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A következô számának tartalmából:

atlétikai junior vb asztalitenisz ifi és serdülô Eb birkózó junior Eb evezés U23 és ifi vb judo
ifi Eb kajak-kenu U23 és ifi Eb kézilabda junior vb és U20 Eb kosárlabda U20 divízió B Eb 
ökölvívó schoolboys Eb öttusa junior vb úszó ifi Eb.

SZILÁGYI ÁRON bronzérmet szerzett
a férfi kardozók, Las Vegasi világkupaver-
senyén. A csapatban világbajnok magyar
vívó a 64-es fôtáblán egy spanyol, egy
fehérorosz, egy orosz és egy ukrán ver-
senyzô legyôzésével jutott el az elôdöntôig,
ahol kikapott az Athénban olimpiai
aranyérmes olasz Aldo Montanó-tól. Decsi
Tamás a 17., Lengyel Balázs a 20.,
Nemcsik Zsolt a 34., Lontay Balázs pedig
49. lett a 106 fôs, nagyon erôs mezônyben.

A FÉRFIAKNÁL Faldum Gábor, a
nôknél Tóth Zsófia gyôzött a Triatlon
Tour-sorozat idei harmadik, bajai
állomásán. Az erôsebbik nem verse-
nyében sprintbefutó döntött, s a hazai
szurkolók örömére két helyi triatlonista
között dôlt el az elsôség: Faldum (Mogyi
SE) lehajrázta Bajai Pétert.  A nôknél a
még mindig csak juniorkorú, s korosz-
tályában vb-bronzérmes Tóth Zsófia
(ORTRI) bizonyult a legjobbnak,
megelôzve a helyiek kedvencét, Koch
Renátát. Harmadik a két héttel ezelôtti,
balatonfüredi Európa-kupa futamon
második Vanek Margit lett. A
résztvevôk 750 métert úsztak, 20 km-t
kerékpároztak és 5 km-t futottak. 

HAT ARANY GYÔRBÔL a
cselgáncsosok serdülô világkupájáról. A
héraklészeseket is felvonultató judová-
logatott valósággal tarolt a Rába parti
városban, hiszen az összesen kilenc
súlycsoport küzdelmei során hatban
(három fiú és három lány kategóriában)
a mieink szereztek elsôséget. Sôt, a többi
között a fiúk 60 kilogrammos és a
hölgyek +63 kilós mezônyében három
magyar judoka osztozott az érmeken.

BAKUBAN, a Golden Grand Prix-
sorozat döntôjében Lôrincz Tamás (kép 1.)

és Virág Lajos révén két magyar
gyôzelem is született. Lôrincz a
szombathelyi, elsô GP-viadal után most
a záráskor, Bakuban is legyôzte az
azeriek olimpiai- és világbajnokát, Farid
Manszurovot.

A LETTORSZÁGI Daugavpils
jégcsarnokában megrendezett birkózó
kadet Európa-bajnokságon szabadfogású
kadetjeink két bronzérmet és két ötödik
helyet gyûjtöttek be. Mohácsi Martin
(69 kg) és Csercsics Richárd (110 kg)
egyaránt bronzérmes lett, Szmik Attila
(76 kg) valamint Molnár József (54 kg)

az ötödik helyen zártak. A lányok
szereplését kezdetben kevésbé kísérte
siker, de végül 48 kg-ban Köteles
Alexandrának - megismételve 2006-os
eredményét - sikerült egy harmadik
helyet szereznie. Kötöttfogásban a legsi-
keresebb versenyzô bronzérmével a 85
kg-ban szônyegre lépô Vasas Zoltán
volt. Knipli Csongor (41 kg) és az 58 kg-
os kategóriában versenyzô Szabó László
jóvoltából két ötödik helyezést is
elkönyvelhettünk.

AZ ÖTTUSA országos bajnokságra
idén Székesfehérváron került sor. A
fiúk felnôtt csapatversenyében a KSI
SE  „A” csapata (kép szöveg alatt) Kasza-
Várbogyay-Szendrei összeállításban
harmadik lett. A juniorok ugyanezen
versenyszámában a KSI-s trió
(Várbogyay-Szendrei-Dorozsmai) ezüst-
érmet szerzett. A hölgyek versenyében
felnôtt egyéni kategóriában Pataki
Viktória (kép 2.) bronzérmet szerzett, a
KSI versenyzôje a juniorok között is
elindult, ott pedig gyôzni tudott. A
felnôttek csapatversenyének harmadik
helyezettje a KSI leánytriója (Pataki-
Andrejkovics-Kóris) lett.

(1.)

