
is részt vettek a világ különbözõ országaiban, ki elõadással, ki
poszterrel képviselte igazgatóságunkat. Pignitzky Dorottya
Pekingben az International Committee of Coaching Education
(ICCE) konferenciáján, Dr. Pápai Júlia a Nemzetközi 

Auxológiai Kongresszuson Tokióban, míg Dr. Szabó Attila és
Velenczei Attila Görögországban, az Európai Sportpszichológiai
Kongresszuson vettek részt. Az eseményekrõl, az elõadások,
poszterek témáiról következõ számunkban részletesen
olvashatnak.

V. F.

A felület reményeink szerint:
segítséget nyújt a Héraklész Program mindennapi 
mûködtetéséhez, 
hozzájárul a Héraklész Program finanszírozásának 
átláthatóságához,  
elõsegíti a rendelkezésre álló adatok, információk 
akadálymentes áramlását, 
racionalizálja az adatkezelést, megkönnyíti az 
adatkezeléssel kapcsolatos munkát, 
segíti a beszámolók, kimutatások elkészítését, 
megfelelõ környezetet teremt az esetlegesen felmerülõ 
egyedi igények kielégítéséhez, 
a programban érintett sportolókon és vezetõkön túl 
az érdeklõdõk szélesebb köre számára is lehetõvé teszi
az alapvetõ információk megtekintését.

A kialakított informatikai rendszer alapvetõen két
egységbõl épül fel, egy belsõ, úgynevezett adatgyûjtõ
egységbõl (amely adatvédelmi okokból csak és kizárólag az arra
jogosultak számára érhetõ el) és a mindenki számára elérhetõ,
publikus adatokat tartalmazó felületbõl. A publikus felület
kialakításakor törekedtünk arra, hogy minimalizáljuk a
statikus felületek számát. A jól strukturált adatbázisok
eredményeképp, mind a publikus, mind az adatgyûjtõ
felületen on-line lekérdezések végezhetõk, amelyek így
lehetõvé teszik területi-alapú, egyesületi szintû, vagy akár
eredmény orientált elemzések elvégzését is. 

A nyitó oldalról (lásd: nyitó kép, lapunk címoldalán)
minden aloldalra elnavigálhatunk, a felület könnyen kezelhetõ,
felhasználóbarát. Az oldal szerkezete alapvetõen a 21 sportág

köré lett kialakítva (lásd 1. oldal) és minden sportág esetében
megtudhatjuk a sportági szakszövetség legfontosabb
elérhetõségét, a vezetõ és a másodállású edzõk fõbb adatait,
információt kapunk az elmúlt 5 év (2003-2007) Héraklész
keretérõl, a versenyzõk eredményeiérõl stb. Természetesen
mód van arra, hogy a Héraklész Program egészére vetített
adatokat is lekérdezzünk, ezt az „Eredmények” illetve a
„Kimutatások” menüpont alatt tehetjük meg. Az Informatikai
Rendszer nyilvántartja a 2007-es év eddigi versenyered-
ményeit, ennek összesített táblázatát találja meg a kedves
érdeklõdõ az „Eredmények - Versenyösszesítõ” menüpont alatt. Az
oldalon bonyolult lekérdezésre is lehetõség nyílik, lásd:
„Kimutatások - Listák, táblázatok” menüpont.

Igazából egy interaktív oldal bemutatása nem is lehet
teljes, elsõdleges célunk az volt, hogy a XXI. századnak
megfelelõ portállal szolgáljuk ki a magyar sporttársadalmat.
Reméljük, hogy az idelátogatók hasznos perceket töltenek
majd el az oldal böngészésével!

