
Fo
to

: 
Zá

h
o

n
yi

 F
o

to
ü

g
yn

ö
ks

ég

Forrás: Kalocsai Richárd

A TARTALOMBÓL: ORV eseménytáblázat InBody 2. rész Sportági beszámolók:

vívás, jégkorong, birkózás, torna, súlyemelés, röplabda, tenisz, evezés, kerékpár

Sport XXI.: sakk, aquatlon, röplabda Hírek.

– Hírek

A következô számának tartalmából:

Z 1991-BEN kezdôdött Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) 
jubileumi, tizedik alkalommal

kiírt versenyeit július 20. és 24.
között rendezik meg Tamperében.
A finn városban 5 sportág, összesen
66 utánpótláskorú sportolója lép
pályára. A szakszövetségek javasla-
ta alapján jelenleg mintegy 150
fiatal tartozik az idei nyári EYOF
kerethez.

(folytatás a 2. oldalon)

Ökölvívó junior vb Vívó U23 Eb Torna nemzetközi viadal Tenisz Sporttudományi
Konferencia Kosárlabda: Bajnokok tornája.

HÉRAKLÉSZ sportági vezetôknek 
tartott értekezleten az ifjúsági 
olimpia mellett London is

napirendre került. A mintegy 40 fôs
megbeszélésen a MOB vezérkar (kép 1.)

is képviselte magát, Dr. Szabó Tamás
alelnök – egyben UPI-igazgató –
mellett Molnár Zoltán fôtitkár és
Kovács Tamás sportigazgató is jelen volt.

A Héraklész Programban szereplô
20 sportág vezetôjének hívta össze
Tóth József (kép 2.) igazgató a soros
értekezletet, melyen az I. Szingapúri
Ifjúsági Olimpia programjában érin-
tett további hét sportág képviselôje
is részt vett. A sportkormányzatot
Farkas Tibor képviselte.

Mint Szabó Tamás elmondta, a
szervezés elindult, idén az állami 
költségvetésbôl 40 millió forint jut a
felkészülésre. - A kvalifikáció már
idén elkezdôdik, az összeget többek 

közt edzôtáborokra, összetartások-
ra, versenyeztetésre lehet felhasznál-
ni, mindez stratégiai kérdés. A
versenyzôi kereteket a szövetségek
már összeállították, a 200 fôbôl
reálisan 30-an „érhetnek oda”. Nagy

a kihívás, mely elôl nem lehet kitérni.
Az ifjúsági olimpia sportértéke
mellett a szervezôk nagy hangsúlyt
fektetnek a nevelésre, az olimpiai
eszme ápolására; az esemény elô-
szele a londoni történetnek - mondta 

az utánpótlás-nevelési igazgató.
Molnár Zoltán a kvalifikációs ver-

senyeztetés elôsegítése mellett a 
dopping elleni felkészítést, felvilágo-
sító munkát emelte ki. 

A 2012-es olimpiával kapcsolatban
Szabó Tamás a reális célok megfogal-
mazásának igénye mellett hangsú-
lyozta, hogy átgondolt, írásban is
rögzített középtávú fejlesztési kon-
cepciókra van szükség, melyekbôl
világosan kitûnik, honnan hová
szeretne az adott sportág eljutni. 

- Londonban már néhány sportág-
ban szükségszerû generációváltás
fog történni. A Héraklész Program 
3 év alatti támogatottjai közül
nagyjából 100 fiatallal számolunk, a
csapatsportágakban ezen felül a
vízilabda és a kézilabda kijutását
látjuk reálisan, esetleg a strandröp-
labdát - fejezte be  a MOB alelnöke.

V.F.

A nyári EYOF-on
atlétikában, cselgáncsban,

tornában, úszásban és
kosárlabdában várható

magyar részvétel

MOB-vezérkar a Héraklészes értekezleten: Idén 40 millió forint a szingapúri ifjúsági olimpiára

(1.)

