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A KSI SE tizenegy sportágban várja a sportolni vágyó gyermekeket. 
Információk és jelentkezési lap a www.nupi.hu honlap KSI SE menüpontja alatt találhatók.
A HÉRAKLÉSZ PROGRAMMAL kapcsolatosan a www.heraklesz.hu honlapon tájékozódhatnak.

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

2008. március, VII. évfolyam 3., sorrendben 65. száma.

A TARTALOMBÓL: Iskolatükör: Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola,
Budapest Sport XXI. Program: röplabda és aquatlon Sportági beszámolók: jégkorong, vívás,
úszás, asztalitenisz, röplabda, kézilabda, ökölvívás, súlyemelés, torna, tenisz, evezés hírek.
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ÚSZÓ EB MAGYAR ARANYAKKAL

CSAPATUNK ismét letette névjegyét

Európa elitjében. A 22 úszóból 18-an

szerepeltek legalább egy döntôben, 14

versenyzô új országos csúcsot állított be.

Az eindhoveni kontinensviadal végsô

mérlege 3 arany-, 3 ezüst- és 2

bronzérem. Kis Gergô (kép 1.) új kontinens-

rekorddal nyerte a 800 méteres gyors-

úszást, Cseh László 200 és 400 m ve-

gyesben egyaránt, mindkét számot ma-

gabiztosan hozta, a hosszabbik távon

végül új Európa-csúccsal ért célba.

(bôvebben a 4. oldalon)

DIVÍZIÓ I-BEN A MAGYAR IFJÚSÁGI

JÉGKORONG-VÁLOGATOTT!

AZ IFJÚSÁGI JÉGKORONGOZÓK Divízió

II-es B csoportjának világbajnokságát 

március végén rendezték Észtország

fôvárosában, Tallinnban. A döntôben a

magyar csapat kimagasló taktikai fegye-

lemmel, nagy odaadással játszott a

britek ellen, végül 3:1-re nyertük a

mérkôzést és ezzel a magyar ifjúsági

válogatott (kép 2.) kivívta a jogot, hogy

jövô évben az elit osztály alatti

csoportban küzdhessen.

(bôvebben a 3. oldalon)

SZILÁGYI PÁSTRA…

A KVALIFIKÁCIÓS versenysorozat algériai

állomásán a felnôtt férfi kardválogatott

bebiztosította magát a közelgô olim-

piára. Az utazó csapatnak Szilágyi Áron

(kép 3.) is tagja lesz…

(bôvebben a 8. oldalon)

…KALUCZA ÉS VARGA PEDIG

SZORÍTÓK KÖZÉ LÉPHET PEKINGBEN

OLASZORSZÁGBAN, kvalifikációs tornán

szerepeltek öklözôink, ahol két korábbi

héraklészes: Kalucza Norbert és Varga

Miklós is érmes helyen zárt, megszerezve

így a pekingi részvételt.

(bôvebben a 6. oldalon)

KÍNÁBAN IS LEGJOBB EURÓPAIKÉNT

AZ ASZTALITENISZEZÔ HÖLGYEK

A KANTONI CSAPAT világbajnokságon

ötödikként zárt gárdában Póta Georgina

(kép 4.) és Li Bin (kép 4.) is helyet kapott, a

magyarok sikeréhez õk is nagy

mértékben hozzájárultak…

(bôvebben a 8. oldalon)

A HÉRAKLÉSZES SPORTOLÓK MÁRCIUSBAN IS 
A VILÁG ÉS EURÓPA LEGJOBBJAI KÖZT…

A következô számának tartalmából:

VÍVÓ KADET ÉS JUNIOR VB JUDO EB; TORNA NÔI EB SÚLYEMELÔ EB JÉGKORONG: DIVÍZIÓ 1/B CSOPORT VB BIRKÓZÓ EB

KERÉKPÁR: KSI KUPA SIOSZ KÖZGYÛLÉS.

AZ ELMÚLT ESZTENDÕBEN
világbajnoki címet szerzett, két hérak-
lészessel (egy jelenlegi és egy korábbi)
felálló férfi kardválogatottunk - Nemcsik
Zsolt, Decsi Tamás, Lontay Balázs (kép 1.),
Szilágyi Áron - ismét bizonyított. A
mieink a kvalifikációs versenysorozat
utolsó állomásán Algériában a dobogó
harmadik fokára állhattak fel (Decsi
Tamást sérülése miatt Lengyel Balázs
helyettesítette), ezzel a rangsor elõkelõ
második helyén biztosították kiju-
tásukat a pekingi olimpiára.

AZ ASZTALITENISZ õshazá-
jában, Kínában megrendezett csapat
világbajnokságon a mieink (kép 2.) is kép-
viseltették magukat. Elsõsorban a
lányok (Tóth Krisztina, Lovas Petra, Póta
Georgina, Li Bin) remekeltek a kantoni
viadalon. Sõt! Európa legjobb csapa-
taként a szenzációs ötödik helyen
zárták. A nõi válogatott két „statisztikás”
játékosa, a jelenleg is héraklészes
Póta Georgina valamint a még utánpót-
láskorú Li Bin is aktív részesei voltak a
sikernek.

A SPANYOLORSZÁGI
Valenciában fedettpályás atlétikai
világbajnokságra került sor. A magyar

színeket két atléta: Takács Dávid
(VEDAC) és Listár Nikoletta (Alba Regia
Atlétikai Club) képviselte. Takács nyolc-
száz méteren, míg a 23 éven alattiak
kontinensviadalán ezüstérmet szerzõ
hölgy négyszázon próbált szerencsét.
Mindkét sportolónk derekasan helyt
állt, csillagprogramos nyolcszázasunk
futamában idei legjobbját érte el.