A PEKINGBE UTAZÓ SPORTOLÓI
KERET NEGYEDE A HÉRAKLÉSZ
PROGRAMBÓL KERÜLT KI

- A pekingi olimpiára utazó jelenlegi 162
fôs keretbôl közel 40 fiatal tehetség
egykor a Héraklész Program támoga-
tottja volt, vagy még a mai napig is az! 
- kezdte köszöntôjét Dr. Szabó Tamás a
NUSI utánpótlás-nevelési igazgatója a
Héraklész Program júniusi megbeszé-
lésén. A Puskás Stadion Iharos-termébe
a programban szereplô 20 héraklészes
olimpiai sportág vezetôi és edzôi kaptak
meghívást. Az értekezleten a fôtitkárok
mellett a Sport Szakállamtitkárság
képviseletében Lukács Zsuzsanna a
Versenysport és Utánpótlás-nevelési
Osztály vezetôje is megjelent. Az
értékelésen és a közelgô olimpia
jegyében telt szakmai konzultáción
mintegy 70, utánpótlás-nevelésben
közremûködô szakember vett részt.

SZABÓ TAMÁS hozzátette: - a program
indulásakor 10-15 fiatal pekingi részvéte-
lét prognosztizáltuk, de már most, június
elején közel 40-nél járunk. Ez egy jelentôs
szám, mely utánpótlás-menedzselési
elképzeléseinket igazolja. Peking után
pedig Londonra fókuszálunk, ebben
eltökéltek vagyunk. A jelenlévôkhöz
fordulva megerôsítette: a sportági
vezetôk, edzôk kezei közül fog kikerülni a
londoni résztvevôk közel 90 %-a. A
sportvezetô optimista, elismerô hangvéte-
lének a korosztályos világversenyeken az
elmúlt esztendôben elért 150 érem adott
alapot. Kitért továbbá a „tiszta eszközök-
kel” elért sporteredményekre, a zéró
toleranciára, melyet a sportági vezetôk
igen jól kézben tartottak az eltelt
idôszakban.

TÓTH JÓZSEF programigazgató a
mûködéssel kapcsolatos operatív teendôk,
adminisztratív szabályozás ismertetése 

mellett az anyagi kondíciókat és mûködési
elveket mutatta be. Kitért a Héraklész
Program informatikai rendszerére,
sporttudományos hátterére. Az edzôtábo-
rokkal kapcsolatosan elmondta: átlagosan
30-35 napot töltenek a fiatalok évente a
program finanszírozásában összetartáson,
mivel zömmel középiskolásokról van szó,
ez a szám egyben igazodik az iskolai
elfoglaltságaikhoz. Az igazgató a 20
sportágat, köztük a majd' 2000 fiatal
tehetséget érintô utánpótlás-menedzselési
program jövôjét illetôen hozzátette:
terveik között a korosztályi elkülönítés -
14-18 év és 19-23 év - megtartása mellett
a Bajnok- és Csillagprogram összevonása,
illetve a legjobbak 4 éves felkészítési
programra épülô kiemelt támogatása is
szerepel. 

ÚJABB OLIMPIAI KVÓTASZERZÔ: 
Farkas Györgyi atlétika (hétpróba), az
olimpiai „B” szintet teljesítette

TÁBLÁZAT: HÉRAKLÉSZ EREDMÉNYESSÉG, 2008/1. FÉLÉV (JANUÁR-JÚNIUS)

(2.)

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 34. FÉRFI ÉS 14. NÔI
Junior Súlyemelô Világbajnokságon a
Magyar Súlyemelô Szövetség Fehér
Tamás vezetésével, Bazsó Bianka (kép 1.) 

révén egy sportolóval képviseltette 

magát. A Szombathelyi HVSE emelôje a
63 kg-os súlycsoportban próbált
szerencsét. A héraklészes sportoló 
reményteljes Eb szereplés után a világ
legjobbjai között, a dél-amerikai 

országban is helyt állt. A magyar
versenyzô szakításban elért 6., valamint
lökésben elért 8. helyezésével, végül az
összetett 7. helyen zárt. 

P. J. M.

Konferencia: Sport és nevelés

Judo: Olaszországi Tre Torri felnôtt és osztrák junior nemzetközi torna

2.oldal
www.nupi.hu

7.oldal
www.nupi.hu

A „TUDOMÁNY A
SPORTOLÓ NEMZETÉRT” gondolat
jegyében megrendezett országos szakmai-
tudományos konferencián „Sport és
nevelés” címmel a magyar sport peda-
gógiai problémái kerültek terítékre. A
sport eszközeivel történô nevelés kétféle,
egymástól elkülöníthetô feladatot ró a
sportszakemberekre. Ezek a kötelezettségek

jelentik egyfelôl a sportolóvá nevelés
tennivalóit, másrészt a jobb, értékesebb
emberré formálás általános feladatait. Ezt
a kettôs pedagógiai funkciót az újkori
sportmozgalom kezdeteitôl számon tartják
ugyan, bár meglehetôsen mostohán kezeli
a közvélemény. A szakmai fórum e fontos,
ám ritkán elôtérbe kerülô témakör néhány
kérdésével foglalkozott.