Velenczei Attila - Kovács Árpád
NUSI-UPI, Kutató és Informatikai Osztály
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Evezés: Harmincnégy évnyi szünet után…

Harmincnégy év után a lengyelországi
Poznanban ismét evezõs Európa-bajnokságra került sor.
Két hajó volt érdekelt az „A” döntõkben. Nõi
könnyûsúlyú kétpárevezõs egységünk, az U23-as
világbajnokság negyedik helyezettje, Novák Zsófia
(Külker Evezõs Klub) és Hajdú Zsuzsanna (Csepel
Evezõs Klub) a reményfutamból jutott a
fináléba, ahol azonban bármennyire is
igyekezett a héraklészes duó, csak a
hatodik helyen tudtak célba érni.

Ugyancsak hatodik helyen ért célba a Simon Béla
és Vinkó Gáspár (Tisza Evezõs Egylet) felállású  kormányos
nélküli kettes egység, akik a júliusi U23-as
világbajnokságon az ötödik helyen végeztek.

A nõi egypárevezõsök között, az U23 vb
bronzérmese, Szabó Katalin (kép 2.) (Vác Városi Evezõs Club) a
„B” döntõbe jutott, és ott remek hajrával végül
másodikként haladt át a célvonalon, mely összetett

nyolcadik helyezést jelentett. Férfi négypárevezõs
egységünk a „B” döntõben a házigazdák csapatát
utasította maga mögé, így õk is a nyolcadik helyet

szerezték meg.
Magyar Evezõs Szövetség

Tenisz: Közel 60 gyermek ismerkedett a nagypályás mini-tenisszel

Az IDOM pályán rendezett mini-tenisz verseny egy
rendhagyó megmérettetés volt, hiszen azok játszhattak itt, akik
már vagy kinõtték a mini-tenisz órákat, vagy már tervezik azt
kinõni. 15 csapat és közel 60 gyermek indult az idei év Follow
Up Kupáján, amelyet az ITF Follow Up, vagyis a
„Hogyan tovább” program keretein belül rendeztek meg a
szervezõk. A verseny célja, hogy azok a gyerekek, akik eddig
sokszor csak mini-tenisz pályán mérték össze tudásukat,
kipróbálhassák magukat valódi versenykörülmények között,
vagyis nagy pályán, „rendes” teniszlabdával, „rendes” teniszbíróval,
kiváló játékvezetõkkel. 

Az IDOM Team utánpótlás-játékosai ugyanis kellõ
alázattal vették az akadályokat, a játékvezetést egész álló nap. 
A feladat fárasztó és igen komoly volt, de õk mindvégig állták a
sarat és most elõször dicséretet kapott a program, hogy végre 

Átalakult a www.heraklesz.hu internetes oldal (folytatás)

Konferenciák világszerte 

Koch Renáta (kép 1.) bravúros futóteljesít-
ményének köszönhetõen bronzérmes lett a
szakadó esõben és rendkívül hûvös idõben
megrendezett U23-asok versenyében a német-
országi triatlon világbajnokságon. A korosz-
tályos Eb-ezüstérmes, bajai tehetség leggyen-
gébb száma, a 1,5 km úszás során megint nem
tudott az élbolyban maradni, de a második
csoportot ezúttal elcsípte, amellyel a 40 km-es
kerékpározás során fél percet sikerült ledolgozni
a tetemes lemaradásból, így 2:25 perc hát-
ránnyal a 14. helyen vágott neki az erõsségének
számító 10 km-es futásnak. Koch - már-már
szokás szerint - messze a legjobb idõt futotta és
nem csak a kilométereket falta szélsebesen,
hanem egyben riválisait is sorra érte utol. Az
utolsó 2,5 kilométeren már 3-4. helyen 

száguldott a brit Rosie Clarke-kal, aki júliusban a
finnországi kontinensviadalon egyedüliként
tudta megelõzni õt. Ezúttal azonban alaposan
visszavágott a magyar lány a szigetországi
versenyzõnek, ugyanis a célegyenesben hatal-
mas sprintet kivágva megelõzte, így felküzdötte
magát a dobogóra. Koch a végül gyõztes svéd
Lisa Nordent leszámítva több mint egy perccel
futott jobb idõt a mezõny másik 34 tagjánál. 