A VILLÁNYI ZSIGMONDRÓL
elnevezett utánpótlás-korúak számára
megrendezett öttusa országos bajnok-
ságon a hazai élvonal legjava is rajthoz
állt. A fiúk egyéni versenyét a szám
esélyese, Kasza Róbert (kép 3.) (KSI) nyerte.
A hölgyeknél klubtársa, Bartalis Zsófia
(kép 4.) bronzérmes lett. A KSI Kasza-
Szendrei-Várbogyay-Dorozsmai összeállí-
tású “A” csapata gyõzedelmeskedett, a
lányok (Bartalis-Pataki-Kóris-Kazarján)
az Alba Volán mögött a második helyen
zártak.

ÉLETÉNEK 78. ÉVÉBEN hosszú,
súlyos betegség után elhunyt Kõnigh
György (kép 5.) mesteredzõ, a magyar vízi-
labdasport egyik kiemelkedõ szemé-
lyisége. Játékosként a MUE, az Elõre
és az MTK csapataiban játszott.
Gyarmati Dezsõ és Gallov Rezsõ segítõ-

társaként 1963-ban alapítója volt a
Központi Sportiskola Vízilabda
Szakosztályának. Elismerésre méltó
nevelõi munkásságának köszönhetõen
több olimpiai bajnokot, kiváló játékost
nevelt, többek közt tanítványa volt
Benedek Tibor, Varga Zsolt, Kenéz György
és Sudár Attila. Játékvezetõként több
hivatalos világversenyen, olimpián
mûködött közre.

MEGÚJULT TARTALOMMAL
várja az érdeklõdõket a KSI SE hon-
lapja, mely a www.nupi.hu-n, a KSI SE
menüpont alatt érhetõ el. Az idén 45
esztendõs klub oldalain megtalálható a
történeti áttekintéstõl kezdve az ered-
ményességen át sok-sok információ és
érdekesség. A weblapot az egyesület
munkatársa, Zsoldos Péter frissíti.

MUNKATÁRSUNK a sportban is
jeleskedik! Tróznai Zsófia (kép 6.) - humán-
biológiai asszisztens - a Prágában ren-
dezett nyílt racketlon bajnokságon
vegyes párosban arany, míg egyéniben
bronzérmet szerzett. A sportág ver-
senyzõi asztaliteniszben, tollaslab-
dában, fallabdában és teniszben mér-
kõznek egymással.

(4.) (2.) (3.) (1.)

(1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.)



AZ ITF ÉS A MAGYAR
TENISZ Szövetség együttmûködésének
eredményeként elsõ alkalommal került
megrendezésre Magyarországon az ITF
Play and Stay programja, amely a világ
vezetõ tenisz nemzeteinél már eredmé-
nyesen mûködik. A program március 8-án
több, mint 60 edzõkolléga részvételével a
Europe Tennis Centerben lett lebonyo-
lítva a magyarországi Head támogatá-
sával. A programon részt vettek az iskolai
tenisz program oktatói, a versenyzõkkel
foglalkozó klubok és az MTSZ minõ-
sítést szerzett edzõk egyaránt. A részt
vevõk között volt Gubacsi Zsófia illetve 

Sávolt Attila korábbi WTA illetve ATP
top 100-as játékosok is. 

A programot Hrvoje Zmajic az
ITF európai koordinátora vezette. A
program során az elõadó szakszerûen és
hatékonyan mutatta be a kezdõ játékosok
hatékony oktatásának lehetõségeit és a
különbözõ pályák, ütõk, labdák és hálók
használatát annak érdekében, hogy a
játékosok már az elsõ foglalkozástól
kezdve élvezzék a játékot és tudjanak
adogatni, játszani és röptézni. Hornok
Miklós, a válogatott edzõje segített az
elõadás magyarra fordításban. A részt
vevõ edzõkollégák érdeklõdéssel figyel-

ték az új metodikák bemutatását, illetve
azt is, hogyan lehet csoportokban is
hatékonyan edzeni. 

„Nagyon fontosnak tarom, hogy a
Play and Stay program bemutatkozott
Magyarországon, hiszen ez segíteni fogja a
sportág tömegbázisának növekedését, a
klubokban, a játékosok körében és az edzõk
között is népszerû lesz. Fontos, hogy az oktatás,
az edzõk mindig legyenek naprakészek, kap-
janak minél több információt és új perspektí-
vákat, ehhez pedig a Play and Stay program
egy fontos lépés volt”- mondta Papp Sándor,
az MTSZ szakmai igazgatója.

www.mtsztenisz.hu

SZÁVAY BLANKA (kép 1.), a
Talentum TC 15 éves versenyzõje tavaly egy
pécsi nemzetközi tornagyõzelemmel lépett ki
az U14-es korosztály körforgásából. A 14-es
korcsoport legjobbjaihoz hasonlóan õ sem
bajlódik az U16-os versenyekkel, egybõl az
ITF tornákon próbálja ki magát. Blankát
klubtársa, Kapitány Krisztina is elkísérte a
kéthetes algériai túrára és mindketten szép 

eredménnyel térhettek haza. Az elsõ, 5-ös
kategóriás versenyen Kriszta egy gyõzelmet
aratott, Blanka pedig kettõt, ezzel a 16-os
tábla elõdöntõjébe jutott. A nagyobb sikert
azonban a második heti 4-es kategóriás
verseny hozta meg. Kriszta ezúttal is a második
fordulóban kapott ki, Blanka azonban veret-
lenül verekedte magát túl az ellenfeleken és
élete elsõ ITF tornagyõzelmét szerezte meg.