A június 18-ai konferencia
házigazdája a Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)
Testnevelés-elmélet és Pedagógia
Tanszéke, szervezôi a Magyar
Sporttudományi Társaság és a Magyar
Edzôk Társasága, fô támogatója pedig az
Önkormányzati Minisztérium Sport
Szakállamtitkársága volt.

NUPinfo

A PAKSI ATOMERÔMÛ SE
judósai Olaszországban léptek szônyegre,
ahonnan két olimpiai indulónk éremmel a
tarsolyában térhetett haza. A fiúknál, a
nehézsúlyú Bor Barna (kép 2.) az orosz
Mihalinnal szemben egy erôsen vitatható
bírói döntés következtében csúszott le az 

aranyról. A hölgyek 70 kg-os kategóri-
ájában Mészáros Anett ellentmondást nem
tûrôen menetelt a fináléig, ahol az elsôséget
is megszerezte.

Az ausztriai Leibnitz-ben a
mieink öt súlycsoportban is megszerezték
az elsô helyet! Remekül szerepelt a népes 

héraklészes küldöttség az ausztriai A-
kategóriás juniortornán, ahol Gorjanácz
Zsolt (66 kg, UTE), Joó Abigél (70 kg,
KSI SE), Karakas Hedvig (kép 3.) (57 kg,
Miskolci VSC), Krizsán Szabolcs (81 kg,
KSI SE) és Maros Barbara (52 kg, KSI
SE) is felállhatott a dobogó legfelsô fokára.

Judoinfo, P. J. M.

Úszás: Mare Nostrum versenysorozat

A MAGYAR, zömmel
csillagprogramosokból álló úszóváloga-
tott négy érmet szerzett a Mare
Nostrum versenysorozat barcelonai
állomásán. A viadal nyitónapján
Jakabos Zsuzsanna (ANK Pécs) 400 m
vegyesen bronzérmes lett. A második
versenynap a Verrasztó családé volt,
hiszen míg Dávid négyszázon 

másodikként, addig Evelyn (kép szöveg alatt) 

(Jövô SC) a rövidebbik vegyesúszó
számban harmadikként csapott a célba.
A kétszáz pillangó fináléjában a szintén
Jövô SC-s Boulsevicz Beatrix
bronzmedáliát gyûjtött be. 

A magyar sikerszéria 
Franciaországban sem állt le. Cseh László
(kép 4.) (Kôbánya SC) a 400 méteres 

vegyesúszás döntôjében új kontinens-
rekordot (4:07.96) állított be. Korábbi, 
saját Európa-csúcsát így több mint
másfél másodperccel szárnyalta túl Turi
György tanítványa. Nyolcszáz gyorson
is remekeltek a mieink, hiszen Kis Gergô
(Ajkai Rája) bronzérmes helyen, míg
Verrasztó Dávid honfitársát követve
negyedikként végzett.

P. J. M.Torna: Nemzetközi sikerek

A FRISSEN Európa-bajnoki
címet szerzett Berki Krisztián (kép 5.) ezúttal
a katalán fôvárosban versenyzett.
Világklasszis tornászunk fináléba
kerülése nem volt kérdéses. A lólengés
döntôjében történelmi, minden idôk
legmagasabb kiinduló pontszámú
lógyakorlatával az újpesti sportoló a
második helyen végzett.

Három bronzérem a magyar
termés a kijevi nemzetközi tornász
viadalon. Kállai Zoltán (KSI SE) a
lólengés döntôjében a harmadik legma-
gasabb értékû gyakorlatával a dobogó 
harmadik fokára állhatott fel. A ferenc-
városi Rácz Attila gyûrûgyakorlata
szintén harmadik helyezést ért. 

A hölgyeknél Gombás Laura (Delfin 
Sportiskolai SE) több szeren is szépen
teljesített. A csillagprogramos versenyzô
ugrásban a harmadik, felemáskorláton
az ötödik, talajon a nyolcadik helyen
végzett. 

P. J. M.

Sportági beszámolók

Súlyemelés: Junior vb, Kolumbia - Bazsó összetett 7.!

