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A következô számának tartalmából:
Judo U23-as Eb Vívó junior Eb Súlyemelõ Olimpiai Reménységek Versenye Sportlövészet ORV Matolay Elek Nemzetközi Nõi

Tornaverseny. 
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Z IDEI Ausztráliai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (AYOF) átütõ sikert aratott hat elsõ, három második és két-harmadik
helyezést szerzett kajakosokat, valamint a IX. Nyári Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) kiválóan szerepelt
sportolókat és edzõket a Magyar Sport Háza dísztermében köszöntötték. 

(Folytatás a 4. oldalon)

AZ ÖTTUSA SPORTÁG olimpiai reménységei ez év október végén a lengyelországi Drzonkow-ban mérték össze tudásukat.
A fiúk egyéni összetett versenyében Dorozsmai Viktor (KSI) a hatodik, míg a hölgyeknél Horváth Anita (BHSE) bronzérmes helyen zárt.

A MAGYAR ÖTTUSA SZÖVETSÉG Szakmai
Bizottsága október 17-i ülésén megválasztotta az év öttusa
utánpótlás sportolóit. A hölgyeknél az elsõ két helyen Tóth
Adrienn (kép 1.) és Cseh Krisztina (mindketten BHSE) végeztek, a
harmadik helyre Kovács Saroltát az Alba Volán Bericap
sportolóját rangsorolták. A fiúknál a KSI-s Kasza Róbertet
választotta legjobbnak a szakmai grémium, a többszörös
Európa-bajnoki érmes klasszis mögött a rangsorban a
székesfehérvári Demeter Bence (kép 1.) valamint Bíró Szabolcs
(MAFC) és Dorozsmai Viktor (KSI SE) végeztek.

SPORTLEGENDÁKAT KÖSZÖNTÖTTEK (kép 2.) az
ÖTM-ben. Elbert Gábor szakállamtitkár az októberben
születésnapjukat ünneplõket méltatta és köszöntötte. A sok
híresség között Dr. Hetényi Antal (kép 3.) a KSI judósainak vezetõje, olimpiai ötödik helyezett is elismerésben részesült. 

BÁNHIDI BÉLÁNÉ a KSI SE atlétika szakosztályának szakembere a Magyar Atlétika „Utánpótlásáért” érdeméremben
részesült. A neves utánpótlás-edzõ korábban Miskolcon, majd Budapesten végzett több évtizedes kitartó nevelõmunkát. A kitüntetés

a Magyar Atlétikai Szövetség köszönet-nyilvánítása is egyben.  

A MAGYAR RÖPLABDA SZÖVETSÉG Elnöksége határozatot hozott a nõi és
férfi ifjúsági válogatottak felkészülésének kérdésében. A 2008-ban junior Európa-
bajnoki selejtezõ-sorozaton részt vevõ csapataink számára nagyon fontos az egységes
csapatszerkezet kialakítása és a „mérkõzésrutin” megszerzése. Ennek érdekében a
Németh Lajos edzõ irányításával készülõ nõi, illetve a Buzek László (kép 4.) által vezetett férfi
ifjúsági válogatott részt vesz a felnõtt NB I. Liga-bajnokságban. A Héraklész
Bajnokprogramban  szereplõ fiatal röplabdásaink jól kezdték az erõpróbát. A fiúk
eddig kettõ, lányok egy gyõzelmet szereztek a felnõttek között.

AZ ESZTENDÕ ORSZÁGÚTI ZÁRÓ VERSENYE az MKSZSZ és a
KSI szervezésében valósult meg október közepén. Az utánpótláskorúak
hegyi bajnokságára a Pomáz és Dobogókõ közötti útvonalon került sor. Az
U17-es és az U19-es korosztálynak 16, míg az U15-ösnek és a leányoknak
11.6 kilométert kellett teljesíteniük fölfelé a bajnoki rangsor kiosztásáért, s,
ha már hegy, a szintkülönbséget is említsük meg: U-15-nek és a hölgyeknek
300 méter, míg az U-17-nek és U-19-nek 535 méter. A legjobb idõt az ifjúsági
Schipp Olivér tekerte, a KSI kerekese 0.36,05-es idõvel, 26.60 km/h-s
átlagsebességgel ért föl a dobogókõi célba. További gyõztesek: Palotai Péter
(KSI), Bedike Marcel (KSI), Fodor Ákos (SZSZKE), Zelinka Gabriella (FTC), Prantner Anita (SZSZKE).