Párosban a lányok szintén reme-
keltek, hiszen a magyar kettõs bejutott a
döntõbe, ott azonban a Rubini/Furlanetto
párostól kikaptak. Blanka a két hét során 55 
világranglista pontot gyûjtött be és ezzel az
570. helyre ugrik majd elõ (jelenleg az 1002.
helyen áll), Kriszta pedig a 903. helyrõl a 700.
hely környékére kapaszkodik föl.   

MTSZ-P. J. M.

Iskolatükör Sportági beszámolók

Tenisz: Több, mint 60 résztvevõ az elsõ hazai Play and Stay konferenciánA KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ sportiskolai módszertani központokat bemutató sorozatunkban ezúttal a Vajda Péter
Ének-zenei Általános és Sportiskoláról olvashatnak. Továbbra is várjuk a többi intézmény fényképes anyagát.

V.F.

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola, Budapest

Nemcsak Ági, Blanka is…

2.oldal
www.nupi.hu

7.oldal
www.nupi.hu

ISKOLÁNK PROFILJÁT
meghatározza a több évtizede ered-
ményesen mûködõ ének-zene és test-
nevelés tagozat. Évfolyamonként két
párhuzamos osztályt indítunk (ének-
zenei és testnevelési). 

1971 óta van iskolánkban
testnevelés tagozat, mely nagy vonzerõt
jelent a szülõk és a gyere-
kek körében egyaránt.
Kiváló testnevelõtaná-
raink évtizedek óta a
kerület legjobbjait
nevelik. Egyéni és csa-
patversenyeken is az
elsõk között szerepelnek
sportolóink. Néhányuk
nevét az ország, sõt a
világ legjobbjai között
említik (Pl. Rejtõ Ildikó,
Kozma István, Benedek
Gábor, Regõczy Krisztina -
olimpiai- és
világbajnokaink).

A Ferencvárosi
Torna Club nõi torna-
szakosztályával évek óta
együttmûködési megállapodással
rendelkezünk, ennek keretében a
tornászok edzéslátogatását biztosítjuk.
Magas színvonalon tornászó tanítvá-
nyaink versenyeken elért gyõzelmeikkel
öregbítik iskolánk hírnevét. Az isko-
lában többféle edzés, tömegsport, sza-
badidõsport és sok házibajnokság nyújt
mozgási lehetõséget (kosárlabda,
asztalitenisz, minitenisz, labdarúgás,
röplabda, floorball, streetball, birkózás, sakk,
atlétika, gombfoci, stb.).

Tanulóink a diákolimpia
minden kerületi sportági versenyén
jelen vannak. Kiemelkedõ eredmé-
nyeket érünk el kosárlabda-, úszó- és
futóversenyeken, diákolimpiákon. Az
elmúlt években több tanulónk részesült
a „Magyar Köztársaság jó tanulója - jó
sportolója” illetve az „Élen a tanulásban -
élen a sportban” kitüntetésben.

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
kialakítása érdekében az 1-4. évfolya-
mon a heti kötelezõ 3 testnevelés órán
kívül minden tanuló számára a tanítási
órák között hetente egy alkalommal
néptánc órát szervezünk, ahol a mozgás 

mellett a hagyományos kultúra eleme-
ivel is megismerkednek a gyerekek.
Mivel az 1-4. évfolyamos gyermekek
szinte teljes létszámmal napközisek is, a
mindennapos testmozgás lehetõsége
számukra itt is adott. A napközis
nevelõk minden nap gondoskodnak
arról, hogy a gyermekek legalább egy

órát a szabad levegõn töltsenek, s
hetente 1-2 alkalommal irányított
sport,- játékfoglalkozást szerveznek.
Ezzel a felépítéssel megvalósul a
mindennapos testedzés az 1-4.
évfolyamos tanulók számára.

Az 5-8. osztályos tanulók
számára a kötelezõ testnevelés órákon
kívül a tömegsport foglalkozások biz-
tosítják a mindennapos testmozgás
lehetõségét.

AZ ISKOLAI SPORTKÖRÖK
az emelt szintû képzés szerves része-
ként az 1-4. évfolyamon biztosítják a
testnevelést emelt szinten tanulók
számára bizonyos mozgásterületeken
való jártasság mélyebb elsajátítását.
Sportkör keretében többek között
úszásfoglalkozások, délutáni képes-
ségfejlesztõ foglalkozások és játékok
szerepelnek. A sportkörök biztosítják
továbbá a lehetõséget arra, hogy az
alapóraszám felett további foglalkozásra
legyen lehetõség az emelt szinten tanuló
osztályokban. A sportkörök minden
érintett tanulócsoport számára heti két
órát jelentenek.

A TÖMEGSPORT az iskolában a
Vajda Péter DSE-vel kötött együtt-
mûködési megállapodás alapján zajlik.
A tömegsport foglalkozásokra tanítási
idõn túl kerül sor, általában 14-18 óra
között. A DSE segítségével az isko-
lában kosárlabda, floorball és atlétika
foglalkozásokat tartanak a testnevelõk,

továbbá rekreációs foglalko-
zások heti rendszerességgel
történõ megtartására is
lehetõség nyílik. Utóbbi
alkalmával a gyerekek
széles spektrumon ismer-
kedhetnek meg számos
sportág alapjaival és az itt
megszerzett tudás alkal-
mazását - versenyek for-
májában - is kipróbálhatják. 