Sport XXI. Program

Sakk: Elindult az Internetes Sakksuli - másfél ezer gyermek regisztrált

A MAGYAR SAKKSZÖ-
VETSÉG HONLAPJÁN, az
Internetes Sakksulin júniusig 1.500
gyermek és sakkoktató regisztrálta
magát. Az Internetes Sakksuli 35
leckével és 1 tudáspróbával kínál
lehetôséget minden gyermeknek és
felnôttnek arra, hogy megismerjék a
sakkjáték szabályait, megtanuljanak
sakkozni. A Magyar Sakkszövetség a
Nemzeti Utánpótlás-nevelési és 

Sportszolgáltató Intézet Utánpótlás-
nevelési Igazgatóságának támogatását -
Sport XXI. Program - igénybe véve ezt
az újszerû kezdeményezést nem csak az
érdeklôdô fiatalokra gondolva indította
el, hanem egyúttal a szülôk és
sakkoktatók számára is könnyen
elérhetô és könnyen használható
oktatási anyagot is fel szeretett volna
kínálni. Egyszerû, akár becenévvel
történô regisztrálás után máris neki 

lehet látni a 36 lecke és feladatsor
végigböngészéséhez. A sakkozás iránt
érdeklôdôk a program használata
során útmutatást kapnak arra nézve is,
hogy a lakóhelyükhöz közel hol van
sakkegyesület, illetve közvetlen kap-
csolatba kerülhetnek a Magyar
Sakkszövetséggel is.

Az Internetes Sakkiskola a
http://www.chess.hu/sakksuli/index.ph
p weboldalon érhetô el.

Magyar Sakkszövetség - NUPinfo

Sport XXI. Program

Kosárlabda: Majd' háromezren a XVII. Kenguru Kupában

BEFEJEZÔDÖTT a kosaras palánták
számára, immár 17. alkalommal kiírt
Kenguru Kupa versenysorozata. A
versenyben fiú, leány és vegyes csapatok
szerepeltek. Az alapszakaszban a
csapatok tíz területen kaptak játék- 

lehetôséget, a sorozat végén a területek
legjobbjai a „Bajnokok Tornáján”
mérhették össze erejüket, kosaras
ügyességüket. A torna nyitott volt: a kiírás
alapján új csapatok a szezon közben is
csatlakozhattak a játékhoz. A 10 

területen összesen 155 csapat - köztük 58 
fiú, 42 leány és 55 vegyes - lépett pályára. 
A mérkôzéseken 1054 leány és 1790 fiú,
összesen 2844 játékos ostromolta a
palánkokat. Az eredmények megtekint-
hetôk a www.kengurukupa.hu honlapon.

V.F.

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



IDÉN JÚNIUSBAN immár
ötödik alkalommal rendezte meg a
Magyar Labdarúgó Szövetség és a
Nemzeti Utánpótlás-nevelési és
Sportszolgáltató Intézet Utánpótlás-
nevelési Igazgatósága (NUSI-UPI) a
hagyományos nyári kiválasztó és
grassroots táborát, melynek teljes
költségvetését a NUSI-UPI Sport XXI.
Programja fedezte. A tizenhét nap során
közel 1000 gyermek „rúghatott labdába”
a Tiszaújvárosi Sportcentrumban, a
korosztályok tagjai különbözô turnusok-
ban táboroztak. Igazgatóságunk szak-
emberei - élükön Dr. Szabó Tamással, a
NUSI-UPI igazgatójával és Pignitzky
Dorottyával, a Sport XXI. Program
osztályvezetôjével - az elôkészítésben és
a lebonyolításban is jelentôs szerepet
vállaltak. 

Idén ismét Tiszaújvárosra
esett a választás a tavalyi kiváló
tapasztalatok alapján.  A tiszaújvárosi
helyszínt megelôzôen 2004 és 2006
között három éven keresztül Zánkán 

találkoztak a fiatalok. A Gál Csaba által
vezetett tiszaújvárosi sportkomplexum
minden igényt kielégített, a kifogástalan
állapotú füves labdarúgó pályák mellett
a stadion tôszomszédságában elterülô
strandfürdô nyújtott maradandó él-
ményt a kiválasztott gyermekeknek.

A Tiszaújvárosba kerülôk
megdolgoztak a sikerért: megyei, majd
regionális selejtezôkön keresztül
vezetett az út a kiválasztó táborig. A
magyar labdarúgás újraépítésének
egyetlen útja a szakszerû, minôségi
utánpótlás-nevelés. A pontos, egzakt
kiválasztás elengedhetetlen feltétel,
megmutatja a tehetséget - erre kell, hogy 

épüljön a szisztematikus szakmai
munka. A kiválasztást három korosz-
tályban (1993-as, 1994-es, és 1995-ös
születésûek) a megyei utánpótlás
koordinátorok végezték, a végsô fázist
Zsivóczky Gyula és Gabala Krisztián
szövetségi edzôk irányították, Kovács
Szilveszter és Ôze Tibor táborvezetôk
mellett.