A 23 éven aluli férfiaknál Török Alfréd
szerepelt a legjobban a magyarok közül 38.
helyével. Vanek Ákos 40., Fecskovics Attila 48. lett. 

A junior mezõnyben Tóth Zsófia (ORTRI) is
kiválóan helyt állt. A héraklészes duatlon
világbajnok hölgy az ötödik helyen ért célba. 
A gyöngyösi Kovács Zsófia a tizedik helyen zárt.

Magyar Triatlon Szövetség(1.) 

(2.) 
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Sportági beszámolók

Vízilabda: Ifjúsági kontinensbajnokság

Az ifjúsági korú pólós fiúk nagyszerûen kezdték az
Európa-bajnokság küzdelmeit. A héraklészes gárda az „A”
csoportban vágott neki a tornának. A selejtezõkörben elõször a
gallok, majd Hollandia és Szlovénia nemzeti csapatával csaptunk
össze, a csoportelsõség nem is volt kérdés. A négybe jutás is
simán ment, hiszen északi szomszédainknál összesen huszon-
egyszer rezdült a háló, míg a magyar hálóõrön csak kilenc lövés (1.)

(3.) 

Erõsítette meg számunkra a lólengés
hazai királya, az évekig KSI-ben nevelkedõ és
sikereit elérõ, ma az UTE színeiben versenyzõ
Berki Krisztián (kép 1.). A fiatal Európa-bajnok és
világkupa-gyõztes tornásztehetség a stuttgarti
világbajnokságon, melyen második legma-
gasabb pontszámú gyakorlattal került a szer
fináléjába, ezüstérmet szerzett, noha úgy néz
ki, ennek ellenére nem lehet ott a jövõ évi
olimpiai játékokon. Eredménye ezúttal, a
kvalifikációs szabályok értelmében kevés volt
a kvóta megszerzéséhez, de a Héraklész
Csillagprogram támogatottja, mint mondta
Londonig nem áll meg…

Pekingben viszont ott lesz Gál Róbert
(kép 2.) és Böczögõ Dorina! A KSI férfi tornásza,
aki korábban az athéni akadályt is sikerrel vette - anno 6. helyet szerzett -, bár
a selejtezõben nem vívta ki az indulási jogot, szerencsére az a brazil versenyzõ
nyerte a talaj döntõjét, aki már korábban bebiztosította magát a játékokra, 

Öttusa: Junior Világbajnokság, Portugália

Az ibériai ország már rutinos rendezõ nemzetnek
számít, hisz a korábbi években - például Mafra-ban és tavaly
Torres Vedras-ban - már több korosztályos világversenyre is
sor került.

A magyar héraklészes csapatból fõleg a hölgyek
brillíroztak. A legnagyobb siker, egyben egyéni világbajnoki
cím Tóth Adrienn (BHSE) nevéhez fûzõdik. Ugyanezen
versenyszámban az alba volános Kovács Sarolta (kép 3.) is helyet
követelt magának, a bajnokprogramos hölgy az ötödik helyen
zárt. Váltóban és csapatban aztán „mindent vittünk”.

A Tóth Adrienn, Cseh Krisztina (BHSE) és Gyenesei Leila (Alba
Volán) alkotta váltó maga mögé utasította a világot és
aranyérmet nyert.  A hölgyek nyerõ triója a hagyományos
csapatversenyben a dobogó harmadik fokára álhatott fel, ezzel
az arany mellé egy bronzérmet is begyûjtött.

A fiúknál a 2006. év junior kontinensbajnoki
ezüstérmes Kasza Róbert jó szereplésében bíztunk. 
A csillagprogramos KSI-s tehetség ezúttal egy egyéni ötödik
helyezéssel térhetett haza.

