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KARDVÍVÓ VILÁGKUPÁN újra
felcsendült a magyar himnusz! A fiúk 133
fôs mezônyében magyar háziversenyen
dôlt el az arany- és ezüstérmek sorsa. A
fináléban, nagy csatában Iliász Nikolász,
a Vasas sportolója Soproni Szabó
Ágostont (BSE) gyôzte le. A legjobb
nyolc közé végül egy másik héraklészes
vívó, Gáll Csaba (GEAC) is bejutott.

AZ EZ ÉVI OLIMPIA színhelyén,
Pekingben sportlövô egyetemi világbaj-
nokságra került sor. A hölgyek 25 méter
pisztoly versenyszámában az egykor
héraklészes Csonka Zsófia a negyedik
helyen zárt. Nôi csapatunk Wéber
Gabriella, Mónus Ágnes és Csonka Zsófia
összeállításban a hatodik lett. A gyôzelmet
a házigazda válogatott szerezte meg.

DOMBÓVÁR ADOTT otthont a
junior öklözôk ez évi országos bajnoksá-
gának. Az egyesületek közti pontverseny
nagyon szoros volt. Az élen a Vasas-
Süllôs SC végzett a KSI elôtt, míg a
harmadik helyet a DVSC sportolói
szerezték meg. Az ob legkiemelkedôbb
teljesítményt nyújtó versenyzôje címet, a
jelenlévô szakemberek javaslata alapján

Lakatos Róbert, a KSC versenyzôje
nyerte. A bajnoki címeken kereken tíz
egyesület osztozott, egyedül a KSI-nek
sikerült két súlycsoportban is aranyérmet
hazahoznia.

A KADET VALAMINT az ifjúsági
korú tornászok csapatbajnokságának
pontversenyében a KSI versenyzôi zártak
az élen. A lányok a szerenkénti döntôben
is jól teljesítettek. Az újdonsült ORV
bronzos Kapitány Olívia valamint Lenner
Dorottya felemáskorláton, Divéky Luca
talajon gyûjtötte be az elsôséget.

A MAGYAR JUDO Mesterek
Klubja SE részérôl kitüntetô figyelmesség
érte a KSI SE judo szakosztályában
versenyzô Joó Abigélt (kép 1.). A Flóri Miklós
által alapított és vezetett klub pénzjuta-
lomban részesítette a szeptemberben
junior Európa-bajnoki címet elnyerô
sportolót.

A KSI BRINGÁSAI ezúttal – a
szezon végeztével – kerületi ügyességi
versenyen vettek részt. A zuglói József
Attila Általános Iskola szervezésében a
gyakorlat mellett az elméleti oktatás –
KRESZ, elsôsegély és szerelés – is

szerepet kapott. A fiatalok a versenyben
végül dobogón végeztek, a KSI kerékpá-
ros oktatói pedig a rutinpálya építésében
tevékenykedtek.

AZ ATLÉTÁKNÁL a héraklészes
sportági vezetô lett az új szövetségi
kapitány. Húsz év után távozott a Magyar
Atlétikai Szövetségbôl Mérei László, a
szövetségi kapitányi teendôket október 
1-tôl Dornbach Ildikó – aki korábban az
utánpótlásért volt felelôs – látja el. A
szövetség négy új pozíciót hozott létre, a
pályázatok értékelése után kinevezte az új
szakági szövetségi edzôket. Az ô feladatuk
többek között az lesz, hogy napi szinten
tartsák a kapcsolatot a szakág képviselô-
ivel, edzôivel, biztosítsák a sportolók
felkészítését, versenyeztetését, az edzôtá-
borok szervezését és javaslatot tegyenek a
válogatásra. Az új szakági szövetségi
edzôk között a KSI szakosztályvezetôje,
Kasperkiewicz Gábor az ugrásokért és az
összetettért lesz felelôs, az utánpótlás
kapitánya Molnár Ferenc lesz. A további
szakágak vezetôi: Babály László (sprint és
gát), Csoma Ferenc (távfutás és gyaloglás)
valamint Németh Zsolt (dobások).

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 következô számának tartalmából:

III. Országos Edzôi Kongresszus: Peking után… 
„A magyar sport jövôje – szaktudás és nevelés”

A III. ORSZÁGOS Edzôi
Kongresszusra október 9-10-én, mintegy
200 fôs hallgatóság elôtt a Magyar Sport
Házában került sor, a Magyar Edzôk
Társaságának szervezésében. A konferen-
cia egyik társrendezôje a NUSI-UPI volt.
Igazgatóságunk részérôl Dr. Szabó
Tamás, utánpótlás-nevelési igazgató 
– aki üléselnök tisztet is betöltött – 
„Az utánpótlás-nevelés távlatai
Magyarországon” címmel tartott
prezentációt.