A korosztályonként legjobb
60-60 játékost a NUSI-UPI tudomá-
nyos munkatársai mérték fel: Dr. Pápai
Júlia és Tróznai Zsófia humán biológiai
vizsgálatokat végeztek, Dr. Szabó Attila
a pszichológiai tesztelést koordinálta.

Az alakuló U15-ös válogatott -
Gabala Krisztián edzô vezetésével - a
táborozás után közvetlenül részt vett a
nyíregyházi Jonatán Kupán, és
veretlenül zárva a tornát, a bronzérmet
szerezte meg. Az eredmény dicséretes,
hiszen három, komoly megterhelést
jelentô nap után, egy évvel idôsebb
születésû klubcsapatok tornáján álltak
helyt a fiatalok.

A tábor másik célja a
kiválasztás mellett a labdarúgás nép-
szerûsítése, az amatôr és szabadidôs
labdarúgás fejlesztése (grassroots,
futsal) volt. Ezért „bemelegítésként”
a nôi U12-es és U13-as leány
labdarúgó csapatok kezdték a
táborozást június közepén. A július
2-án végzôdô tábort a fiú futsal
csapatok döntôje zárta. Két négyes
csoportban, a 12 és 14 éves (kép szöveg alatt)

korosztályban a Tiszaújvárosi
Sportcentrum modern csarnokában
mérkôztek meg egymással a csapatok
Király Gábor MLSZ munkatárs
vezetésével.

A két és fél hetes táborozás 
költségeit teljes egészében a Magyar
Állam viselte a NUSI - Utánpótlás-
nevelési Igazgatóság koordinálása
mellett és finanszírozásán keresztül. Ez 
alatt az idô alatt közel 1000 gyermek
fordult meg a Tiszaújvárosi
Sportcentrumban, ezért a rendezvényt
méltán nevezhetjük a 2008-as év futball
táborának. Fontosságát jelzi, hogy
többek között Horváth Cs. Attila MLSZ
elnökségi tag, Temesvári Miklós, az
MLSZ edzôbizottságának vezetôje,
Békefi Leóné a Sport XXI. Program
munkatársa is megtekintette a tábor
eseményeit, Pignitzky Dorottya
osztályvezetô több alkalommal is
leutazott a Tisza-parti településre. 

- Ismételten megköszönöm a
NUSI-UPI óriási segítségét, hiszen Dr.
Szabó Tamás és Pignitzky Dorottya
vezetésével nemcsak az elôkészítô 
munkálatokban, hanem - tudományos
csoportjuk révén - a tábor lebonyolí-

tásának szakmai részében is aktívan
részt vettek. Növelte a tábor presztízsét,
hogy több állami -, és sportvezetô
látogatta meg a rendezvényt, többek
között Horváth Lajos miniszteri
fôtanácsos, Dr. Róka Géza, a szövetség
megbízott versenyigazgatója és Bicskei
Bertalan, az MLSZ szakmai igazgatója.
A területi szövetségek vezetôi közül
Balázs András BAZ megyei elnök,
valamint a BLSZ képviseletében Lovasi
László, az utánpótlás bizottságának
tagja is tiszteletét tette a táborban -
mondta a zárás után Ôze Tibor
táborvezetô.

MLSZ.hu - NUPinfo

Sport XXI. Program 

Labdarúgás: Állami pénzen „rúgott labdába” 
közel 1000 gyermek a Tiszaújvárosi Nyári Labdarúgó Táborban

Sportági beszámolók

Evezés: Viharos evezôs ORV a velencei tavon
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IDÉN hazai pályán - a
Velencei-tavon - kerülhetett sor a serdülô
korcsoport legjelentôsebb nemzetközi
versenyének, az ORV-nek a
megrendezésére. Az alapító cseh, szlovák,
lengyel, és magyar nemzetek mellett szerb
és osztrák csapatok is képviseltették
magukat ezen a regattán. A június 28-ai
versenynapon a viharos idôjárás nem
kecsegtetette a résztvevôket ideális
pályakörülményekkel, azonban a
versenykezdet elôtt hamarjában
összehívott versenybírói kupaktanács a 

meglehetôsen nagy hullámverés, és szél
ellenére a verseny rendes idôben történô
lebonyolítása mellett döntött, ahol 11
hajóegységben összesen 110 versenyzô
állt rajhoz. A hazai pálya ellenére
serdülôink három éve tartó pontverseny
gyôzelme sajnos megszakadt, mivel az
évek óta nagy rivális csehek ezúttal 6
ponttal megelôztek bennünket. A rosszízû
pontverseny 2. helye mellett azonban volt
okunk az örömre is, mivel a 11 számból
háromszor a magyar egység állhatott a
dobogó legmagasabb fokára. Ezek: férfi 

kormányos nélküli kettesben Vallyon
Bence -Novák Edvin (Tisza EE), edzô:
Molnár Dezsô; nôi egypárevezôsben
Gyimes Krisztina (Gyôri VSEK), edzô:
Mészáros Éva; és nôi négypárevezôsben
Gonda Gréta - Bálint Sára (Szegedi VE)
- Abid Syham (Tisza EE) - Kiss Hella
(Csepel EK), edzô: Lakatos Tamás. 