P. J. M.

MLSZ és NUSI-UPI tájékoztató a támogatott egyesületek részére

Témák: szakmai feladatok ismertetése, szervezési, lebonyolítási, pénzügyi és adminisztratív útmutatók.

- október 3. - Kecskemét, 44 fõ, résztvevõ egyesületek Békés, Csongrád, Bács-Kiskun és Pest megyékbõl,
- október 11. - Kaposvár, 36 fõ, résztvevõ egyesületek Somogy, Baranya, Tolna és Zala megyékbõl,
- október 12. - Tiszaújváros, 52 fõ, résztvevõ egyesületek Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok,

Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyékbõl,
- október 17. - Budapest, 31 fõ, résztvevõ egyesületek Nógrád megyébõl és Budapestrõl,
- október 31. - Gyõr, 44 fõ, résztvevõ egyesületek Vas, Gyõr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyékbõl.

MLSZ elõadó: Kovács Szilveszter utánpótlás programvezetõ és Õze Tibor grassroots programvezetõ,
NUSI-UPI elõadók (Sport XXI Program): Békefi Leóné munkatárs és Pignitzky Dorottya osztályvezetõ

Pignitzky Dorottya
osztályvezetõ, Sport XXI Program

Sport XXI Program - Labdarúgás 

Labdarúgás: Utánpótlás koordinátori hétvége

jutott túl a gólvonalon. Az elõdöntõben a görög válogatottat
magabiztos játékkal múltuk felül, a másik ágon régi nagy
„mumusunk”, a szerbek kerültek a fináléba. Szoros mérkõzésen
két találattal bizonyultak jobbnak a délszlávok, ezzel a
Derekas Szilárd és Szabó Gábor vezényelte válogatott ezüstérmet
gyûjtött be. 

P. J. M.

így Gálnak szabaddá vált az út a kínai
fõvárosba. Böczögõ Dorina (Hungarotel TC)
szintén összetettben szállt harcba a
kvalifikációért, gyakorlatai olimpiai részvételt
eredményeztek.

V. F.

Torna: „Londonig meg sem állok!”

(1.) 

(2.) 

áthidaló utánpótlás-program után most induló új program
aktuális tennivalóiról, szervezési és lebonyolítási feladatairól
tartott elõadást, mely után kétoldalú szakmai viták és
megbeszélések folytak. 

Témák: Versenyeztetés - Kistérségek-körzetek
kialakítása, induló csapatok regisztrációja, új egyesületi
csapatlisták, versenyzési támogatások. Képzés, foglalkoztatás -
egyesületi toborzásvezetõk, agilitási tesztek. Kiválasztás -
kistérségi, megyei, regionális válogatottak kialakítása,
Tiszaújvárosi Nyári Labdarúgó Tábor szervezése.

Õze Tibor (kép 1.) grassroots menedzser az idei tavaszi
regionális utánpótlás-kiválasztó versenyeket, majd az ezt
júniusban követõ Tiszaújvárosi Kiválasztó Tábort értékelte,
valamint elemezte a 15 éven aluli leány iskolai labdarúgók
helyzetét is, meghatározva az elkövetkezendõ idõszak
stratégiai feladatait.

A második napon Békefi Leóné, a NUSI-UPI
munkatársa a koordinátorok gazdasági, adminisztrációs
feladatait, a körzeti torna statisztikáit ismertette.

Balatonkenesén, a Marina Port Hotelben tartotta a
megyei utánpótlás koordinátorok értekezletét a Magyar
Labdarúgó Szövetség és a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és
Sportszolgáltató Intézet Utánpótlás-nevelési Igazgatósága
szeptember 14-15-én.