(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.
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A 19 ÉVEN ALULI nôi kézilabda válogatott

Franciaországban felkészülési tornán vett

részt. A kontinensszerte zajló selejtezôkkel

párhuzamosan, a kvalifikációra nem

kényszerülô magyar és francia nôi junior

válogatott két, egymás elleni mérkôzéssel, a

hazánkban megrendezésre kerülô Európa-

bajnokságra hangolt. Az elsô találkozó a

hazaiaknak sikerült jobban (25-19), a

visszavágón azután a mieink alapos revansot

vettek (20-29). A HEIDENHEIMBEN

megrendezett férfi párbajtôr világkupán

198 induló közül a korábbi héraklészes Rédli

András valamint Boczkó Gábor is a legjobb

nyolc közé került. Az elôdöntôben,  a két

magyar egymás ellen vívott, Rédli

továbblépett a fináléba, míg Boczkó

bronzérmet szerzett. Az aranycsatában a

volt bajnokprogramos, német ellenfelét

legyôzve, az elsô helyen végzett. HÁROM

MAGYAR BRONZÉREMMEL zárult a rangos,

immár 24. alkalommal megrendezett Ahmet

Cömert ökölvívó viadal. Az igen népes,

nemzetközi mezônyt felvonultató törökor-

szági versenyen, a héraklészes Harcsa

Norbert 75 kg-ban, Szellô Imre 81 kg-ban,

míg Darmos József 91 kg-ban állhatott a

dobogó harmadik fokára. A PUSKÁS

FERENC STADION területén megrendezett

sportlövô KSI kupán, a KSI SE sportolói több

érmet is begyûjtöttek. A légpisztoly 40

lövéses számában, ifi és serdülô korosztály-

ban Bartyik Brigitta és Mihalkó Nikoletta

hódították el az elsôséget. A junior sport-

pisztolyosok között a hölgyeknél Nemes

Adrienn, a fiúknál Varga Tamás vívta ki a

gyôzelmet. A MAGYAR OLIMPIAI CSAPAT

egyik arany fokozatú fôtámogatója a K&H

Bankcsoport kártyaprogramját folytatva,

újabb három fiatalt díjazott. Huszár Erika

olimpiai helyezett,  Európa-bajnok rövidpá-

lyás gyorskorcsolyázó; Fodor Zoltán (kép 1.),

olimpiai ezüstérmes, csillagprogramos birkó-

zó; valamint Sors Tamás, a paralimpia

legsikeresebb magyar versenyzôje pénzju-

talmat vehettek át. A NEMZETKÖZI

SPORTSZÖVETSÉGEK – GAISF – kongresszusa

történelmi pillanat színtere volt. A kínai

fôváros és a GASIF aláírta a szerzôdést az

elsô Küzdôsport Játékokról, melyet 2010

szeptemberében rendeznek meg. A tervek

szerint, a több mint nyolc napon át tartó

erôpróbán, olimpiai és nem-olimpiai oldal-

ról, 13 sportág képviselteti majd magát. A

programban az aikido (IAF), az ökölvívás

(AIBA), a judo (IJF), a ju-jitsu (IJJF), a karate

(WKF), a kendo (FIK), a kick-box (WAKO) a

muay thai (IFMA), a sambo (FIAS), a sumo

(IFS), a taekwondo (WTF), a birkózás (FILA)

és a wushu (IWUF) szerepelnek. Három

olimpiai sportág: az ökölvívás, a judo és a

birkózás révén, a jövôben héraklészeseink is

érdekeltek lehetnek az eseményen. 

MÁRCIUS 27. ÉS 29. KÖZÖTT a Régiós Kupán

mérettették meg a Maróczy Géza Központi

Sakkiskola tanulói a tudásukat, ahol a

Regionális Sakkiskolákkal vetélkedtek. A

tornán a papírformának megfelelôen to-

ronymagasan diadalmaskodtak a központi

sakkiskolások, a megszerezhetô 40 pontból

34,5-öt szereztek meg, a „legszorosabb”

csapatmérkôzésük 6:2 arányú gyôzelemmel

végzôdött. AZ IDEI LABDARÚGÓ kiválasz-

tó tábor Tiszaújvárosból a közelmúltban

átadott telki edzôközpontba költözik. A

táborra – mely több korosztályban, közel

600 tehetséges labdarúgó fiút (kép 2.) és

leányt érint – június közepétôl július elejéig,

több turnusban kerül sor, regionális

kiválasztók után. A NUSI-UPI Sport XXI.