A pontverseny végeredménye:
1. Csehország 38 pont, 2. Magyarország
32 pont, 3. Lengyelország 24 pont, 4.
Szerbia 14 pont, 5. Szlovákia 5 pont, 6.
Ausztria 3 pont.

Ficsor László
Evezés sportági vezetô

A VÍZILABDÁZÓK Olimpiai
Reménységek Versenyére június 16. és
18. között Pozsonyban került sor. A
serdülô válogatottnak ez volt az egyik elsô
komolyabb megmérettetése; a fiatalok
nagyszerûen helyt álltak, 67:20-as
gólaránnyal zárták a küzdelmeket. 

A válogatott következô megméretteté-
sére a montenegrói edzôtábor után az
obrenováci nemzetközi viadal alkalmá-
val kerül sor, ahol több mint tíz ország
részvételére számíthatunk.

- Két és fél éve a Sport XXI.
Program keretén belül kezdtünk el 

foglalkozni a gyermekek kiválasztásá-
val, jövô évben cél: az ifi Eb! - mondta
Zsoldos Péter a serdülô válogatott,
egyben a KSI vízipólósainak edzôje.

V.F.

Vízilabda: Beérett az utánpótlás, jó szereplés az ORV-n

(1.)

Sportlövészet: Olimpiai Reménységek Versenye - tengeren túliak a mezônyben

IMMÁR 18. alkalommal,
ezúttal Plzenben találkoztak a fiatal sport-
lövô reménységek. A csehországi viadal
már jócskán túllépte az ORV hagyomá-
nyos kereteit. A visegrádi négyek által
életre hívott versenyrendszer mezônye,
azóta bizony jócskán felduzzadt. Az
európai nemzetek mellett amerikai, indiai,
sôt katari versenyzôk és természetesen
héraklészeseink is szerencsét próbáltak. 

A nôi juniorkorú pisztolyosok
25 méteres versenyszámában Babicz Sára

(kép 1.) (Nyíregyházi PLE) a második, 
Nemes Adrienn (KSI SE) az ötödik
helyen zárt. A fiúknál, ugyanezen
számban Varga András (KSI) épphogy
lecsúszott a dobogóról. A futócéllövô
szakág aztán igazán tarolt! A fiúknál
Boros László (Gyôri Lövészklub), a
hölgyeknél a Keczeli testvérek (kép 2.)

(BEFAG) igazi éremhalmozónak bizo-
nyultak. A gyôriek másik tehetséges
„futócélosa”, Szigeti Dávid két hazai ver-
senyzô mögött, a harmadik helyen zárt.

P. J. M.

(2.)



Sportági beszámolók

Atlétika: Zalaegerszegi válogatott viadal 
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HAZAI SIKERREL ZÁRULT a
Zalaegerszegen rendezett U20-as válogatott
atlétikai viadal. Horvátország, Csehország és
Szlovénia legjobbjait láttuk vendégül, de
vendégszeretetünk ezúttal szerencsére az
eredményeink terén nem nagyon mutatko-
zott. A hölgyek pontversenyében épphogy a
második helyre szorultunk, ám így is
mindössze 12 pont választotta el a gyôztes
cseh csapatot a negyedik helyezett
Horvátországtól. Külön említést érdemel
Márton Anita (SZVSE), aki súlylökésben

(16.44 m) és diszkoszvetésben (55.04 m) is új
országos junior csúcsot dobott, valamint
Végvári Dóra (GEAC) (kép 1.), aki az utolsó
sorozatban elért 616 cm-es ugrásával nem
csak megnyerte a versenyt, de egyben a júliusi
bydgoszcz-i junior világbajnokságra is
kvalifikálta magát.