A CSEH FÕVÁROSBAN, a junior korú vívók számára megrendezett Európa-bajnokságon kiválóan teljesített a héraklészes
csapat. A legfényesebb siker Antal Edina (kép 5.) nevéhez fûzõdik. A párbajtõrös hölgy kontinensbajnoki aranyérmet szerzett. A fiúknál,
párbajtõr egyéniben Peterdi András, kardban Szilágyi Áron a második helyen zárt. A kardozó fiúk szintén a dobogó második fokára
állhattak fel. Részletes beszámolót következõ számunkban olvashatnak! 

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

2007. október, VI. évfolyam 10., sorrendben 60. száma.

olimpikon, 9-szeres Európa-bajnok, 
3-szoros Európa TOP 12- és BEK-
gyõztes - hogy a legnagyobb
eredményeit említsük. A gálán
asztalhoz lépett a tiszteletére a
kínaiak ellen a Tóth Krisztina - Lovas
Petra - Póta Georgina - Li Bin (utóbbi
kettõ a Héraklész Csillagprogram
támogatottja) összeállítású csapat, a
barátságos kaucsukparádé végül 3-0-
ra az ázsiai hölgyek gyõzelmét hozta.

V. F.

VILÁGBAJNOK kínai nõi
asztalitenisz-válogatott ba-
rátságos mérkõzésen végül

legyõzte az Európa-bajnok, hérak-
lészesekkel felálló magyar csapatot
azon a gálán, melyen a hazai szövetség
ünnepélyes keretek között búcsúztatta
el az aktív játéktól visszavonult Bátorfi
Csillát a Körcsarnokban. Bátorfi 22
éven keresztül volt tagja a válo-
gatottnak, 4-szeres vb-bronzérmes,
olimpiai 4. helyezett, 5-szörös 

Bátorfi-búcsúztató: héraklészesekkel a világverô kínaiak ellen
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A TARTALOMBÓL:
Nemzetközi Auxológiai Kongresszus, beszámoló Európai Sportpszichológiai Kongresszus,

beszámoló Edzôtovábbképzés: Irány Peking, II. Global Coaching Conference 
Sportági beszámolók: vívás, judo, súlyemelés, tenisz, jégkorong, torna, ökölvívás hírek.

Forrás: WSD Média Group

Forrás: Dóba István

(4.)

SPORTTUDOMÁNY legnagyobb hazai seregszemléjére
Eger városában került sor. A hatodik alkalommal
kiírt Országos Sporttudományi Konferencia az

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport
Szakállamtitkársága, a NUSI-UPI, a Magyar Olimpiai
Bizottság, a Magyar Edzõk Társasága, Eger városa, valamint 

a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara 
támogatásával a patinás Eszterházy Károly Fõiskola díszes
termeiben zajlott. A legkülönbözõbb területek jeles képviselõi
tizenkét szekcióban valamint egy poszter szekcióban mutatták
be kutatási eredményeiket. A prezentálók között
Igazgatóságunk vezetõi és munkatársai is jelen voltak…

(Folytatás a 3. oldalon)

VI. Sporttudományi Konferencia, Eger 

A

AYOF ÉS EYOF HÔSÖK KITÜNTETÉSE

                                                                                                   



A hatvanhárom kilós súlycsoportban Bogdán Gyula, egy
kategóriával feljebb, 66 kg-ban Szabanyin Dimitrij egyaránt nem
talált legyõzõre. Az egyesületek közötti pontversenyben, 36.5
ponttal a KSI vitte el a pálmát. A második és harmadik helyeken
a DVSC (29.5 pont) illetve a Kiskunfélegyháza (24 pont)
osztoztak. A legeredményesebb egyesület különdíját Svasznek
Jenõ vehette át.

P. J. M.

Nemzetközi Auxológiai Kongreszus, Japán Sportági beszámolók

Jégkorong: Az U18-as válogatott nemzetközi sikereisportoló lányok testfelépítése - kapcsán többen érdeklõdtek a
csoportunkban folyó kutatásokról és a Héraklész Programról. A
Pápai Júlia, Tróznai Zsófia, Szabó Tamás, Sziva Ágnes alkotta
kutatócsoport célja, a Héraklész Bajnokprogram sportolóinak
alkati vizsgálata, ezen belül az egyes szomatotípusban jelentkezõ
különbségek megállapítása volt. Továbbá a korán illetve késõbb
érõ versenyzõk alkati különbségeit is vizsgáltuk. Méréseink
során összesen tíz sportág 701 leány sportolójának adatai
kerültek feldolgozásra. A vizsgálatok eredményei arra engednek
következtetni, hogy az egyes morfológiai differenciák a sportági
sajátosságokból eredhetnek.