Program anyagi, szervezési és tudományos

támogatással járul hozzá a tábor sikeréhez.

A megvalósításról késôbbi számainkban

olvashatnak.

www.nupi.huwww.nupi.hu
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TAVASZI aquatlon versenyre 50 klub 
601 sportolója nevezett. A viadal 
Újonc A (7-8 év), Újonc B (9-10),

Gyermek (11-12) és  Serdülô  (13-14) kor-
osztályban került megrendezésre. 

- Véleményem szerint idén is legalább
15 %-kal nôtt a programban szereplôk
létszáma. Az eredmények ugrásszerûen

javulnak az újoncoknál is: a 3:30-as ezer
ebben a korban, de a lányoknál (kép 1.) az
5:20-as 1500 méter 12 évesen is pimasz! –
értékelte Kropkó Péter koordinátor. 

- A Sport XXI. Programnak
köszönhetôen jött létre ebben a
formában a verseny, melyen idén 50 klub
vett részt. Az eseményt 4. éve a Program

finanszírozza és 3. éve, hogy ebben a
lebonyolítási formában mûködik. A NUSI-
UPI fizet a Sport XXI. triatlon keretébôl
szervezési és lebonyolítási költségeket,
szállást, étkezést, és minden induló
részére pólókat – tette hozzá Pignitzky
Dorottya osztályvezetô.

NUPinfo
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ROGGE NOB ELNÖK által életre 
hívott sportverseny egyrészt 
ízelítôt ad a 15 - 16 éves 

fiataloknak az olimpia légkörébôl,
másrészt hozzájárul sportbeli fejlô-
désükhöz. Tamperében ezúttal hat
egyéni sportágban, valamint három
csapatjátékban írták ki a versenye-
ket. Újítást jelent, hogy az egyre
nagyobb érdeklôdésre való tekintet-
tel, az egyéni sportágakban korlá-
tozták az indulók számát; a három
csapatjátékban (kézilabda, kosárlab-
da, röplabda) pedig a nemzetközi
sportszövetségek által az  eredmé-
nyesség figyelembe vételével össze-
állított ranglista alapján a fiúknál és
a lányoknál egyaránt nyolc-nyolc
csapat kapott meghívást. A fesztivál-
ra mind a 49 európai  ország jelezte
fiataljainak indulását,  több mint 2500
versenyzôt várnak.

A magyar fiatalok az eddigi  nyári
EYOF versenyeken 120 érmet, köztük
38 elsô helyezést szereztek. A leg-
eredményesebbek az úszók voltak,
mérlegük 65 érem  (21 arany), míg az

atléták (kép 1.) 26 (5 arany) medáliát
gyûjtöttek a versenyek során.

A hazai sportolók utazási és rész-
vételi költségeit a hagyományoknak
megfelelôen, a sportot felügyelô
minisztérium sport szakállamtitkár-
sága vállalta, amiért az elsô egyez-
tetô megbeszélésen Molnár Zoltán, a
Magyar Olimpiai Bizottság fôtitkára
ismételten köszönetet mondott. 

A MOB felkérésére az érdekelt
szakszövetségek már elkészítették a
felkészülési tervet, összeállították a
válogatott kereteket. A MOB állás-
foglalása szerint az egyes sportágak-
ban biztosítani kell a legjobbak
részvételét, így mivel teniszben az
EYOF csaknem egybeesik a korosz-
tályos Európa-bajnokság idôpontjá-
val, a szövetség pedig szakmailag
fontosabbnak ítélte az Európa-
bajnokságot, ezért a fehér sport
magyar képviselôi közös megegye-
zéssel nem indulnak Tamperében. A
kerékpárosok nem jelöltek versenyzôt.

A felkészülés idején  sor kerül
kötelezô szûrôvizsgálatra, de a

doppingellenôrzés is kötelezô egy
alkalommal. Az állandó orvosi
kezelésre szoruló, TUE engedéllyel
rendelkezô fiatalok kiutazását a
MOB az eddigiekhez hasonlóan nem
javasolja.