A férfiak versenyében magabiztos
versenyzéssel, 9 gyôzelemmel és több mint
200 ponttal nyertük meg a viadalt.
Fajoyomi Dávid (GEAC) új egyéni
magasugró csúcsa (216 cm) szintén

lengyelországi részvételt jelent, míg ifj. Szabó
Dezsônek (KSI SE) (kép szöveg alatt) nem kellett sok
az 520 cm-hez rúdugrásban, de egyelôre meg
kellett elégednie az új egyéni csúcsnak
számító 515 cm-el is. 110 gáton nem talált
legyôzôre a békéscsabai Baji Balázs, (14:01),
800-on és 1500-on pedig Kállay Dániel
(VEDAC) és Horváth Bálint (FTC),
valamint Tessedik Balázs (UTE) és Asztalos
Dénes (AC Szekszárd) állhattak a dobogóra. 

MASZ

Sport XXI. Program 

Vízilabda: 16. Vodafone Suli Póló Diákolimpia Országos Döntô

Sportági beszámoló: 

Triatlon: Felnôtt, U23 és junior világbajnokság, Vancouver

TÓTH ZSÓFIA (kép szöveg alatt) az
elôzô évek világversenyein rendre a
negyedik-ötödik helyen zárt, ez évben
kimondva -kimondatlan az éremért
utazott Kanadába. Az oroszlányiak
versenyzôjének alaposan meggyûlt a
baja az úszással, hiszen mindössze 13 
fokos vízben kellett teljesíteni a 750 

méteres távot. A végére azonban minden
jóra fordult és a héraklészes hölgy 
bravúros bronzérmet szerzett korosz-
tálya világbajnoki futamában. 

A magyar csapat tagjai közül
Szalay Szandra (ORTRI) 14., Horváth 
Gréta (kép 1.) (Vitál SC) 20. lett, míg a
junior fiúknál Király Kristóf (Budaörsi 

Triatlon Klub Egyesület) a 15,.,
klubtársa, Tóth Tamás pedig az 58.
helyen ért célba. 

A 23 éven alattiak küzdelme-
iben Koch Renáta (kép 2.) (Mogyi SE) - a
tavalyi vb bronzérmese - a nyolcadik
helyen zárt.

P. J. M.

Röplabda: Az Eb részvétel a cél…

ELÔBB MINDHÁROM csoport-
meccsét elvesztette, majd az elôdöntôben és a
fináléban is gyôzött, így aranyérmet szerzett a
hagyományos jászberényi Electrolux Kupán a
júliusi, franciaországi Európa-bajnoki pótse-
lejtezôre készülô magyar nôi juniorválogatott (kép

szöveg alatt). Németh Lajos szövetségi edzô nem
csodál-kozik együttese kétarcúságán. A
héraklészes gárda a szlovákok, a szlovénok és
a lengyelek ellen is több hibával, rendkívül
hullámzóan játszott a hagyományos
jászberényi Electrolux Kupa elsô fázisában,
az úgynevezett csoportmérkôzések során. A
mieink nyeretlenül végeztek a kvartett utolsó
helyén, és a veretlen Szlovákiával játszották a
torna elôdöntôjét. Izgalmakból ezen az 

összecsapáson sem volt hiány és együttesünk
végül bejutott a fináléba. A döntôben a
szlovénok ellen nyújtotta legjobb játékát a
három nap során Magyarország válogatottja,
így a rossz kezdést kiváló folytatás követte! 

- Ennek a szereplésnek komoly
elôzményei, hagyományai vannak - mondta
Németh Lajos, edzô. - Ez a csapat négy éve
van együtt, és három éve vesz részt
rendszeresen különféle tornákon. Szinte
kivétel nélkül minden alkalommal jól
játszottak, amikor volt tétje a meccsnek, de
amikor nem volt, akkor unottá váltak, nem
koncentráltak, a hozzáállásuk sem volt
megfelelô, és kikaptak. A normálistól eltérôen
mûködnek ezek a lányok, a tét nem 

agyonnyomja, éppen ellenkezôleg: feldobja
ôket! Ez a hozzáálláson, a motiváltságon és a
csapategységen kívül olyan konkrét dolgokon
is látszik, mint a nyitásfogadás, a blokk, vagy
a támadás-befejezés hatékonysága. Ez
optimizmusra ad okot a júliusi, franciaországi
Európa-bajnoki pótselejtezô elôtt, mert
tudom, hogy ugyanúgy fognak hajtani,
zakatolni, mint az összes eddigi tétmeccsen. 

A magyar nôi junior-válogatott
július 10. és 12. között a franciaországi Sete
városában a hollandok, a szlovénok, valamint
a házigazdák társaságában részt vesz az
Európa-bajnoki pótselejtezôn. A kvartettbôl
az elsô két együttes kvalifikál a
kontinenstornára. Hajrá lányok!