- Amit Szabó Tamás és csapata az
utánpótlás-nevelés rendszerében az
elmúlt években létrehozott, azért csak
köszönetet mondhatunk! – értékelte az 

üléselnök, Dr. Kamuti Jenô (kép 1.) MOB
fôtitkár, az utánpótlás-nevelési igazgató

prezentációját és az intézet elmúlt
esztendôkben végzett tevékenységét.

Dr. Gyenesei István (kép 2.), sportot is 

felügyelô miniszter elôadásában az
elmúlt idôszak hazai sikerei között
kiemelte az utánpótlás-nevelést, a
tehetséges fiatalokat menedzselô
Héraklész Programot, mely véleménye
szerint világszínvonalú.

Dr. Sárközy Tamás (kép 3.) a Nemzeti
Sporttanács alakuló ülésérôl érkezett. A
frissen kinevezett elnök többek közt az
ifjúság sportjának, az utánpótlás-nevelés
és az egyesületek eddiginél nagyobb
anyagi támogatására hívta föl a figyel-
met. Mint mondta, az elôzô esztendôk az
olimpiáról szóltak, az elkövetkezendô
idôszak más súlyozást kíván a hazai
sportfinanszírozás terén.

(folytatás a 2-3. oldalon)

U23-as judo Eb junior vívó Eb torna: Kanyó Éva Emlékverseny ifjúsági ökölvívó vb.

www.nupi.huwww.nupi.hu

Sportbizottság elôtt az utánpótlás

AZ ORSZÁGGYÛLÉS Sport- és
Turisztikai Bizottságának október 14-ei
ülésén Igazgatóságunk is képviseltette
magát. Dr. Szabó Tamás – akit utánpótlás-
nevelési tevékenységéért a meghallgatás
során elismerésben részesített a bizottság –,
napirendi pontként, az állami tehetség-
gondozó programok – kiemelten – elmúlt
két esztendejérôl számolt be. A Nemzeti
Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató
Intézet utánpótlás-nevelési igazgatója
ismertette a hazai utánpótlás-nevelés
rendszerét, a programokat, azok sport-
szakmai, tudományos, egészségügyi, infor-
matikai és kommunikációs hátterét. 

A bizottsági ülés ezt megelôzô
napirendi pontjaként Török Ottó sport

szakállamtitkár a sportstratégia megvaló-
sulását és jövôbeni feladatait elemezte, 

köztük az utánpótlás néhány kérdésére
is kitért.

A bizottsági ülésen a Héraklész
Program és a sportiskolai rendszer sikerei
mellett a Sport XXI. Program és a
Patrónus Program lehetséges bôvítése is
terítékre került.

Szabó Tamás elôadása után, a
napirendi pont zárásaként a fideszes
Bánki Erik bizottságvezetô és Páva
Zoltán MSZP-s képviselô egyaránt
elismerôen nyilatkozott a Szabó Tamás
által 2002-óta irányított NUPI, jelenleg
NUSI-igazgatóság munkájáról, a progra-
mok sikeres koordinálásáról.

(folytatás a 2. oldalon)

Októberi sportsikereink

A HÉRAKLÉSZES fiatalok a judo junior világbajnokságon 4 érmet szereztek, 
a sportlövôk a futócéllövô világbajnokságról 7 éremmel tértek haza. 

Bôvebb beszámolók az 5-6. oldalon olvashatók.

(1.)
(1.)

(2.)

(3.)
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Kajak-kenu: Kozák Danutáék olimpiai beszámolója

MINTEGY KÉTSZÁZ KSI-s kajak-
kenus fiatal számára tartott élménybe-
számolót Kozák Danuta és Szabó
Gabriella, a pekingi olimpián ezüstérmes
nôi kajak négyes két tagja. A szakosztály
népszigeti vízitelepén, kihasználva az
ôszi szünet adta lehetôséget, az edzések
között került sor október 30-án az
ünnepi pillanatoktól sem mentes
beszámolóra. Danuta még ma is a KSI-
ben lapátol, Gabriella már a Dunaferrt 

erôsíti. Az ezüstös hölgyek olimpiai
érem formájú tortát kaptak az 
Oláh Tamás vezette szakosztálytól. Az
eseményen a klub ügyvezetôje, a
korábban világbajnoki dobogós kajakos,
Hazsik Endre is részt vett. 