A konferencia furcsasága a Löncs szekció volt. Az
ebédidõben tartott elõadások alatt a résztvevõk nyugodtan
falatozhattak és zöröghettek a pálcikáikkal.

Szervezett kirándulás keretén belül meglátogattuk a
japánok szent hegyét, a Fujit. Sajnos, a szumó bajnokságra a
rendkívüli érdeklõdés miatt nekünk már nem jutott jegy. 

Kevés szabadidõnkben ismerkedtünk Tokióval. A
város tiszta, az emberek kedvesek, szolgálatkészek. A japán-
magyar rokonság kapcsán két taxis is ingyen fuvarozott
bennünket. 

Jól szervezett konferencia volt, a stáb tagjai
mindenben segítségünkre voltak.
Saionara Tokió… 

Dr. Pápai Júlia (kép 1.)

Idén szeptember 4. és 9. között Görögországban
rendezték a 12. Európai Sportpszichológia Kongresszust,
amelyen a NUSI-UPI két tudományos poszterrel is megjelent.
Az egyiket Szabó Attila(kép 2.), Velenczei Attila(kép 3.), Kovács Árpád és
Szabó Tamás jegyezte és a Héraklész tagok valamint a KSI SE-
ben sportoló tehetséges fiatalok pszichológiai jellemzõit mérte
fel és hasonlította össze, a másik szerzõpáros (Szombat Attila és
Szabó Attila) által készített poszter pedig egy több mint 450 fõs
mintán elvégzett kutatás eredményét mutatta be (a kutatás fõ
célja az volt, hogy rávilágítson a sportiskolás fiatalok szülõi hátterének
és sportágválasztásának összefüggésére).

A konferencia nyitó napjának estéjén a délelõtti
elõadások után Wolf-Dietrich Brettschneider professzort kérték
fel a konferencia nyitóelõadásának megtartására. A német
professzor az Európai Uniót átfogó kutatás eredményeit
mutatta be, amely kutatás a fiatalok mozgásszegény
életmódjának az okait és következményeit vette górcsõ alá. A
beszámoló kitért többek között arra, hogy mely országok
fiataljai mozognak a legkevesebbet (Magyarország a
középmezõny végéhez tartozik), milyen szerepet tölt be a sport az
adott ország fiataljainak életében, mit gondolnak a tudósok,
hogyan lehetne a negatív tendenciákat (mozgásszegény életmód,
elhízás) megállítani. Brettschneider által felvázolt elhízáshoz
vezetõ okozati modellt többen is bírálták, de összességében mi
is egyetértünk a kutatóval abban, hogy a napjaink fiataljai
kevesebbet mozognak, mint a 10-15 évvel ezelõtti, hasonló
korú társaik.

7.oldal
www.nupi.hu

2.oldal
www.nupi.hu

Hat nemzet 63 tornásza részvételével idén is
benépesült a KSI tornacsarnoka. Az immár ötödik Kanyó Éva
Emlékverseny indulói serdülõ, ifjúsági, felnõtt valamint
csapatversenyben mérték össze tudásukat. Természetesen a
mieink is számot adtak felkészü-
ltségükrõl. Az ifi korú hölgyek
összesített versenyében a KSI-s
Kapitány Olívia (kép 1.) a második
helyen zárt. A felnõttek között
Kállai Zoltán (kép 1.) (KSI SE)
bizonyult a legjobbnak, aki össze-
tettben harcolta ki az elsõséget. 
A Makra László, a héraklészes
Szentpáli Gergely és Kállai Zoltán
alkotta trió csapatezüstöt is nyert. 

A budapesti verseny után nem sokkal Kapitány Olívia
a csehországi Olimpiai Reménységek Versenyén remekelt. 

A Bajnokprogram támogatottja
a csapatverseny során Böczögõ

Dorinával, Tóth Renátával, Kékegyi
Szandrával, Máté Ildikóval és
Kékegyi Szabinával egyetemben a
dobogó harmadik fokára állha-
tott fel. A Vecsernyés, Vadászfi, Vér,
Zádori, Szabó, Tálas összeállítású
fiú csapatunk a brit és az ukrán
tornászok mögött bronzérmet
szerzett.

P. J. M.

Ökölvívás: Serdülõ és Kadett Országos Bajnokság: KSI az élen!