MRSZ

Ökölvívás: Plovdivi parádé - beszámoló a junior kontinensbajnokságról

A KORÁBBAN IFJÚSÁGIAK,
az új szabályok szerint már juniorok számára
Bulgáriában rendezett Európa-bajnokságra
32 nemzet összesen 215 öklözôvel delegálta
magát. A Farkas József, Horváth Gyula és
Zakar Mihály vezette héraklészes válogatott
imponáló teljesítménnyel, 16 gyôzelem mellé
mindössze 13 vereséget gyûjtött be. 

Két ezüstérem után két bronzérem
is a mieink nyakába került. Orsola Norbert
(Nagykanizsai Box Club) a 60 kg-os, míg 

Harcsa Zoltán (KSI SE) a 70 kilós
kategóriában a második helyen végeztek. A
dobogó harmadik fokára a kiskunfélegyhá-
ziak 50 kg-os versenyzôje, Horváth László
valamint a 86 kg-ban induló Völgyi Jenô
(Szolnoki MÁV SE) állhattak fel. Ne
feledkezzünk meg a pontszerzôkrôl sem,
hiszen Babós László (46 kg, Halasi Boksz
Club), Vadász András (48 kg, BBK), Lakatos
Róbert (52 kg, Kecskemét SE), Kanalas
Dávid (57 kg, PVSK), Bogdán Gyula (66 kg, 

KSI SE), Orbán Gergô (75 kg, Dombóvári
Boksz Club) valamint a KSI-s Varga Sándor
(80 kg) egyaránt ötödik helyezést ért el. 

A magyar ökölvívó utánpótlás-
válogatott összesen négy éremmel és hét
pontszerzô helyezéssel gazdagodva térhetett
haza Plovdivból. Az Eb-n sikereket elért
sportolók, a két év múlva Szingapúrban sorra
kerülô Ifjúsági Olimpián bizonyíthatnak
majd. Így legyen… 

P. J. M.

Sport XXI. Program 

Röplabda: Dunántúli Régiós Válogatottak Találkozója

NYUGATI-, DÉLI- ÉS
Közép-Dunántúli Régiók, 2-2 leány,
illetve fiú csapatainak részvételével
zajlott Veszprémben május utolsó
napján a Dunántúli Régiós Válogatottak
idei találkozója. A torna jól szolgálta azt
a célt, hogy Németh Lajos, illetve Buzek
László szövetségi edzôk válogathassa-
nak az adott korosztályok tehetségeibôl.

A találkozón 40 leány és 27 fiú vett részt.
A fiúknál és a hölgyeknél a végsô 

sorrend egyezett: elsô Nyugat, második
Dél, harmadik Közép.

(1.)(1.) (2.)

AZ ORSZÁGOS DÖNTÔ
3 helyszínén - június 10., Csongrád, június
11., Kecskemét és június 12., Vác - 3 fiú és
3 leány korcsoportban összesen 356
csapat képviseletében 64 helyi gyôztes
mérkôzött. A rekord létszámú mezôny
rendkívül kiegyensúlyozott volt, a
helyezések több esetben büntetôkkel
dôltek el. Vácon az elôdöntôbe jutásért is
új mérkôzést játszottak a sátoraljaúj-helyi
II. Rákóczi és a szegedi Fiumei Úti 

Általános Iskola csapatai, mert a
csoportban az eredményük teljesen
azonos volt. Új gyôzteseket köszönthet-
tünk a 3/4 osztályosoknál, a fiúknál a
szombathelyi Gothard, a leányoknál a
salgótarjáni Beszterce csapatát. A Fiú 5/6
osztályosoknál folytatta sikersoroza-tát a
Csongrádi Ének-Zene Tag. Általános
Iskola csapata. A két további leány
korosztályban a korábban már többszö-
rös gyôztes szentesi Koszta József 

Általános Iskola csapatai végeztek az elsô
helyen. A 7/8 osztályos fiúk versenyét
gólkülönbséggel a szegedi Dugonics
Gimnázium gárdája nyerte. Dicséretes a
nyíregyházi Eötvös, és a kaposvári Zrínyi
III. helye a további fiú kategóriában,
valamint a csongrádi Kossuth Lajos 3/4
osztályos leány csapatának második helye.

A rendezvény lebonyolítását a
Sport XXI. Program jelentôs anyagi
hozzájárulással támogatta.

Babarczi Roland - NUPinfo
MVLSZ Suli Póló, szervezô

Eredmények: Fiúk Leányok
Dél-Közép 3 : 0 (15; 18; 20) Dél-Közép 3 : 0 (10; 14; 18;)
Nyugat-Dél 3 : 0 (22; 20; 27) Nyugat-Dél 2 : 1 (14; -12; 15)
Nyugat-Közép 2 : 1 (13; -11; 16) Nyugat-Közép 2 : 1 (7; -19; 18)

Bácskai Sándor és Bácskai Sándorné 
szervezôk