Pekingben az ezüstös lányok Janics
Natasával és Kovács Katalinnal kiegé-
szülve, a gyôztes német egység mögött
végeztek a második helyen a K4-esek
500 méteres döntôjében.

A KSI szakosztálya az elmúlt
évtizedekben megannyi kiváló verseny-
zôt adott a világ kajak-kenu elitjének,
utánpótlásával ma is a korosztályos
válogatottak meghatározó gárdája hazai
és nemzetközi viszonylatban egyaránt.
Az olimpiai beszámoló ifjú hallgatóinak
létszámát elnézve bizony a jövôt
tekintve is bizakodóak lehetünk!

V.F.

Torna: Világkupa Szombathelyen

VILÁGKUPA VIADALT rendeztek
október elején a hazai tornászélet egyik
fellegvárában, Szombathelyen. A rangos
viadalon Csillag Tünde, a Delfin SE fiatal

héraklészese talajon hetedik lett. A záró
napon még két magyar szerepelt a
szerenkénti döntôkben: ugrásban Marján 
Péter (BHSE), nyújtón a még csillag-

programos Nyers Csaba (KSI SE),
mindketten nyolcadik helyen zártak.

Olimpiai Reménységek Versenye

A CSEHORSZÁGI Liberecben hat
nemzet fiai és lányai mérték össze
tudásukat a különbözô szereken. A
hölgyek versenyében az egyéni összetett
küzdelmek során a dobogó második és

harmadik fokára egyaránt héraklészes
tornász állhatott fel. Tóth Renáta (FTC)
ezüst-, Kapitány Olívia (KSI) (kép 2.)

bronzérmet szerzett. Csapatban szintén 

remekeltünk, hiszen a Divéki-Jáger-
Kapitány-Máté-Marosvölgyi Tóth össze-
állítású hölgygárda (kép szöveg mögött) nem talált
legyôzôre.

P. J. M.

ZSIGA MÁTÉ (kép 1.) újabb értékes sikert
aratott. A szegedi teniszreménység az
itáliai Orbetello-ban, a 16 éven aluli
teniszezôk Európai Masters versenyén
gyôzedelmeskedett. Az ifjú mesterteni-
szezôk döntôjében az év folyamán leg-
jobban szerepelt, legtöbb pontot szerzett 

nyolc fiatal léphetett pályára. A döntôben
a héraklészes játékos 4:6, 6:3, 6:2
arányban gyôzött a fehérorosz Filin ellen. 

Amint édesapja és egyben edzôje, dr. 
Zsiga László, az Újpesi Dózsa egykori
bajnoka, kiváló játékosa elmondta, a fia 

rendkívül sikeres évet zárt. Tagja volt az
európai csapatbajnokságon elsô, illetve
második helyezett gárdának és jó formát
mutatott a Mexikóban rendezett csapat-
világbajnokságon is.

P. J. M. - MOB

Sportági beszámolók

Tenisz: Héraklészes játékos a csúcson

(1.)(1.) (2.)
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TÖRÖK OTTÓ szakállamtitkár az
utánpótlás-neveléssel kapcsolatban kie-
melte a szakemberképzést és a Patrónus
Program folytatását, az azzal kapcsolatos
létszám- és forrásbôvítést. Mint mondta, a
tanórán kívüli testnevelés esetében a
testnevelôt pályázati pénzzel kívánják
támogatni. A Sport XXI. Programmal a
költségvetés tervezése során számol a
Szakállamtitkárság, a program bôvítésé-
nek lehetôsége napirenden van, cél a
regionalitás kiterjesztése. A sportvezetô a
Héraklész Programmal, az ifjúsági
olimpiával és Londonnal kapcsolatban a
sportszakmai feladatok mellett az infra-
strukturális háttér biztosítását jelölte meg
fô feladatnak. Török Ottó szorosabb
együttmûködésre törekszik a társminisz-
tériumokkal – így az Oktatási
Minisztériummal –, mint mondta, erre
például a közoktatási típusú sportiskolák
mûködtetése szempontjából is szükség
van. Török Ottó arról is szólt, hogy az
Utánpótlás-nevelési Igazgatóság segítsé-
gével a jövôre nézve a nemzeti fittségi
teszt feltételrendszerét is szeretnék
kidolgozni.