Az ob alkalmával 40 egyesület 104 versenyzõje - azaz
a hazai serdülõ ökölvívó élvonal - Hatvan városában állt a
szorítók közé. 

A KSI SE versenyzõi több súlycsoportban is bajnoki
címet gyûjtöttek be. Schull Róbert a 62 kilós, Bogdán Gyula a 65
kilós, míg Harcsa Norbert a 68 kilogrammos kategóriában
egyaránt elsõséget szerzett. Az egyesületek közti pontver-
senyben a DVS és a GYS csapatai elõtt a KSI végzett az élen.

Október utolsó napjaiban, a PVSK sportcsarnokában
a kadett korúak országos bajnokságára is sor került. Több kate-
góriában az érmes helyezéseket a KSI SE öklözõi szerezték meg. 

Európai Sportpszichológia Kongresszus, Görögország

Október havának legvégén, az U18-as válogatott a
jövõ márciusi, tallinni világbajnokságra való felkészülés
jegyében, az UTE pályán,
edzõtáborozáson vett
részt. A felkészülést se-
gítve Románia hasonló
korú válogatottjával, két
alkalommal is nemzetközi
barátságos mérkõzést vív-
tunk. Komoly fegyver-
ténynek tekinthetõ, hogy
a fiúk, kiváló sportfor-
májukat bizonyítandó,
még korábban a svéd elit
ligában játszó Stocksunds
IF együttese felett 2:1
arányú gyõzelmet arattak. Öröm az ürömben, hogy az amúgy
jó iramú, igen kemény találkozón Bene Márk csuklósérülést
szenvedett.

Visszatérve a „román” válogatottal vívott csatára, a
csapat fegyelmezett játékkal 4:0, majd 5:3 arányban hozta

mindkét mérkõzést, jólle-
het az edzõtáborban az új
taktikai elemek játékba
építése zajlott. Az edzõi
stáb véleménye, hogy
válogatottunk jó úton jár a
felkészülésben, reméljük a
további klub, illetve válo-
gatott programok során
héraklészeseinket elkerüli
a sérülés. Érdekességként
megjegyzem, hogy a
gárda nemcsak jégen

edzõdik, hanem tervszerû,
tudatos elméleti képzésben (játékrendszerek, játékelmélet,
edzéselméleti - élettani alapok, stretching, mentális felkészülés,
táplálkozási és kommunikációs ismeretek, protokoll) is részesül.

Géczi Gábor
héraklész sportági vezetõ

Torna: V. Kanyó Éva Emlékverseny, Olimpiai Reménységek Versenye
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A kétévenként megrendezésre kerülõ Nemzetközi
Auxológiai Kongresszust az idén Japánban tartották. A
kongresszusnak, amely 2007. szeptember 9. és 12. között zajlott,
Tokió adott otthont. Az elõadók 25 országból érkeztek. A 110
elõadás és poszter közel 400 kutató munkájának eredményét
reprezentálta. 

A konferencia nyitó elõadása a szumó atléták
válogatásának és nevelésének kérdéseivel, valamint
betegségeikkel és életkilátásaikkal foglalkozott.

A Metodológia szekcióban az elõadások többsége a
növekedés modellezésének kérdéseit tárgyalta. Itt vetõdött fel az
a javaslat, hogy a nemzeti standardok helyett nemzetközi etalont
kellene készíteni, így a különbözõ országokban kapott
növekedési adatokat össze lehetne hasonlítani. A Gyermekkori
fejlõdés szekcióban az elõadók többsége a nemzeti referencia-
értékek elemzésével foglalkozott. Nagyon érdekesek és
tanulságosak voltak a többféle vizsgálati módszert is bemutató
Csontérés szekció elõadásai. A Populációs kutatások szekcióban
igen sok tanulmány került bemutatásra, legtöbbjük a szekuláris
trenddel foglalkozott. Élénk érdeklõdés kísérte a Kövérség és
serdülõkor, valamint a Táplálkozás és növekedés szekció
elõadásait. A legfontosabb, irányt adó elõadásokat a Metodológia
és a Csontérés szekcióban hallottam.

A sportolók növekedésének jellemzõit a poszter
szekcióban vitattuk meg. A tanulmányunk - A fiatal tehetséges 

(1.) 
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Gyönyörû környe-
zetben, Tenerife szigetén került
sor az ez évi korosztályos
Európa-bajnokságra. A magyar
súlyemelõ válogatott Juhász
István mesteredzõ vezetésével
hat sportolóval, Dr. Szinyi
Károly csapatorvossal, valamint
Dr. László Imre EWF alelnökkel
vágott neki az utazásnak. A
magyar indulók közül két
hölgy végzett az I.-VIII. hely
valamelyikén.