A Nemes Ferenc MLSZ-alelnök által megnyitott
konferenciát a második napon meglátogatta dr. Szabó Tamás
NUSI-UPI igazgató és Pignitzky Dorottya, a Sport XXI Program
osztályvezetõje is, aki a kínai szakmai útjáról tartott látványos
prezentációt. Dr. Szabó Tamás beszédében elismeréssel szólt a
júniusban rendezett Tiszaújvárosi Kiválasztó Táborról, valamint
az új utánpótlásprogramról, mely szemléletében eltér az
eddigiektõl. Kiemelte, hogy az új programban - megtartva az
elõzõek pozitív vonásait - a kiválasztás, képzés, versenyeztetés
helyes aránya a súlyponti kérdés és a program az eddigieknél
sokkal nagyobb figyelmet fordít a labdarúgó-mûhelyekben folyó
mindennapi szakmai munkára.

A némileg átalakult koordinátori hálózat tagjainak - öt
új koordinátor lépett hivatalba augusztus elsején - Kovács
Szilveszter, az MLSZ-NUPI utánpótlás programvezetõje az 

A megyei koordinátorok névsora:
Lovasi László, Kun István (Budapest), Rónai István (Baranya), Losonczy László (Bács-Kiskun), Tóth Márton (Békés), Koleszár György (Borsod-
Abaúj-Zemplén), Cs. Tóth Zoltán (Csongrád), Csongrádi Ferenc (Fejér), Horváth László (Gyõr-Moson-Sopron), Hegedûs Gábor (Hajdú-Bihar),
Fodor Pál (Heves), Imrõ János (Komárom-Esztergom), Taskó András (Nógrád), Mózner János, Varga Károly (Pest), Bõzsöny János (Somogy),
Neumann Gábor (Szabolcs-Szatmár-Bereg), Sólyom Vilmos (Jász-Nagykun-Szolnok), Teszler Vendel (Tolna), Farkas Péter (Vas), Tóth Attila
(Veszprém) és Sáfár Csaba (Zala).

Kovács Szilveszter, MLSZ és
Pignitzky Dorottya, NUSI-UPI
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Judo: Négy kvóta Rióból

A magyar héraklészes csapat
kimagaslóan szerepelt és összességében hat érmet
szerzett a nem várt nehézségek mellett
megrendezett világversenyen. A csapat egyik
legeredményesebb tagja, a KSI-t erõsítõ Hegyi
Zomilla kajak egyesben és a páros tagjaként
egyaránt érmeket kasszírozott be. Míg a K-1-es
versenyszámban elsõként, K-2-ben klubtársa,
Dira Zsófia oldalán másodikként haladt át a
célvonalon. A hölgyeknél egyesben Zomilla
mögött Havas Eszter (Váci Hajó SE) ezüstérmes
helyen érkezett be.

A fiúknál a Pélyi Dávid (Gödi SE), Péter
Kristóf (Györi VSE) duó végzett az élen, a dobogó
második fokára Gál Szabolcs (Gödi SE) és Molnár
Bence (Tiszafüredi SE) révén is a mieink állhattak fel.

Devecseri Ádám és a kenu szakág is feliratkozott az
éremszerzõk listájára, a Dunaferr versenyzõje a
C-1 fináléjában a második helyen ért célba.

A válogatott ifjúsági csapatának vezetõ-
edzõje, Weisz Róbert a szövetség honlapján érté-
kelte a versenyzõk teljesítményét:

„Hegyi Zomillának külön gratuláció és kalap-
emelés jár. Három síkvízi és két maratoni 
vb-arannyal összesen öt világbajnoki címet szerzett
2007-ben, ami a sportág történetében példa nélküli,
zseniális teljesítmény. Szintén nagy öröm, hogy 
a korábbi mérsékelt szereplés után ezúttal a férfi
kajakosaink is érmekkel bizonyítottak. A
kenusoknál Devecserinek kevés hiányzott az
aranyhoz, vagyis elmondhatom, minden szakágban
akadt dicsérhetõ produkció.” 