A Sport XXI. és a Héraklész Program
rendszerbe foglalása az állami pénzek 

– elôbbire 2004-tôl 4, utóbbira 2001-tôl
4 és fél milliárd forint – és a szakmai
munka szigorú ellenôrzése mellett
realizálódott – kezdte Szabó Tamás. A
magyar elitképzés kiváló – ezt bizonyítja
az utánpótláskorú versenyzôk által az
idei világ- és kontinentális versenyeken
(Eb-ken és vb-ken) eddig nyert több
mint 120 érem –, a kimenetek még a
szövetségek várakozásait is felülmúlták.
A bázissal kapcsolatban viszont a
jogosítványok erôsen korlátozottak, a
koncepció még zavaros. Az elitképzés az
olimpiai csapat korosztályos versenyzôit
is ide számolva több mint 2000 fiatalt
érint, az alapokat pedig 40-50 ezer
gyermek jelenti. A Sport XXI.
Programba differenciáltan be kell
emelni a Héraklészhez tartozó, innen
még kimaradt sportágakat is, a 12-14
éves korosztályt mintegy a Héraklész
elôszobájaként kellene kezelni. Az
elitképzés eredmények melletti hoza-
déka az edzôk továbbképzése és a
program mögött álló informatikai háttér.
A közelgô ifjúsági olimpiát illetôen az
igazgató megnyugtatta a jelenlévôket,
hogy a programok megfelelô hátteret
biztosítanak, ám inkább Londonra, sôt, 

az azt követô, '16-os olimpiára kell 
koncentrálni. A londoni csapatnak már
várhatóan a 80 %-át fogják adni az
utánpótlás-nevelési rendszer által
támogatott fiatalok.

Bánki Erik (kép 1.) hozzászólásában
kiemelte, hogy alulról építkezô
rendszerrôl van szó, mely mindennek az
alapja, a bázisra és a kiválasztásra
egyaránt igen nagy figyelmet kell
fordítani. A fideszes bizottságvezetô
utolsó kérdésére, mely a NUPI 2007-es
NUSI-ba történô integrálására vonat-
kozott, Szabó Tamás hozzátette, hogy a
különbözô területek összevonása –
létesítmények, utánpótlás-nevelés és
közgyûjtemények – esetében nem egy
szakmailag elôkészített döntésrôl volt
szó, de tudomásul kellett venni.
Koncepcionális probléma volt, az
egykori intézet a felülvizsgálat után újra
a nagyobb önállóságot tartaná
praktikusnak.

Dr. Világosi Gábor SZDSZ-es
képviselô a Patrónus Program folyta-
tását illetôen bizakodó, hozzászólásában
az utánpótlásedzôk méltatlan helyzetére
hívta föl a figyelmet.

Vasvári Ferenc

III.Országos Edzôi Kongresszus: Peking után… 

„A magyar sport jövôje – szaktudás és nevelés” – folytatás az elsô oldalról

A 2006-BAN RENDEZETT
második országos kongresszuson vált
nyilvánvalóvá, hogy az edzôi-sportok-
tatói szakma eredményes képviselete
érdekében legalább kétévente át kell
tekinteni a szakterület helyzetét és
jövôbeni feladatait. A Pekingi Olimpiai
Játékok és a magyar csapat szereplése 

jelentôs mértékben felfokozták a sport-
szakma és a közvélemény érdeklôdését
sportéletünk sokrétû problémái iránt.
Ebben a helyzetben a Magyar Edzôk
Társasága kötelességének tartja, hogy
kiemelt figyelmet szenteljen, és fórumot
teremtsen a helyzetelemzésnek, a
tanulságok levonásának – mind a 

versenysportban, mind a hazai sportkul-
túra egészében. A III. Országos Edzôi
Kongresszus ennek szellemében került
megrendezésre. Az elsô napon a Pekingi
Olimpia és Paralimpia értékelése,
másodikon a jövôt illetô elképzelések
„Elôretekintés – sportkultúránk
kilátásai” címmel kerültek napirendre. 

(folytatás a 3. oldalon)

Sportbizottság elôtt az utánpótlás – folytatás az elsô oldalról
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AZ EREDETILEG KIÍRT vietnámi
helyszín helyett Thaiföld nyerte el a
juniorkorú judósok világbajnokságának
rendezési jogát. A mezôny, a korábbi 
vb-khez képest is szinte gigászivá
kerekedett, összesen 80 nemzet, 494
judokája lépett a bangkok-i tatamira. 