A X. nyári EYOF-on alábbi
sportágakban vesznek részt a
magyar sportolók:

- atlétika (92–93-ban születettek):
10–10 versenyzô és 4 edzô,

- cselgáncs (93–94): 6-6 versenyzô
és 2 edzô, 1 versenybíró,

- torna (kép szöveg alatt) (fiúk 92–93,
lányok 94–95): 3–3 versenyzô és  2
edzô és 1 pontozó,

- úszás (kép 3.) (fiúk 93–94, lányok
95–96): 8–8 versenyzô és  4 edzô,

- kosárlabda (kép 4.) (lányok 93–94):
12 játékos, és 2 edzô, 1 bíró.

További információk a 2009-es EYOF
honalapján, a www.tampere2009.fi - n
találhatók.

www.mob.hu – NUPinfo  

A nyári EYOF-on atlétikában, cselgáncsban, tornában, úszásban és
kosárlabdában várható magyar részvétel – folytatás az 1. oldalról 

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

A A
Aquatlon: NUSI-UPI Aquatlon (2009) – több mint félezer fiatallal

ÁJUS elsô napjaiban Békéscsaba 
adott otthont a leány és fiú 
röplabdások legfiatalabb korcso-

portjainak rendezett Országos Kupának.
Több szempontból is rendhagyó volt az
idei verseny, hiszen elôször került vidéki
városba a rendezés, elôször volt két
korosztálynak kétnapos a döntô, és
elôször történt meg az is, hogy a leány (kép

szöveg alatt) és a fiú (kép 3.) csapatok azonos
napokon versenyeztek. Békéscsabán a
Szent István Egyetem Sportcsarnokában
hat pályán, három napon keresztül, 65
csapat több mint 500 sportolója játszott
és mindkét nem, mindhárom korosztályá-
ban nagyon színvonalas mérkôzéseken
dôltek el a bajnoki címek.

A rendezés körülményei ideálisak
voltak, a szállás, az étkezés és a csarnok is
nagyszerûen felkészítve várta a csapato-
kat, a helyszínek egymástól alig pár száz
méterre estek. A szervezô Békés Megyei
Röplabda Szövetség minden sportolót
egy csokival köszöntött a megérkezéskor.
Az eredményhirdetésnél nyolc kis egyesü-
let labdákat vehetett át, minden csapat
egy sportolója külön ajándékot kapott, és
természetesen minden korosztályban a
három legjobb játékos különdíjban
részesült, de jutott az ajándékokból a
legsikeresebb edzôknek is. 

A három nap alatt négy
eredményhirdetés zajlott le, amelyet
díjátadóként megtisztelt Köles István

Békéscsaba Megyei Jogú Város sportért
felelôs alpolgármestere, Molnár László a
Magyar Röplabda Szövetség elnökségi
tagja, országgyûlési képviselô és 
Marik Lászlóné a Békés Megyei
Sportszövetségek Érdekszövetségének az
elnöke. A 2009. évi Országos Mini Kupát
többek mellett a Sport XXI. Programon
keresztül a NUSI Utánpótlás-nevelési
Igazgatósága is jelentôs mértékben
támogatta.

Békéscsaba, a szervezôk legnagyobb
örömére mindhárom korosztályban
megnyerte a kupát.