P. J. M.

Pélyi Dávid - a kajak-kenu sport ifjúsági maraton világbajnoka

A hazai rendezésû kajak-kenu maraton világbaj-
nokságon az árvíz ugyan megnehezítette a szervezõk munkáját,
fiataljaink ezúttal is remekül helytálltak Gyõrben. Az ifjúságiak
mezõnyében a 23.7 kilométeres távon Pélyi Dávid aranyéremre
vezette egységét. Teljesítményével a gödi kiválóság is hozzájárult
nemzetünk országok közötti versenyében elért tabella-
gyõzelméhez.

„Jól sikerült a felkészülés, a racicei síkvizi vb után kicsit
pihentünk, majd egy hétig már a maratoni vb helyszínén edzettünk,
ismerkedve a vízi tereppel. A beülés szerint én voltam elöl a „stroke”, 
a vezérevezõs, a tempó és az iránytartás volt a feladatom; mögöttem Péter
Kristóf, a gyõriek kiválósága ült. A nagy árvíz miatt a pálya rajza 

teljesen megváltozott, a szervezõk kivették a futó szakaszt. Az ár  elöntötte
a Rába-szakaszt és a Radó-sziget körüli részt egyaránt, végül egy közel 
5 km-es körpálya lett kijelölve a Mosoni-Dunán. Párosunk gyõri tagja
otthon érezhette magát, igen jól jött a hazai pálya ismerete. Nehéz verseny
volt, a harmadik körben egy szerencsétlen forduló alkalmával
kifordultunk a menetirányból és lemaradtunk. Ennek ellenére sikerült
fölzárkóznunk, az utolsó fordulót már elsõként vettük. Végül hat
másodperces elõnnyel gyõztünk az ezüstérmes egység: Gál Szabolcs és
Molnár Bence elõtt; a bronzérmet a spanyolok nyerték. A hazai pálya
hangulata és a közönség lelkes szurkolása nagyon sokat segített a
gyõzelemhez” - emlékezett vissza a fiatal világbajnok.

Vasvári Ferenc

Ez évben a sportág világbajnokságainak eddigi
legeredményesebb magyar szereplését könyvelhettük el. 
A Brazíliában megrendezett cselgáncs viadalon a mieink négy
sportoló olimpiai indulását harcolták ki. A hölgyek legkisebb
kategóriájában Csernoviczki Éva (kép 1.) (Hermann DSE-48 kg) 
a hetedik, Baczkó Bernadett (KSI-57 kg) a harmadik valamint 

Mészáros Anett (kép 2.) (ASE-70 kg) szintén kvótát érõ bronzérmes
helyen végzett.

A két héraklészes lány (Baczkó és Mészáros) mellett két
korábbi Európa-bajnokunk Hadfi Dániel (TFSE-100 kg) és
Ungvári Miklós (KJC-66 kg ) is ott lesznek Pekingben.

Pucsok József Márton

Baczkó Bernadett - egy judós, aki meglepte az olimpiai bajnokot és a világot…

Baczkó Bernadett tehetséges sportoló, ezzel korábbi
mestere, Illés Sándor is bizonyára tisztában volt, aki elõször
Kistarcsán, majd Újpesten egyengette Bernadett pályafutását. 

Bernit azonnal megfogta a judo szellemisége, a dojo
hangulata, hamarosan kiderült az is, hogy a fiatal hölgy
valósággal a tatamira termett. Nemsokára jöttek a korosztályos
hazai, majd nemzetközi sikerek is. Az elsõ nagy nemzetközi
babért 2002-ben, a gyõri ifjúsági Európa-bajnokságon aratta,
ahol akkor még az UTE színeiben aranyérmet zsebelt be. Négy
esztendeje már, hogy a prágai világkupán az elsõéves juniorkorú
cselgáncsos a késõbbi olimpiai bajnok
Yvonne Bönnisch-el döntõzhetett. Ekkor
még a német lány kerekedett felül, de
ami késik, nem múlik, de errõl majd a
késõbbiekben…