Bazsó Bianka (kép 1.) a
Haladás VSE emelõje a 63
kilós lányok küzdelmében
közel állt az éremszerzéshez,
végül egy elõkelõ negyedik
helyezéssel térhetett haza. A
legnehezebb kategóriájában, +75 kg-ban, Magáth Krisztina 
a BKV Elõre versenyzõje nyolcadik helyezést szerzett. A
héraklészes csapat és egyben a nemzetközi mezõny egyik 

(1.)

(2.)

(3.)

(5.)

A héraklészes Madarász Gergõ, az U14-es magyar
ranglista vezetõje megnyerte a budapesti Európa TC Kupa
elnevezésû 1-es kategóriás 14 éven aluli teniszversenyt.

A torna meglepetése persze nem ez és nem is az,
hogy az elsõ két kiemelt közül az esélyesebb nyerte a döntõt,
hanem leginkább a soproni Németh „Bendjo” Benjamin szereplése
volt. A fiatal teniszezõ, aki mindössze 29. a ranglistán, két
kiemelt játékost is búcsúztatott. A jövõre már az U16-ban
versenyzõ Benjamin eddig nem nagyon
kápráztatta el eredményekkel az érte
szurkolókat, az elõdöntõben mutatott
játék azonban bizakodásra adhat okot.

A 32-es tábla megtelt a
Gubacsi-híd lábánál fekvõ teniszte-
lepen (korábban Hungaro Casing Tenisz
Klubnak hívták az Európa TC-re
átkeresztelt egyesületet), az elsõ forduló
pedig különösebb meglepetés nélkül
zajlott le, bár a négy 12 éves válogatott
fiú közül elviseltük volna, ha nem csak
Bata Ricsi jut tovább. A két szabad-
kártyás Ágoston-gyermek veresége „igazoltnak” mondható,
hiszen kiemelt versenyzõtõl kaptak ki, Hegyi Norbinak azonban
lett volna esélye Berezvai Kolos ellen. A nyolc közé aztán már
egyedül Benjamin jutott el nem kiemeltként, a 16 között
ugyanis 7:5, 6:1-re megverte az 5. kiemelt Virág Mátét.
Sikersorozata ezután is folytatódott, a harmadik kiemelt 

Folytatás a 2. oldalról

legifjabb sportolója, Lerch Zsolt (kép 2.), kisebb
sérüléssel bajlódva, nem tudta megismételni az
itáliai ifjúsági Eb kiemelkedõ teljesítményét.

Emlékeztetõül, a Diósgyõr SC
súlyemelõje Pavia-ban, szakí-
tásban az egyik legjobb
gyakorlattal a második lett,
míg lökésben az ötödik helyet
szerezte meg, ezzel össze-
tettben a bravúros negyedik
helyig jutott. Spanyolország-
ban, a nálánál akár két-három
évvel is idõsebb juniorokat
felvonultató mezõnyben elért
tizenkettedik helyezés így is
elismerésre méltó. Szanati
Szabolcs a Zalaegerszegi TE
sportolója súlycsoportjában 77
kg-ban az összetett tizen-
ötödik, Pócza Vajk Károly (85
kg-Tatabányai TC) a tizen-
egyedik, végül a szintén zala-

egerszegi Penczák Patrik 94 
kilóban a tizenharmadik helyen zárt.

P. J. M.

Kétyi András felett aratott 6:3, 6:2-es gyõzelmével ugyanis már
a négy között találta magát, ahova a 6. kiemelt Kaszás
Benjamin, a 2. kiemelt Ajkay Norbert és az 1. kiemelt Madarász
Gergõ követte. A két Benjamin ezután már papírforma vereséget
szenvedett, Gergõ 6:0, 6:4-gyel vetett véget Németh mene-
telésének, Norbi pedig 6:3, 6:3 arányú gyõzelmet könyvelhetett
el Kaszás ellenében. A fináléban aztán a magyar ranglista elsõ
két játékosa kiegyenlített csatát vívott, melynek gyõztese

Madarász Gergõ lett. Gergõ, Pirót
Balázzsal karöltve a páros verseny-
számot is behúzta, a szenvedõ fél pedig
újra Ajkay Norbi volt, aki Kétyi
Andrással kiegészülve vereséget szen-
vedett. Ugyanitt a 12 éves fiúk
számára is volt verseny, melyet az
elsõként kiemelt Pethes Ágoston nyert
meg, a döntõben 6:4, 6:2-es gyõzelmet
aratva a második helyen kiemelt,
mindössze 10 éves Galgóczy Ákos felett.