Iskolánk az Eötvös
Loránd Tudományegyetem
és a Raoul Wallenberg
Középiskola gyakorlóiskolája,
a nemzetközi ÖKOISKOLA
hálózat tagja.

A „közoktatási típusú sportiskola
módszertani központ” címet elnyert Vajda
Péter Általános Iskola módosított
pedagógiai programját - független
közoktatási szakértõ szakvéleményének
figyelembevételével - a Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselõ-testülete
egyhangúan támogatta. Ugyancsak
elfogadta a Képviselõ-testület az iskola
névváltoztatásáról szóló határozatot is,
így a VAJDA a jövõben a Vajda Péter
Ének-zenei Általános és Sportiskola
nevet viselheti majd.

A 2008. évi beiskolázástól a
sportiskolai osztályok kötelezõ beis-
kolázási körzet nélküli, fõvárosi és Pest
megyei beiskolázású osztályokká válnak,
ahol a felvétel a jogszabályban foglalt
alkalmassági és képességfelméréshez
kötött. A képzés iránti érdeklõdést jól
mutatja, hogy a sportosztályokban a
körzeten kívüli tanulók aránya már
most is 55% körüli. 

További információ: www.vajdaiskola.hu 
Szontagh Pál

igazgató

(1.)

EVEZÕSEINK, Héraklészes
„kerettagságuk” óta elõször vettek rész vízi
alapozó edzõtáborozáson Gyõrben. Az edzõ-
tábor bázisául szolgáló gyõri evezõsteleprõl
naponta kétszer kirajzó mintegy 60 fõs
Héraklészes evezõs flotta - a sporttelep város-
központban való elhelyezkedése folytán is -
meglehetõsen nagy feltûnést okozott a helyi
lakosság körében. Evezõs kerettagjaink
mintegy két hétig tartó gyõri „vendégeskedése”
alatt (március 16. és 29. között) az edzõk figyel-
me mellett a helyi média érdeklõdését is fel-
keltették, ami televíziós, internetes megjele
nésben, valamint újságcikk formájában 
testesült meg. Az iskolai szünethez igazodó 

kora tavaszi táborkezdés miatt meglehetõsen
változékony idõjárási körülmények között
végezték evezõseink a már - edzõtáborozások
alatt - megszokott napi háromszori edzést. Az
idõnkénti hózáporok, és szélviharok ellenére
az elõre eltervezett edzésadagokat maradék-
talanul sikerült elvégezni. A napot 6-7 km-es
reggeli futással kezdtük, amit délelõtt álta-
lában 16-20 km-es, délután pedig 14-20 km-es
evezés követett, az edzésadagokat korosztá-
lyonként differenciálva. Természetesen a jobb
tisztánlátás érdekében a „szürke hétköznapokat”
idõnként felmérõkkel („szárazföldön” 3200 m-es
futás, evezõs ergométeres teszt (6000 m), vízi kétszer
négy, illetve egy nyolc kilométeres idõre evezéssel),
súlyzós edzésekkel és Gyõr - Gönyü - Gyõr
30 km-es evezõs „túrával” fûszereztünk. Az
egyéni különbségek feltérképezése érdekében
a vízi felmérõket a kerettagok kis egysé-
gekben, egypárevezõsben, illetve kormányos
nélküli kettesben végezték.

A vízi alapozó tábornak alap-
vetõen három fõ célja volt: 1., a klubokban
elkezdett vízi edzésmunka folytatása, illetve
az edzésterjedelem növelése; 2., a kerettagok 
kondicionális és technikai tudásának felmé-
rése; 3., csapatépítés, azaz az elkövetkezendõ 

nemzetközi versenyekre kialakítani, próbál-
gatni a lehetõ legjobb csapatösszeállításokat,
hajóegységeket.

Célkitûzéseinket sikerült elérni,
hiszen a gyõri edzõtáborban eltöltött két hét
alatt az elvégzett nagy terjedelmû edzés-
munka mellett a szakemberek tisztább képet
alkothattak a kerettagok képességeit illetõen.
A szövetségi kapitány fejében kialakultak az
adott keretbõl kialakítható
csapatösszeállítások, amit természetesen még
befolyásolhatnak az április hónapban lebo-
nyolításra kerülõ csepeli hosszútávú-, illetve
szegedi válogató versenyek.

Reményeink szerint az elvégzett
munka haszna, és a táborban kapott szellemi
muníció, a hamarosan sorra kerülõ nemzetközi
versenyek eredményességén tükrözõdik majd.

Ficsor László
Evezés sportági vezetõ

Evezés: Gyõri központban a Héraklész vízi alapozó tábor
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A HÚSVÉTI HÉTVÉGÉN
három magyar válogatott is pályára
lépett és mindhárom tornagyõzelmet
szerzett, méghozzá egyaránt száz-
százalékos teljesítménnyel! A Borsod
megyében megrendezett Pannon Kupán
férfi válogatottunk Szlovénia és
Románia legyõzésével hódította el a 

serleget. A Kalocsán megtartott férfi
junior Európa-bajnoki selejtezõtornán a
magyar együttes mindhárom ellenfelét
fölényesen legyõzve végzett a csoport
élén és ezzel kivívta a nyáron Romá-
niában sorra kerülõ kontinensviadal 
16-os döntõjében való szereplés jogát. 
A többségében még ifjúsági korú 

játékosokból álló nõi junior válo-
gatottunk Izlandon szerepelt világbaj-
noki kvalifikációs tornán és mind a
négy ellenfelét felülmúlva szerzett
bravúros csoportgyõzelmet és ezzel
részvételi jogot a nyári macedóniai
világbajnokságra.  