Bernadett a cseh fõvárosban
elért második hellyel bizonyította, vele
bizony számolni kell a jövõben is. Így is
lett, hiszen egy évre rá az akkor még
bajnokprogramos judoka Bukarestben
junior Európa-bajnoki címet ünne-
pelhetett. Közben a Vk-sorozat egyes
állomásain több medália is született. 
A 2005. év is az eredményesség
jegyében telt. A horvát fõvárosban
megrendezett kontinensbajnokságon
döntõzhetett, végül a dobogó második
fokára állhatott fel. A tavalyi évben sem
maradtunk nagy világversenyek nélkül. A sikerszéria elsõ
állomása a finnországi felnõtt Eb volt. A tamperei ötödik hely
után, Oroszországban, majd Koreában került fel az i-re a pont.
Moszkvában az U23-as korosztály európai mezõnyébe egy
harmadik helyezéssel tette le névjegyét, Dél-Koreából
pedig fõiskolás világbajnoki ezüstéremmel tér-
hetett haza a magyar lány. 

Az olimpiai kvalifikációs verseny-
sorozat legfontosabb állomására, a világbaj-
nokságra, Rióban, a világ talán legszebb
városában került sor. Az elõjelek kedvezõek
voltak. Minden súlycsoportos sportág nagy
mumusa, a fogyasztás jól sikerült, így Berni ereje
teljében vághatott neki Dél-Amerika meghódításának. 

Brazíliába, bár a judo szinte nemzeti sportág - a
szervezésben, még ha a legdiplomatikusabban is fogalmazok is -
ez nem jelent meg. A késõ délelõtti kezdés még talán beleférne,
de az, hogy az érmekért este kilenc óra után kelljen a szõnyegre
állni, az bizony minden képzeletet felülmúlt. Az olimpiai
induláshoz - mondanom sem kell - 47 fõs mezõnyben, kemény 

meccseken át vezetett az út. Szerencsére Bernadetten a sok 
holtidõ, a hosszas várakozás sem fogott ki. Berni egy lengyel,
majd egy török lánnyal kezdett, az ázsiai versenyzõt a
hosszabbításban, ún. „Aranyponttal” múlta felül. Harmadik
mérkõzésén mindjárt egy igazi nagyágyúval az athéni gyõztes
Bönnisch-el került szembe. A KSI SE 21 esztendõs csillaga, úgy
érezte, megérett az idõ a revánsra. Az ötkarikás címvédõ
bizonyára meglepõdött, mikor egy remekbeszabott „kiscsípõ”
után ippont érõen a hátán landolt. Ismerjük a mondást: egy vb-n
nincs könnyû ellenfél. A következõ körben már a francia Harel-

el kellett farkasszemet nézni. Egy újabb
kétszeres kontinensbajnok klasszis, akit
Berni nagy csatában, a hosszabbítás
során gyõzött le. A legjobb négy között
már nem bírt Fernandezzel - a spanyol,
aki vitathatatlanul súlycsoportja egyik,
ha nem a legnagyobb egyénisége - végül
ezüstérmet szerzett. Sem ok, sem idõ
nem volt a búslakodásra, mert a
bronzcsatára kellett ráhangolódni.
Apropó, ráhangolódás: ez többnyire,
miként például Mészáros Anettnél is,
zenehallgatás közben megy a legjobban.
Nem babra megy a játék, a harmadik
hely - egyben pekingi repülõjegyet is ér
- Bernadett és finn ellenfele is tisztába
volt ezzel. A tét nem nyomta össze
versenyzõnket, így gyõztesen került ki

az éremcsatából. 
Baczkó Bernadett a Héraklész Csillagprogram

támogatottja, valóban a sportág csillagává vált.
Örömében talán észre sem vette, hogy már éjfél is  

elmúlt, mikorra a nyakába akasztották a bronzmedáliát… 

Pucsok József Márton

(1.)

(2.)
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Kajak-kenu: Maraton világbajnokság Gyõrben