A lányoknál korábbi világverse-
nyeken már érmekkel bizonyított gárda
kapott lehetôséget. A versenyen már az
új szabályok szerint bíráskodtak a
döntnökök. Eltörölték a koka-t, és
sûrûbben osztogatták az intéseket 
– hogy csak néhány új regulát említsek –
mint a korábbi esztendôkben. A
szabályok adta megváltozott helyzethez
kiválóan alkalmazkodtak a mieink, sôt
valóságos judovirtuózokat láthatott a
nagyközönség!

A KSI-s Maros Barbara (kép szöveg mögött) az
52 kilósok versenyében, élete elsô
világbajnokságán mindjárt egy bronz-
éremig jutott. Gáspár Eszter (MVSC-63
kg) 38 fôs mezônyben állhatott a dobogó
harmadik fokára. A nemrég kontinen-
selsôséget elérô Joó Abigél (KSI-70 kg)
szintén bronzérmes helyezést ért el.

A fiúknak sem volt könnyû dolga,
hiszen súlycsoportonkénti 40-50 fôvel
szemben kellett a szônyegen helytállni.

Gorjanácz Zsolt (UTE) (kép 1.) a 66
kilogrammos súlycsoportban elkapta a
fonalat és egészen a fináléig menetelt,
végül ezüstérmet szerzett. Krizsán
Szabolcs (KSI) (kép 2.) majdnem dobogós
lett, a 81 kilós versenyzô végül a
pontszerzô ötödik helyen zárt.

Preiszler Gábor junior férfi keretedzô
is joggal méltatta az újpesti sportolót:
„Zsolt elképesztôen versenyzett! 

Teljesítményével a magyar csapat
legjobbjává avanzsálódott a még jövôre
is junior korosztályú versenyzô.
Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
ennek a súlycsoportnak Zámbori Bence
(BHSE) és Gorjanácz Zsolt személyé-
ben két ilyen jól és eredményesen
teljesítô versenyzôje van.”

A héraklészes válogatott a négy
dobogós és egy pontszerzô helyezéssel a
nemzetek rangsorában az igen elôkelô
tizedik helyen végzett.

Ugye nem kell bôvebb kommentár… 

Pucsok József Márton

A 2001-BEN BUDAPESTEN
létrehozott Mr. Tus-sportiskola elsô
testvérintézménye Orosházán kezdte meg
mûködését. Célja a dél-magyarországi
régió tehetséges birkózóinak magas szintû
képzése. A sportiskola megalapításához
szükséges együttmûködés dokumentumait
szeptember végén írták alá az orosházi
Táncsics Gimnáziumban, az I.
Gyopárosfürdô Kupa, egyben nemzetközi
serdülô szabadfogású Hegedûs Pál-
emlékverseny alkalmával. 

Az ünnepségen többek közt Orosháza
Önkormányzata, a Táncsics Mihály
Gimnázium és Szakközépiskola, az Eötvös
József Általános Iskola, a Magyar Birkózó
Szövetség és az Orosházi Spartacus BK
vezetôi vettek részt. Blahó János, a
gimnázium igazgatója bemutatta az iskolát, 

míg dr. Hegedûs Csaba, a birkózó-
szövetség elnöke a Mr. Tus-sportiskola
szakmai munkájáról adott képet.

Jelentôs és modellértékû a kezdemé-
nyezés, hiszen a sportág önerôbôl hoz létre
regionális utánpótlás-központot. Ennek a
tehetséggondozási formának kellene minél
gyorsabban és minél szélesebb körben
elterjednie a magyar sportban, hogy lépést
tartsunk a világgal. A birkózásban már
létrejött az elsô regionális alközpont a
marcali kistérségben, ott az együttmûködô
települések diákjai az eszközt nem igénylô
grundbirkózásban versengenek folyamato-
san, a legjobbak évente négyszer megküz-
denek egymással a marcali városi
sportcsarnokban, a legtehetségesebbek
pedig a kistérség központjának a
klubjában ûzhetik az igazi birkózást.

- Ezúttal a térség, Orosháza és
vonzáskörzete fiataljainak szeretnénk
birkózási lehetôséget nyújtani szervezett
módon, hogy lehetôleg kevés utazással
jussanak el az edzések helyszínére, ne
csak a fôvárosban, kollégiumi szálás
lehetôséggel tudjanak felkészülni. A
középiskolások mellett az általános
iskolás korosztály bevonását is tervez-
zük. Célunk, hogy a szônyeges birkózás
mellett, marcali példára, a grundbirkó-
zással is gyermekeket csábítsunk az
épülô rendszerbe, így több fiatal közül
tudunk majd kiválasztani – mondta
kérdésünkre Jeszenszky-P. László
szakedzô, egyben a szövetség elnök-
ségének tagja.