Firnicz József, MKSZ

A ZUGLÓI Sport és Szabadidõ
Központban zajlott Énekes Istvánról
elnevezett rangos eseményen a hazai
élvonal legjava állt szorítók közé.

A szakemberek szerint is igen
színvonalas találkozók zajlottak, ahol
több KSI-s öklözõ éremért bokszolhatott.
A szakmai zsûri Amin Kadrit (kép 1.) a KSI
sportolóját választotta a legkiemelkedõbb 
teljesítményt nyújtó versenyzõnek.  

A csapatversenyt és az ezzel járó vándor-
serleget Svasznek Jenõ a KSI SE szak-
osztályának vezetõje vehette át.

Európai kvalifikációs torna 

ITÁLIÁBAN, az európai
olimpiai kvalifikációs tornán is igen 
sikeres hétvégét zártak a mieink.

A kvótákért folyó harcban két korábbi
héraklészes: Kalucza Norbert (DVSC) és
Varga Miklós (Harangi Imre SE) is érmet,
ezzel pekingi részvételt szerzett. A magyar
csapat két arany- és egy ezüstéremmel a
nemzetek versenyében az éremtáblázat
harmadik helyén zárt.

P. J. M.

Ökölvívás: Énekes István Junior Emlékverseny

MÁRCIUS 21-ÉN, az
ÉDISZ Tornacsarnokában a Sport
XXI. Program által támogatott egye-
sületek és DSE-k röplabdásainak
felmérése zajlott. A budapesti és Pest
megyei régióból verbuválódott fiatalok
fizikai-technikai felkészültsége, játéktu-
dása került górcsõ alá. A fõvárosi fel-
mérõn túl a tavasz folyamán további
hat régióban zajlanak majd hasonló
események. A rendezvények célja a
legtehetségesebb játékosok kiválasztása,
egyben a Héraklész Bajnokprogram
bázisának megalapozása volt.

Eddig több helyszínen:
Szombathelyen, Veszprémben,
Szegeden, Dunaújvárosban és
Békéscsabán zajlottak a sportági fel-
mérõk. A programsorozat áprilisban

Kaposvárott folytatódik, majd május
elsõ napjaiban a fõvárosban zárul. Több
régióban még nincs kijelölt tavaszi idõ-
pont a felmérõ és kiválasztó táborokra
(mindez egyeztetés és elõkészítés alatt van).

A helyszínekrõl, dátumokról
bõvebb információkat a www.nupi.hu
honlapon a Sport XXI./Röplabda
menüpontnál talál.

Aquatlon Ob

AZ ÚSZÁST ÉS FUTÁST
ötvözõ aquatlon sportág jó elõiskolája a
triatlonnak, hiszen az itt szerzett állóké-
pesség a késõbbiekben a triatlonban is
kamatoztatható. A budapesti majd megyei
megmérettetések után az aquatlon fiatal
hívei az országos döntõ keretében

Debrecenben álltak rajthoz. A Sport
XXI. Program által támogatott verse-
nyen rekordszámú nevezéssel 620
gyermek mérte össze tudását. A neve-
zések nagy száma - 37 százalékos növe-
kedés a tavalyi évhez képest - is jól
mutatja a sportág térhódítását. A
Debreceni Sportcentrum és a
Debreceni Uszoda területén lezajlott
esemény a helyi lelkes és profi szer-
vezõknek köszönhetõen kiválóan
szervezett és jó hangulatú volt.

Intézetünk az elmúlt évekhez
hasonlóan a sportolók és edzõk szállás
és étkezés-, valamint a verseny közvet-
len szervezési költségeit is finanszírozta.

Pignitzky Dorottya (kép 1.) 

osztályvezetõ, Sport XXI. Program

AZ EURÓPAI UNIÓ tag-
országainak németországi súlyemelõbaj-

nokságán 14 nemzet, 112 emelõje
próbált szerencsét. Cser Norbert
(kép 2.) és Nagy Péter a magyar
válogatott legeredményesebb
versenyzõiként egyaránt
aranyéremmel térhettek haza.
Cser Norbert a 85, míg Nagy
Péter a plusz 105 kg-osok

mezõnyében diadalmaskodott.

Cser, a BKV Elõre SC ver-
senyzõje a 85 kg-os kategóriában, sza-
kításban nyert (145 kg), összetettben 
316 kilóval bronzérmes lett. Nagy Péter,
a Szegedi Lelkesedés SK sportolója a
plusz 105 kg-osok között szintén sza-
kításban gyõzött (175 kg), lökésben
(206 kg) és összetettben (381 kg) pedig
ezüstérmet érdemelt ki.

A hölgyek versenyében a baj-
nokprogramos Bazsó Bianka (kép 3.), a 

szombathelyi Haladás VSE emelõje a
63 kg-os súlycsoportban, összetettben
és lökésben a második, sza-
kításban pedig a harmadik
helyen végzett. Váloga-
tottunk a nõi csapatver-
senyben Lengyelország és
Spanyolország mögött a
harmadik, a férfiaknál az
ötödik helyen zárt.

MSSZ

Súlyemelés: Két héraklészes arany az Európai Uniós bajnokságon 

(2.) (3.)