Kormos Mihály

M
Röplabda: Sport XXI. Röplabda Országos Mini Kupa

Sakk: Beszámoló az MGKSI táborairól
MARÓCZY GÉZA KÖZPONTI SAKKISKOLA utóbbi 

táboraiban is hasznos és eredményes edzés-

munkát végeztünk. Az edzésheteken legtöbb-

ször alkalmazott csoportedzések mellett visszatérô

szakmai „vendégünk” volt a közös elemzési

feladatok témaköre, amelynél egy adott, rendkívül

bonyolult állást boncolgattak a fiatalok csoportos

munka keretében, minek az eredményeit közösen

beszéltünk meg, az edzôk, Pintér József és Horváth

József nagymesterek szakmai segédletével. Ebbôl, a

minden alkalommal más csoportbeosztású feladatból

a fiatalok tapasztalatokat szerezhettek a közös

elemzési munka gyakorlatából. Emellett egy jó

sakkozó legfontosabb képességei közé tartozik, hogy

megfelelô módon és színvonalon tudjon állást

értékelni és a szükséges változatokat fejben

kiszámolni. Legyenek tisztában azzal is, hogy mikor

nem érdemes már egy állást tovább nézni, mert

immár egyértelmûek a fejlemények. Szintén minden

edzéshéten sort kerítettünk a fejtôverseny (vagyis

egy konkrét állás direkt megoldása) és a közös

snellverseny (ahol 5-5 perces gondolkozási idô mellett

vetették össze tudásukat a fiatalok, valamint

meghívott vendégeink) lebonyolítására.

A táborainkban folytatódott az a tendencia –

elsôsorban a csoportos edzések keretein belül –, hogy

a végjátékok eddiginél mélyebb megismerésre

helyeztünk hangsúlyt. Ez a játszmarész – vagyis

amikor már csak néhány figura marad a táblán – nem

túlzottan népszerû a fiatalok körében, mert

általában többségükben unalmasnak tartják, de ez is

hozzátartozik a megfelelô képzettséghez. A

gyakorlati sakkozásban mostanában egyre fontosabb

minél jobban ismerni a végjátékokat, mivel ilyenkor

már általában kevés idejük marad a játszó feleknek,

és a konkrét tudás, döntô tényezôvé válhat.

Meghívott vendégeink, többnyire komoly múlttal

bíró nagymesterek voltak, akik szakmai tudásukkal,

tapasztalatukkal színesítették programjainkat.

Érdekes színfoltja volt ennek a sorozatnak Bogányi

Gergely Kossuth-díjas zongoramûvész, lelkes

sakkrajongó vendégeskedése, aki mindkét fekete-

fehér pályán, vagyis a sakktábla 64 mezején és a

zongorán is otthonosan alkot. Elmaradhatatlan

kiegészítô programunk volt mindenkor a közös futás

és focizás. Március 27-én nyílt napot tartottunk, a

programra még Kecskemétrôl is voltak érdeklôdôk!

Pálkövi József

A
Olimpiai Reménységek Versenye  – Atlétikától a Vitorlázásig
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Z INBODY720 igen hasznos eszköz 
mind a sportoló gyermekek 
aktuális felmérésében, mind

testösszetételi változásaik nyomon
követésében. A vizsgálat 6 éves
kortól végezhetô, a mérés ideje 2
perc. Az eredmények rögtön a
vizsgálat után kézbe vehetôk.

A vizsgálati személynek minimális
ruházatban, ékszerek nélkül ajánlott
a készülékre állni. A vizsgálatot
lehetôleg reggel vagy délelôtt kell
végezni. Fontos, hogy a mérés
éhgyomorra történjen, mert a készü-
lék az emésztô és a kiválasztó szerv-
rendszerben lévô anyagok mennyi-
ségét zsírtömegként értelmezi. 

A vizsgálat elôtt ne végezzünk
testmozgást és ne álljunk a készülék-
re zuhanyozás után. Mindezek a
tevékenységek ugyanis a testösszeté-
tel idôleges megváltozását ered-
ményezhetik.

Az alábbi néhány adattal – a
teljesség igénye nélkül – az
Inbody720 készüléknek a sporttudo-
mányos gyakorlatban való használ-
hatóságát szeretnénk illusztrálni. 

A testösszetétel analízis szerint a
korosztályos standardhoz viszo-
nyítva az általunk vizsgált spor-
tolók többségének tápláltsági
állapota megfelelô. Általában
jellemzô, hogy testük víz- és
fehérje tartalma, valamint a
csontjaikba beépült ásványi
anyagok mennyisége nagyobb a
standard értéknél.