Véget ért a magyar U12-es
ranglista vezetõje, Bíró André menetelése

a torinói Nike Junior Tour világdöntõjén. A harmadik
kiemelt magyar versenyzõ a négy között az esélyesebb, elsõ
helyen rangsorolt cseh Marek Routától kapott ki. Mivel a
többiek az elsõ körben kiestek és csak a vigaszágon
folytathatták, így a magyar csapat legeredményesebb tagja
címét André érdemelte ki. 

MTSZ, P. J. M.

Tenisz: Madarász Gergõ Európa-kupa gyõztes - Bíró André menetelése

Az utolsó nap került sor az egyik legérdekesebb szimpóziumra,
ahol a társadalmi háttér és a fiatalok sportolási szokásainak
összefüggésére mutatott rá több ország kutatója is. Smith és
munkatársai tanulmányukban összefoglalták azokat a kuta-
tásokat, amelyek ebben a témában az elmúlt években születtek és
mindegy szintézisként rávilágítottak arra, hogy egyre több
kutatási eredmény arról számol be, hogy a fiatalok fizikai
aktivitása, a sportos életmód a szülõk sporthoz való kötõdésétõl
függ leginkább.

Látjuk, hogy a NUSI-UPI kutatásai megállják
helyüket nemzetközi összehasonlításban is, de a folyamatos fejlõ-
déshez, az Intézet elismertségéhez elengedhetetlen, hogy ehhez
hasonló hazai és nemzetközi konferenciákon vegyünk részt. 

Szabó Attila - Velenczei Attila - Kovács Árpád (kép 1.)

NUSI-UPI KIO

Mindkét poszterünk szerdán került kiállításra és
büszkén mondhatjuk, hogy sokan érdeklõdtek nemcsak a
kutatási eredményeink, hanem az egész intézet, és a Héraklész
program struktúrája, eredményei iránt. A körülöttünk lévõ
poszterek valós képet adtak arról az irányvonalról, amely
napjaink kutatásaira jellemzõ. A kongresszuson több mint 100
elõadás hangzott el, így a bõség zavarában igyekeztünk
kiválasztani azokat, amelyek számunkra és a NUSI-UPI
számára hasznosak lehetnek. Csütörtökön külön szekcióban
hangzottak el azok az elõadások, amelyek személyiségfejlõdés és
a sport kapcsolatát vizsgálták, pénteken egyrészt a kiégés,
másrészt pedig a teljesítményt fokozó pszichológia „eszközök”
témakörben született kutatási eredményeket hallgattuk meg. 

VI. Sporttudományi Konferencia, Eger - folytatás

a sportmenedzsment és sportstratégia, Dr. Pápai Júlia és
Tróznai Zsófia (kép 5.) a sportélettan, Szabó Kristóf (kép 6.) és Dr.
Pucsok József Márton (kép 7.) a poszter szekcióban illetve annak
területein voltak érintettek. 

A konferencia részletes programját és az elõadás-
kivonatokat a Magyar Sporttudományi Társaság honlapján
(www.sporttudomany.hu), illetve a Magyar Sporttudományi
Szemle 2007/3 számában tekinthetik meg.    

P. J. M.

Dr. Szabó Tamás az Utánpótlás-nevelési Igazgatóság
igazgatója a konferencia második napja délutáni ülésszakának
nyitányaként, a plenáris ülésen tartott beszámolót. Intézetünk
munkatársai közül: Kovács Árpád, Pignitzky Dorottya, Dr. Szabó
Attila, Dr. Szabó Tamás, Tóth József (kép 2.) és Velenczei Attila az
utánpótlás-nevelés és tehetséggondozás, Lehmann László (kép 3.)

az iskolai testnevelés és diáksport, Dr. Szabó Attila a research
results and methods (angol nyelvû szekció), Géczi Mariann (kép 4.) 