Torna: Katari világkupa

AZ IFJÚSÁGI
jégkorongozók Divízió II-es B csoportjá-
nak világbajnokságát március végén
rendezték Észtország fõvárosában,
Tallinnban. A magyar csapat esélyesként
utazott, de a csoportbeosztás négy hasonló
játéktudású csapat részvételét prognoszti-
zálta. Csapatunk a világbajnokságra –
néhány játékos kivételével – 2007. augusz-
tusban kezdte a közös felkészülést, havonta 3-4
napot töltött edzõtáborban, vagy felkészülési
tornán. Elsõ ellenfelünk Izrael volt. A mérkõzés
jó lehetõséget kínált a játékosoknak és edzõk-
nek a világbajnokság körülményeinek – ideért-
ve a jégfelület tulajdonságait, bíráskodást –
megismerésére. Következõ nap Észtország
csapata ellen léptünk jégre. Az ellenfelünk nem
titkolt szándéka – az U20-as válogatottjuk
nyomdokába lépve – feljutni a Divízió I mezõ-
nyébe. A mérkõzésen a magyar csapat kiegyen-
súlyozott játékkal nyert. Az észt mérkõzést
követõ szünnapot a csapat taktikai jellegû
edzésre és városnézésre használta. A következõ
játéknapon a spanyol csapat volt az ellenfél. A
korongot a játékidõ mintegy 80 %-ában birto-
koltuk, a játék jórészt a spanyolok védekezõ-

harmadában folyt, mégsem tudtunk nyerni. Az
okokat nehéz lenne felsorolni, meg kell említeni
azonban a spanyol csapat hatékony védekezõ-
és kontrajátékát, továbbá a kapusuk kiemelkedõ
teljesítményét. A vereséggel csapatunk egyértel-
mû helyzetbe hozta magát, a feljutáshoz mindkét
hátralévõ mérkõzését a rendes játékidõben kellett
megnyernie. Utólag elmondható, hogy „jókor
jött” a vereség, hiszen a következõ – a román
csapat elleni – mérkõzést lehengerlõ játékkal,
fölényesen nyertük. A második szünnapot is
edzéssel kezdte a csapat. Délután – kikapcsoló-
dásként – kilátogattunk a magyar nõi U19
röplabda-válogatott Európa-bajnoki selejtezõ-
jére, melyet Tallinntól 30 km-re rendeztek.

Ritka alkalom volt, hogy külföldi rendezé-
sû világversenyen két Héraklész csapat
szurkolhat egymásnak, kihasználtuk.
Utolsó nap a torna döntõjének is mondha-
tó összecsapásra került sor a brit és a
magyar csapat között. A játékra elmond-
ható, hogy a magyar csapat kimagasló
taktikai fegyelemmel, nagy odaadással
játszott, végig mi irányítottunk. 3:1-re

nyertük a mérkõzést és ezzel a magyar ifjúsági
válogatott kivívta a jogot, hogy jövõ évben az
elit osztály alatti csoportban küzdhessen. A
torna legértékesebb játékosának Bartalis Istvánt
választották, a legjobb kapusteljesítményt pedig
Rajna Miklós hozta. A siker jól jött a csapatnak,
de nem tette elbizakodottá, hiszen a jégkoron-
got ismerõk tudják, hogy a Divízió I osztály
mezõnye komoly szakmai kihívást jelent
edzõnek, játékosnak egyaránt. 

Eredmények: HUN-ISR 19:1 (5:0,
7:1, 7:0), HUN-EST 3:2 (1:0, 1:1, 1:1), HUN-
ESP 3:4 (2:2, 0:1, 1:1), ROM-HUN 4:9 (0:4, 2:2,
2:3), GBR-HUN 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).

Géczi Gábor
Jégkorong sportági vezetõ

Jégkorong: Divízió I-ben a magyar ifjúsági jégkorong-válogatott!

KATAR FÕVÁROSA torna
világkupa versenynek adott otthont.
Doha-ban a lólengés világbajnoki ezüst-
érmese, a csillagprogramos Berki
Krisztián (UTE) illetve Böczögõ Dorina
(Hungarotel TC) is rajthoz állt. A két
magyar sportoló - elõbbi lólengésben,
utóbbi ugrásban - egyaránt a negyedik
helyen zártak.

Nõi nemzetközi viadal

BUDAPESTEN három ország utánpót-
láskorú tornászainak versenye zajlott.

A hölgyek számára megren-
dezett magyar-dán-portugál találkozón
mind az egyéni összetett, mind a
csapatversenyek (kép 4.) során héraklészes
siker született. A mieink "A" és "B"
csapata osztozott az elsõ két helyen,
egyéniben a Tóth Renáta (FTC), Kékegyi
Szabina (Hungarotel TC), Kapitány Olívia
(KSI SE) sorrend alakult ki.

P. J. M.
(4.)
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A ZÖMMEL KORÁBBI
héraklészesekbõl verbuválódott
huszonkét fõs úszó csapatunk ismét
letette névjegyét. Árulkodó a számadat:
22 úszóból 18-an szerepeltek legalább
egy döntõben, 14 versenyzõ új országos
csúcsot állított be. Az eindhoveni konti-
nensviadal végsõ mérlege: három arany-,
három ezüst- és két bronzérem volt. A
hollandiai verseny fõ zászlóvivõje a
korábbi évekhez hasonlóan Cseh László
volt, a Kõbánya SC világbajnok vegyesú-
szója mögé azonban több fiatal is felsora-
kozott. Az éppen csak 17 esztendõs, már
ifi Európa-bajnoki arannyal büszkélkedõ
Kovács Emese (Jövõ SC) (kép 1.), a 200
pillangó döntõjében világszínvonalú
idõeredménnyel a második helyen ért
célba. De ne szaladjunk ennyire elõre az
események krónikájába, haladjunk
idõrendben, az egyes döntõ megren-
dezésének idõpontja szerint…

Elsõként Bodor Richárd vere-
kedte magát a 100 méteres mellúszás
fináléjába. A pécsi TÁSI versenyzõje a
nyolcadik helyen zárt. A lányok a 200
méter hátúszásban mutatkoztak be. Elsõ
érmünk is megszületett, hiszen Szepesi
Nikolett (Kõbánya SC) és Verrasztó Evelyn
(Jövõ SC) (kép a szöveg mögött) a harmadik illetve
a negyedik helyen zártak. 