MBSZ – V.F.

Birkózás: Mr. Tus-sportiskola Orosházán

Olimpiai iskolák – a NUSI-UPI itt is segít 
TIZENHÉT OLIMPIAI iskola

igazgatóját köszöntötte Dr. Aján Tamás
a hagyományos ôszi egyeztetô megbe-
szélésen. A Magyar Olimpiai Akadémia
elnöke kiemelte, hogy a bajnokok nevét
viselô iskolák az olimpiai nevelés hazai
központját jelentik. Komoly segítséget
nyújtanak az olimpiai mozgalom újabb
és újabb céljainak megvalósításában, az
olimpiai eszme terjesztésében, a fiatalok 
rendszeres sportolásra való ösztönzésében,

a sportos életre történô nevelésben.
Felhívta a figyelmet arra, hogy Peking
után újabb feladatokat jelentenek, a
soron következô olimpiai játékok,
melyekre Londonban, Vancouverben,
Szocsiban kerül sor, és 2010-ben
Szingapurban már az elsô Ifjúsági
Olimpiát is megrendezik.

Az iskolák anyagi helyzetével, a
szükséges felújításokkal kapcsolatban 
kitûnt, hogy a NUSI-UPI támogatását 

élvezô, az utánpótlás-programban 
– a sportiskolai rendszer tagjaként –
érdekelt Csanádi, Csík, és Kemény
Ferenc iskolák körülményei lényegesen
kedvezôek. Az olimpiai iskolák közül
egyébként a Csík Ferenc 12 osztályos
iskola 715 tanulójával a legnépesebb,
míg a legkisebb az alattyáni Gerevich
iskola, amelynek mindössze kétszáz,
azok közül is 165 halmozottan hátrányos
tanulója van. 

MOB – V.F.

AZ ELÔADÓK KÖZT szerepelt
többek közt Ormai László, Gyenesei
István, Molnár Zoltán, Gömöri Zsolt,
Frenkl Róbert, Tállay András, Schmitt
Pál, Tihanyi József, Gombocz János,
Baráth Etele, Berkes István, Kovács
Tamás, Sárközy Tamás, illetve az
olimpián szerepelt sportágak szakveze-
tôi, így a KSI-s Vereczkei István is.

Dr. Szabó Tamás „Az utánpótlás-
nevelés távlatai Magyarországon” címû
elôadásában a jövôkép megalkotása
mellett a sikerekrôl és a negatív
tartalmakról egyaránt beszélt. Mint
elmondta, az igazgatóságon keresztül –
korábban NUPI –  2002-óta milliárdok
folytak az utánpótlás-nevelés rendsze-
rébe, a különbözô programok mintegy 8
milliárd forintot használtak föl. A hat év
utáni monitorozás kedvezô képet mutat:
a szakmai és financiális háttérnek
köszönhetôen a fô cél, a korosztályos
nemzetközi élmezônybe való beépülés
megtörtént. Utánpótlás terén nagyha-

talom lettünk, a szakmai programok 
európai, sôt világszínvonalon realizálód-
nak, a fiatalok 20 sportágban a
világversenyekrôl például 2008.
szeptember végéig 234 db I-VIII.
helyezéssel tértek haza. A Héraklész
Bajnok- és Csillagprogram jelenleg
mintegy 1900 fiatal gondját viseli, a
korábban prognosztizált 15-20 helyett
60-an voltak a pekingi keretben érintve
az említett menedzselô program által. Az
igazgató a jövôt illetôen hozzátette, hogy
a londoni felkészülés során a szakmai
munka mellett a körülmények megte-
remtésére is igen nagy hangsúlyt kell
fektetni, az elôttünk álló másfél ezer nap
alatt a fiatalok több ezer edzésen fognak
részt venni, ezeket a sportolókat
egzisztenciálisan is menedzselni kell,
beleértve életpályájukat, tanulmánya-
ikat. Szabó Tamás a negatívumok közt
kiemelte az egzisztenciális bizonytalan-
sággal, megélhetési elégtelenséggel
együtt járó motivációs problémákat
illetve a szûk hazai élmezônyt. 

A jövôképben példaként említette az
öttusázó utánpótlást, akik minden 
világversenyrôl éremmel jönnek haza,
ôk fogják jelenteni a sportágban a
generációváltást. 