(4.)
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Sportági beszámolók

Súlyemelés: Junior kontinensbajnokság
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A köszöntés alkalmával
Schmitt Pál a MOB elnöke kiemelte,
hogy az állam támogatás mértéke
lehetõvé tette, hogy Belgrádban
minden eddiginél nagyobb létszámú
csapat vegyen részt. Elismerõ gra-
tulációja mellett arra bíztatta a
fiatalokat, legyenek példaképek, bizo-
nyítsák be társaiknak, hogy a szor-
galmas felkészülés, fárasztó versenyzés
mellett sem elérhetetlen a jó tanul-
mányi eredmény. A sport, mint a test és
a szellem pallérozója az életben való
helytállást segíti elõ. A huszonnegyedik
órához közeledve, a magyar fiata-
loknak mintegy nyolcvan százaléka
csak a kötelezõ testnevelési órákon
vesz részt. Az utánpótlás-korú igazolt
versenyzõk száma évente több tíz-
ezerrel csökken, veszélyben a jövõ
nemzedékének egészsége. A sikeres
EYOF versenyek tapasztalatai alapján
a nemzetközi olimpiai mozgalom, egy
2010-ben megrendezendõ Ifjúsági
Olimpia megrendezése mellett tette 
le a voksát. Ez a „világseregszemle”

(2.)

(3.)

hozzájárulhat a sport korábbi nép-
szerûségének visszaszerzéséhez, a fia-
talokat rendszeres sportolásra ösz-
tönözheti. 

Elbert Gábor szakállamtitkár
örömmel emlékezett a belgrádi ver-
senyeken szerepelt magyar fiatalok
elszánt küzdeni akarására, becsületes
versenyzésére, sportszerûségére. Hang-
súlyozta, hogy reményeink szerint az
EYOF versenyeken sikerrel szerepelt
sportpalántákkal a közeljövõben már
egy-egy felnõtt olimpián is talál-
kozhatunk. A tornász Böczögõ Dorina
(kép 1.) mindezt már valóra is váltotta,
hiszen a belgrádi részvétel után a
stuttgarti világbajnokságon harcolta ki
az olimpiai részvétel jogát. 

Az esemény zárásaként Schmitt
Pál, Elbert Gábor és a MOB fõtitkára
Kamuti Jenõ jutalmakat nyújtott át. 
Az érmesek ötven, negyven illetve
harmincezer forint értékû Adidas
vásárlási utalványt vehettek át. A
szakvezetõk további százezer forint
jutalomban részesültek. 

MOB - P. J. M.

Global Coaching Conference, Peking 

Az International Committee of Coaching Education
(ICCE) kétévente sorra kerülõ konferenciájának ezúttal a
pekingi „TF” adott otthont szeptember elsõ napjaiban. A 25
ország 130 külföldi vendége között a magyar küldöttséget
Pignitzky Dorottya (kép 3.) (NUSI-UPI), dr. Schulek Ágoston és dr.
Petrovics László (TF), valamint dr. Sterbenz Tamás (MKOSZ, TF)
alkotta. A Beijing Sport University-n megrendezett többnapos
konferencián a kínai vendéglátókkal együttesen közel 430-an
vettek részt.

Pignitzky Dorottya, a Sport XXI. Program osz-
tályvezetõje a magyar, állami utánpótlás-nevelési rendszer
programjairól és azok finanszírozásáról tartott tájékoztatást.
Elõadását igen komoly érdeklõdés kísérte, ezt mutatta a
prezentáció után felmerülõ kérdések sokasága, mely többek közt
az edzõi státuszt, a struktúrát, a szolgáltatásokat érintette.

V. F.

A magyar vívósport kard szakága csaknem tíz
esztendõ után ismét világbajnoki címnek örülhetett. A férfi
válogatott (kép 1.) sikerében a mindössze 17 éves, tinédzserkorú
Szilágyi Áron (kép 2.) valamint
Lontay Balázs is oroszlánrészt
vállalt. A legjobb nyolcba jutás
kötelezõ feladatát teljesítve, a
negyeddöntõben mindjárt egy
sportági nagyhatalommal, az
orosz válogatottal találkoztunk
- õket korábban csak nagy-
ritkán sikerült megszorítanunk,
így nagy várakozás elõzte meg
az összecsapást. Fordult a
kocka és ez alkalommal hiába a
hazai pálya elõnye, óriási
küzdelemben, 45:44 arányban a
mieink jöttek ki gyõztesen a
csatából, így továbbléphettünk a legjobb négy közé. Az ifjabbik
csillagprogramos Szilágyi Áron - aki ez évben már kadett
kontinensbajnoki elsõséggel valamint vb ezüstéremmel 