A legfényesebb medáliára sem
kellett sokat várni… Az Ajkai Rája
sportolója, Kis Gergõ új kontinensre-
kordot repesztve (7:51.94) nyerte a 800 

méteres gyorsúszást. Majd Cseh László
pillanatai következtek, hiszen a 200 és
400 m vegyes specialistája mindkét
számot magabiztosan hozta, sõt a
hosszabbik távon csak a hátát nézték
riválisai, végül új Európa-rekorddal ért
célba. Ugyanezen számban Kis Gergõ
hetedikként érintette meg a medence
falát. A korábban kétszáz háton érmet
szerzõ Szepesi Nikolett száz méteren is
döntõbe jutott, az ötödik helyen zárt.
Meglepetésre az ajkaiak másik tehetsége,
Nagy Réka a 800 méteres gyorsúszásban a
legjobbak közé került és nyolcadik lett. A 

hölgyeknél maradva, a kétszáz méteres
vegyesúszás fináléjában volt kiért
szorítanunk. Versenyzõink közül
Verrasztó Evelyn egy második, míg
Hosszú Katinka (Bajai VSC) egy hatodik
helyezéssel térhettek haza. Az olimpiai
ezüstérmes Gyurta Dánielnek (kép 2.) most
nem jött ki a lépés, a 200 m mellúszás
legjobbjai közt az ötödik idõt érte el.
Szepesi Nikolett a rövidebbik hátúszó
számban, 100 méteren egy ötödik helyet
könyvelhetett el.

Nõi és férfi váltóink egyaránt
döntõbe jutottak. A lányok 4x200 méteres
gyorsváltója a hatodik helyen ért célba,
míg a 4x100-as vegyesváltó hetedik lett.
A fiúknál a 4x200 méteres gyorsváltó
nyolcadikként csapott a célba. A végére
még két érmet gyûjtöttünk be. Mutina
Ágnes a 200 méteres gyorsúszásban a
dobogó harmadik fokára állhatott fel.
Hogy teljes legyen a Jövõ SC sikere, õt a
negyedik helyen Verrasztó Evelyn követte.
A már említett 200 pillangó fináléjában
Kovács Emese fantasztikus ezüstéremmel
rukkolt elõ, sõt az ANK Pécs úszónõje
Jakabos Zsuzsanna hatodik helyével
szintén helyet követelt magának a
döntõsök közt.

Pucsok József Márton

Úszás: Tíz méterrel Európa elõtt, beszámoló a vizes Európa-bajnokságról

EURÓPA-BAJNOKI
selejtezõn vett részt a magyar férfi és nõi

junior röplabda-válogatott
- a nõk továbbjutottak! A
férfiak a romániai
Buzauban a hatcsapatos
csoport ötödik helyén
zártak, a nõk az
észtországi Kohila-ban
harmadik helyen
végeztek, ezzel
továbbjutottak, s

Hollandia, Szlovénia valamint
Franciaország társaságában részt
vehetnek a pótselejtezõn.

A csoport harmadik helyén
végzett magyar csapat július 11-13.
között a csehországi Jablonecben
Franciaország, Hollandia és Szlovénia
ellen lép pályára a pótselejtezõben. A
csoport elsõ és második helyezettje kijut
az Európa-bajnokságra. 
– Riválisainkat legutóbb tavaly láttam
játszani, és ebben a korban egy év még nagy
idõ, ezért nem lehet a felkészülést arra
alapozni, hogy mi volt tavaly – vélekedett
Németh Lajos. - A közeljövõben
természetesen felveszem a kapcsolatot a
külföldi edzõkollégákkal, és elkérem

tõlük azokat a videofelvételeket, amelyek
ellenfeleink meccsein készültek. A lányok
nagyon fogadkoznak, a tavalyi,
tiszaújvárosi Európa-bajnoki selejtezõn
szoros meccsen kikaptak a hollandoktól,
most fûti õket a visszavágás vágya!

A nõi junior Európa-bajnokság
tizenkét-csapatos mezõnyének
rendezõként már tagja Olaszország, 

valamint az elõzõ junior Európa-
bajnokságon ezüstérmes Horvátország, a
bronzérmes Ukrajna, és negyedik
helyezett Oroszország. A négy 

selejtezõcsoport gyõztese (Szerbia,
Törökország, Lengyelország és Németország)
közvetlenül kijutott a tornára, a második
és harmadik helyezettek két csoportra
osztva pótselejtezõt játszanak. Mindkét
csoportból az elsõ és a második helyen
végzõ válogatott szintén kvalifikál a
kontinensviadalra.