Vereczkei István (KSI SE)(kép 1.), a férfi
tornász-válogatott pekingi vezetôje
megdöbbentô számokat ismertetett: „A
Bp. Honvéd szakosztályában valaha tíz
fôfoglalkozású edzô tevékenykedett,
ma az ország valamennyi szakosztályát
tekintve összesen hét fôfoglalkozású
edzô dolgozik, s közel ötven szakember
vállalt munkát külföldön.  A tíz, nem-
zetközi színvonalat megütô, vagy
megközelítô tornász közül csak ötnek
van állása.”

A konferencián a sikerek és
kudarcok okainak feltárása mellett az
infrastrukturális hiányosságok és az
utánpótlásedzôk alulfizetettségének
problémája is több alkalommal
megfogalmazódott.

MET – MOB – V.F.
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Judo: A magyar csapat 4  éremmel  a junior vb-n is bizonyított

III. Országos Edzôi Kongresszus: Peking után… 

„A magyar sport jövôje – szaktudás és nevelés” – folytatás a második oldalról

Forrás: Orosházi ÉletForrás: Záhonyi Tamás
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HARMINCKÉT FÉRfi öttusázó állt
rajthoz a Világkupa-sorozat döntôjén a
portugáliai Caldas da Rainhában. 

A lövészet a fehérorosz Meliakhnak és
a mexikói Sotonak sikerült a legjobban.
A mieink az elsô tusa után a
középmezônyben helyezkedtek el.

A vívásban fergeteges teljesítményt
nyújtva Kasza Róbert (KSI SE)(kép szöveg

mögött) javított, 21 gyôzelmet begyûjtve a
második helyen végzett, míg Marosi
Ádám (BHSE) (kép 1.) 17 gyôzelme a 11.
helyre volt elegendô.

Az úszás a két magyar sikerét hozta. A
korábbi héraklészes Marosi nyerte ezt a
számot a csillagprogramos Kasza Róbert
elôtt. Kasza az összetett verseny élére
állt, míg a honvédos versenyzô a
kilencedik helyrôl feljavulva, a negyedik
pozícióból várta a folytatást.

A lovaglás után öten is 1200 ponttal
gazdagodtak, köztük a KSI-s fiú is, aki
hibátlan lovas teljesítménnyel az
összetett verseny élére ugrott.
Marosinak ez a versenyszám 1088
pontot eredményezett.

A futásban 24 másodperc elônnyel az
elsô helyrôl Kasza indulhatott, aki
megtartva a vezetô pozíciót, egyben a
vk finálét is megnyerte. Marosi Ádám
egy helyet javítva összetettbeli helye-
zésén, az ötödik helyen futott át a
célvonalon. A kapitány is méltán
elégedetten nyugtázta sportolóink
produkcióját. „Nem számítottunk ilyen
jó eredményekre, a fiúk nagyon szépen
versenyeztek”- értékelt Pálvölgyi
Miklós.

P. J. M. –  MOB

Sportlövészet: 7 érem a futócéllövô vb-rôl!

A SPORTLÖVÉSZET szentélyében,
a csehországi Plzenben mérhette össze
tudását a világ futócéllövô elitje október
végén. A világbajnokságon junior
válogatottunk nem túlzás, parádézott! 

A címvédô Keczeli Bianka két számban 

sem talált legyôzôre, sôt a csapatversenyek
(kép 2.) során testvérével, Dórával
valamint Hadnagy Viktóriával (mind-
hárman BEFAG) kiegészülve, összesen
két versenyszámban két bronzérmet is
begyûjtött.

A fiúk (kép 3.) között Boros László (Gyôri
Lövészklub) egy egyéni arany- és egy
ezüstéremmel büszkélkedhet, csapatban a
szintén gyôri Dávid Balázzsal és Murman
Dániellel (BEFAG) együtt harmadik
helyezett lett.

NUPinfo

Asztalitenisz: Ismét érmesek a lányok, beszámoló a szentpétervári Eb-rôl

A 2008-as, SZENTPÉTERVÁRON
rendezett Európa-bajnokság során
megszületett a magyar küldöttség
aranyérme, miután a Tóth Krisztina,
Póta Georgina (kép 4.) páros kiemelési
pozíciójának megfelelôen az elsô helyen
végzett a nôi párosok versenyszámában.
A fináléban az asztal túloldalán olasz
Monfardini - Stefanova páros várt ránk.
A tavaly elvesztett kontinensbajnoki
döntô után sikerült a gyôzelem, és ezzel 

teljes lett a magyar csapat
éremkollekciója is. Több, korábbi
héreklészessel felálló válogatottunk így 1
arany, 1 ezüst (nôi csapat) és 1
bronzéremmel (nôi egyes) fejezte be az
idei kontinenstalálkozót. A tavalyi Eb-n
egy arany, egy ezüst és két bronz volt a
mérleg, de azóta a vegyes páros
versenyszámot törölték a programból,
így kevesebb kategóriában osztottak
érmeket. 