gazdagította éremkollekcióját - egy igazi világklasszist
legyõzve segítette csapatát a végsõ sikerhez. A Vasas
versenyzõje a sportág "nagy öregjének", a négyszeres olimpiai

bajnok Pozdnyakovnak tartott
vívóiskolát. Az elõdöntõben
az ukránok kardozók vártak
ránk. Ezt az akadályt is
sikerrel vették a fiúk, így
legrosszabb esetben is már
ezüstérmes helyen álltunk. A
Nemcsik-Decsi-Lontay-Szilágyi
négyes azonban nem adta fel a
legnagyobb siker kapujában.
Az aranycsatában a gallok is
kénytelenek voltak fejet haj-
tani a magyar kardhagyo-
mányok méltó folytatói elõtt.

A világ legjobb kvartett-jének
másik héraklészes tagja, Lontay Balázs (BHSE) a korábbi
junior egyéni és csapat-világbajnoki címei mellé a felnõtt
korosztály elsõségét is begyûjtötte.

Pucsok József Márton

Judo: Junior Európa-bajnokság: érmesek a lányok!

Prágában a junior korosztályú judósok konti-
nensbajnokságán 41 nemzet, összesen 352 versenyzõje állt a
szõnyegekre. A magyar válogatott a korábbi évekhez hasonlóan,
ismét érmekkel a tarsolyában
térhetett haza. A héraklészes csa-
patból Karakas Hedvig (Wadokai-57
kg) ezüstérmet szerzett. Az ifi
kontinensbajnok, 48 kg-ban ver-
senyzõ Maros Barbara (KSI)
valamint Európa-bajnoki bronzos
klubtársa, Joó Abigél (kép 3.) (63 kg)
egyaránt a dobogó harmadik
fokára állhattak fel. Kákonyi Ninetta
(UTE) a 70 kg-os súlycsoportban
az ötödik helyen végzett.

A fiúk legkisebb kate-
góriájában Zámbori Bence (BHSE)
valamint a világbajnoki bronzérmes
Ungvári Miki testvére Attila (kép 4.), aki a CVSE színeit erõsíti
ötödikként zártak.

További két héraklészes sportoló is 
az olimpiai indulás küszöbén áll…

A már kvótát kiharcolt
Baczkó Bernadett (KSI SE) és
Mészáros Anett (ASE) mellett
Csernoviczki Éva (Tatabánya-
Herman DSE) számára a jövõ évi
ötkarikás részvétel immár reali-
tássá válhat. A csillagprogramos
cselgáncsos remek sorozata a tallini
világkupán indult. A 48 kg-os
hölgy az aranyérem után, mind
Hollandiában, mind fehérorosz
földön döntõzhetett. A Rotter-
damban és Minszkben szerzett
második helyezések Csernoviczki

Csaba U23 kontinensbajnok tanít-
ványa számára szinte biztos olimpiai indulást jelentenek.

Bor Barna (kép 5.) Azerbajdzsán fõvárosában bizonyított.
A héraklészes paksi „nehézfiú”, súlycsoportjában, +100 kg-ban
világkupa-ezüstöt szerzett. Tavaly, a 23 év alattiak Európa-
bajnokságán aranyérmet begyûjtõ sportoló is jó eséllyel pályázik
a kínai repülõjegyre.

P. J. M.
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AYOF és EYOF hõsök kitüntetése (folytatás az 1. oldalról)

Edzõtovábbképzés: Irány Peking II.

A Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Edzõk
Társasága új helyszínen, a Magyar Sport Háza Konfe-
renciatermében október 17-én rendezte meg az edzõtovább-
képzõ konferencia-sorozat következõ állomását. 

Kamuti Jenõ a MOB fõtitkára köszöntõje után a jövõ
évi olimpiai játékok elõtt 296 nappal Molnár Zoltán (kép 2.) csa-
patvezetõ, valamint a Pekingben járt ismert szakemberek, szö-
vetségi kapitányok, többek között Hegedûs Csaba, Angyal Zoltán, 

Pálvölgyi Miklós és dr. Dobos József számolt be szakmai
tapasztalatairól. 

A továbbképzésen a Héraklész és a Sport XXI
Program szakemberei ezúttal is nagy számban részt vettek.
Igazgatóságunk - korábban NUPI - jelentõségét, magyar
sportban elfoglalt helyét, mint az olimpiai mozgalom utánpótlás-
nevelõ pillérét bevezetõjében Kamuti Jenõ, elõadásában pedig
Molnár Zoltán is egyaránt kiemelte.
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