Nemzetközi torna, magyar sikerek

Március 22-én és 23-án a
Vasas Folyondár utcai csarnokában
rendhagyó leány utánpótlástorna zajlott.
Az ötlet, a szervezés és a kivitelezés a
szülõké volt, a Vasas Opus-Via Óbuda 

nõi röplabda-szakosztálya pedig 
segítséget nyújtott, hogy az országban
egyedülálló kezdeményezés valóra
váljon. A házigazda Vasas egy idõsebb 

„A”, és a fiatalokból szervezett „B”
csapattal szerepelt, a hazai résztvevõk az
Angyalföldi DRC, a Móricz-Nyírsuli-
Nyíregyháza, a MÁV Elõre SC voltak, a
külföldiek a Volley 16 Wien (osztrák),
TSV Sonthofen (német) és a Palas VK
Levice (szlovák) csapataival érkeztek

A végeredmény: I. MÁV Elõre
SC, II. Vasas Opus-Via Óbuda „A” , III.
Palas VK Levice, IV. Angyalföldi DRC,
V. Móricz-Nyírsuli-Nyíregyháza, VI.
TSV Sonthofen, VII. Vasas Opus-Via
Óbuda „B”, VIII. Volley 16 Wien.

MRSZ

Röplabda: Eb selejtezõ - a csapategység volt a siker kulcsa a junior lányoknál

A CSEHORSZÁGBELI
Hluk-ban rendezték az ETTU égisze

alatt zajló újabb utánpót-
lás nemzetközi tornát, a
Cseh Ifjúsági Nemzetközi
Bajnokságot, amelyen a hét
fiú- és hat leányversenyzõ-
bõl, valamint három edzõ-
bõl álló magyar küldöttség
1 arany-, 1 ezüst- és 2
bronzérmet szerzett a 14

országot felvonultató mezõnyben.
Pázsy Ferenc világbajnokság óta

húzódó combsérülése miatt változás
történt az Európai Olimpiai Selejtezõre
utazó magyar küldöttség összetételében.
A kontinensbajnoki bronzérmes veterán
orvosi tanácsra néhány hetes kezelésre és
pihenésre szorul, így helyette a két évvel
ezelõtti ifi EB-ezüstérmes Zombori Dávidot
(kép a szöveg mögött) nevezi a Magyar Asztalite-
nisz Szövetség a nantes-i versenyre
(április 2-6.). A pécsiek csillagprogramos
sportolója nem újonc a világversenyeken,
hiszen a 2007-es belgrádi EB-n, valamint
idén a csapat vb-n is részt vett már. Mint

ismert, a férfiaknál három játékos
(Zombori mellett Jakab János (kép 2.) és Zwickl
Dániel) próbálja meg kivívni az ötkarikás
részvétel jogát a férfi szakágnak két
sikertelen olimpiai ciklus után. A nõknél
Póta Georgina (kép 3.) és Lovas Petra kísérli
meg biztosítani helyét Pekingben Tóth
Krisztina mellett egyéniben és csapatban
is. Nantes-ban 11-11 férfi és nõi játékos
örülhet a végén, a fennmaradó helyek
sorsa viszont Budapesten dõl el május 8.
és 11. között, amikor a Körcsarnokban és
a SYMA-csarnokban határoznak az
utolsó, még kiadó helyek sorsáról az
Olimpiai Világselejtezõn. 

Budapesten egyébként minden
ország annyi játékost indíthat, ahány
helyet még nem sikerült megszerezni a
világranglistás helyek, illetve a kontinen-
tális selejtezõk során. Így a Nantes-ban
elbukó európai játékosok mellett
Ázsiából – ahol már lezárult a válogatás
– például egész biztosan jönnek verseny-
zõk Tajvanról, Szingapúrból, Észak-
Koreából. Sõt, egyelõre úgy tûnik, hogy
a világranglistáról kvalifikációt szerzett

hongkongi nõi
játékosok speciális
útlevele sincs rendben, s
amennyiben a NOB
áprilisi elnökségi ülése
ezt a döntést felül nem
bírálja, az érvényes
okmánnyal rendelkezõ
többi hongkonginak
Budapesten kellene
megküzdenie a kvótáért.

A Magyar
Asztalitenisz Szövetség
a rendezést a hazai pálya
elõnye miatt vállalta, de
akkor lenne a legboldo-
gabb, ha Budapestre
nem nevezhetne túl sok
versenyzõt… Persze a
cél, akár így (Nantes-on
keresztül), akár úgy
(Budapesten át) a pekingi
részvétel biztosítása. 

Faragó Judit 
MOATSZ, fõtitkár

AZ IFJÚSÁGI KORÚ
vívók hat éremmel a tarsolyukban
térhettek haza Olaszországból. A
nemzetközi versenynaptárba nemrég
bekerült, kadettek számára kiírt konti-
nensbajnokságon szép héraklészes
sikerek születtek.

Iliász Nikolász, a Vasas SC
sportolója a kard szakágnak szerzett 

elsõséget, míg a hölgyeknél két 
"vasutas" testvérpár Várhelyi Kata és
Anna állhattak a dobogó második és
harmadik fokára. Csapatban is kijött 
a lépés, hiszen a fiúk Iliász Nikolász,
Soproni Szabó Ágoston (BSE), Puy
Sebestyén (BSE) és Alkonyi Kristóf
(Vasas) összeállításban ezüst-, míg a
Várhelyi testvérek, Mátyás Szabina (ZVE) 

és Nyírõ Bettina (BSE) alkotta hölgy
kvartett bronzérmet szerzett. 

Nemcsak kardban, de
párbajtõrben is az éremszerzõk közé
kerültünk. A Böjte Szabolcs (BVSC),
Györgyi Levente (BVSC), File Mátyás
(Balaton), Sütõ Dávid (DVE) felállású 
fiú válogatott a francia és a cseh 
csapat mögött a harmadik helyen zárt. 

P. J. M.

(2.)

(3.)

(2.)