Összegezve eredményesnek mondható a
szereplés. A nôi szakág két olimpiai
számban ezüstöt és bronzot szerzett,
ráadásul egyesben Tóth Krisztina révén
2002-es zágrábi Eb után, hat év elteltével
ismét van magyar érmes. Ugyanakkor a
férfiak is teljesítették a kitûzött célt.
Csapatunk az elôrelépést jelentô 11. hellyel
bennmaradt a legmagasabb divízióban és
az egyéni versenyszámokban is sikerült
szép gyôzelmeket elkönyvelni.

MOATSZ – P. J. M.
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Sport XXI., labdarúgás: Elindult a focitanév!
NAGY ODAfiGYELÉS övezte az

MLSZ részérôl a Magyar Gyermek
Labdarúgó Szövetség tanévindító
Chevrolet Kupáját, a Sportmax
sporttelepén. A díjátadók között
köszönthették a szervezôk az MLSZ és
az OLLÉ Programiroda vezetôit.

A négy korosztályt képviselô 20
csapat bemutató tornáján az óvodások
közül a budaörsi Mákszem Óvoda gyôzött,

az I. korcsoportosoknál a kecskeméti
Református Általános Iskola 1-2.
osztályosai voltak a legjobbak. A
legnépesebb mezônyben, vagyis a 3-4.
osztályosok között a szolnoki Széchenyi
István Általános Iskola diadalmas-
kodott, míg a III. korcsoportos lányok
viadalát a Bp. III. ker. Nagy László
Általános Iskola hölgyei nyerték.

Az MGYLSZ megalakulásával a 

program szervezése és  finanszírozása is
megváltozik, szétválnak a funkciók. Az
MGYLSZ az iskolai és óvodai
labdarúgás feladatait látja el, szervezi az
iskolai tornákat, kupákat, és bonyolítja
az iskolai támogatásokat. A NUSI-UPI
az egyesületi támogatásokat, körzeti
torna rendszert és a kiválasztást
finanszírozza, koordinálja az MLSZ -
NUSI-UPI szakmai programja szerint.

NUPinfo – MGYLSZ
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Öttusa: Kasza Róbert sikere a világkupa fináléban

Egyesületi körzeti tornák: Több mint 20 ezer gyermek a pályákon
AZ MLSZ - NUSI-UPI labdarúgó

utánpótlás program legfontosabb eleme
az egyesületi körzeti torna rendszer az
U7-U9-U11-es korosztályokban. A
tornák 2006. ôsze óta folynak a Sport
XXI. Program keretén belül. A tavasszal
és ôsszel három fordulóban lebonyolított
mérkôzések komoly fejlôdésen mentek
keresztül az elmúlt két év során, amely a
jegyzôkönyvekbôl nyert adatokból is
kitûnik (lásd táblázat). Alapvetô köve-
telmény, hogy egy körzetben minimum 
4 csapatnak kell lennie és lehetôleg 

maximum 8-9-nek, a hatékony játék
érdekében. A program a körzeti
szervezôket (edzôket), a tornarendezô
egyesületeket, az egyesületi felkészítést
és versenyeztetését támogatja központi
forrásból a megyei labdarúgó szövet-
ségeken keresztül, a megyei utánpótlás
koordinátorok szakmai felügyelete
mellett. Egy adott évad ôszi vagy tavaszi
fordulói után a gyakorlati tapasztalatok
megfelelôen módosítjuk és javítjuk a
tornarendszer lebonyolítást. A 2008-as
tavaszi fordulónál a körzeti tornákon 

készült mérkôzés jegyzôkönyveket már
az MLSZ által mûködtetett online
adatbázisba vitték fel a körzeti szerve-
zôk. Az MLSZ a felnôtt és UP bajnoki
nyilvántartási rendszerét kibôvítve jött
létre az új jegyzôkönyv vezetési módszer
az alsóbb korosztályokban is. A torna-
rendszer néhány megyében kimagaslóan
jól irányított és szervezett, ebbôl
kifolyólag népszerû is. A szakmai törté-
néseket a jövôben rendszeresen és
részletesen bemutatjuk interjúk és elem-
zési eszközök segítségével.

Pignitzky Dorottya – Békefi Leóné, 
Sport XXI. Program