1. ábra: Az asztaliteniszezôk csont
ásványi anyag tartalma

3. ábra: Az asztaliteniszezôk
végtagjainak izomegyensúlya

Az 1. és a 2. ábrán a csontban lévô
ásványi anyagok mennyiségét tün-
tettük fel a korosztályos norma
értékekkel együtt. Jól látható, hogy
az igen vékony testalkatú asztali-
teniszezôk éppen csak elérik a mini-
mum értéket, míg a birkózók csont-
jainak ásványi anyag tartalma a kor-
osztályuk maximumánál is nagyobb. 

Mûködési elvének megfelelôen a
készülék ki tudja számítani a végtag-
szegmensek lágyrészeinek zsírmen-
tes tömegét. Az adatok ismeretében
megtudhatjuk, hogy ez az „izomtö-
meg” megfelel-e a testtömeghez
arányított ideális izomtömegnek. A
100%-ot úgy értelmezzük, hogy a
vizsgált személy  tényleges testtöme-
gét alapul véve mennyi lenne a
végtag ideális izomtömege. 

A 3. ábrán azt láthatjuk, hogy az
asztaliteniszezô gyermekek végtag izom-
tömege arányaiban sokkal kisebb az
ideális értéknél, tehát kevés az izom-
tömegük. Másrészt, a két karra vonat-
kozó érték is különbözik egymástól. Ez
a különbség azt jelzi, hogy a sportoló
többet használja a jobb karját, azaz a
test jobb és bal oldalának izomzata
nem kiegyensúlyozottan fejlôdik.

4. ábra: A birkózók végtagjainak
izomegyensúlya

A birkózók alsó végtagjának
izomzata arányosan és megfelelôen
fejlett (4. ábra). Itt a
kiegyensúlyozatlanság a felsô és az
alsó végtagok között mutatkozik: a
felsô végtag izomzata jelentôsen
felülmúlja az alsó végtagét. Ôk az
erôs felsôtestû típus képviselôi. 

Ebben a rövid bemutatásban
InBody720 testösszetétel analizáló
készüléknek csak néhány jellemzôjét
villantottuk fel. Számos, a sport
gyakorlatában jól alkalmazható
funkciója van. Ezeket az adatokat a
korábban már használt
testösszetételi vizsgálatok
eredményeivel ötvözve igen alapos,
részletes értékelést tudunk nyújtani
a gyermekek testi fejlettségérôl. Úgy 

gondoljuk, hogy az InBody720
készülék a tehetséges
utánpótláskorú sportolók
vizsgálatának igen fontos eszköze.

Tróznai Zsófia és Pápai Júlia

Humánbiológiai munkacsoport

(2.)

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG honlapján ez év 

januárjától megújult formában érhetô el 

az Internetes Sakksuli. A program azon túl, 

hogy megtanítja a gyermekeket sakkozni,

országos tehetségkutatáshoz is lehetôséget ad. 

Aki sikeresen áttanulmányozza a szövetség

honlapján (www.chess.hu) a Sakksuli 35 leckéjét,

szórakoztató formában nem csak a játék alapjait

sajátíthatja el, hanem egy különleges

tudáspróbára is lehetôsége nyílik. A tudáspróba

nem más, mint egy záróteszt, amit ha az ifjú

sakkvitézek (kép 1.) eredményesen töltenek ki,

akkor a továbblépésüket illetôen közvetlenül a

Magyar Sakkszövetséghez fordulhatnak tanácsért.

A program így egyúttal országos tehetségkutatás-

hoz is lehetôséget teremt, melybe bárki bekap-

csolódhat. A Sakksulinak mindenki „tanulója”

lehet, aki a http://www.chess.hu/sakksuli/index.php

weboldalon regisztrál. A néhány hónapja megújult

változat, dinamikus animációval és speciális

oktatási lehetôségekkel bôvült. A kérdésekre

nehezen válaszolók például segítséget kérhetnek,

aminek birtokában már könnyebb lesz a

továbblépés. A sakktáblán történô magyarázatok

megértését színes jelek segítik, ami szintén a

nemrég megvalósult fejlesztés eredménye.

Az Internetes Sakksulit a Magyar Sakkszövetség

a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóságának

támogatásával hozta létre és fejlesztette. Az

újszerû kezdeményezés nem csak az érdeklôdô

gyerekekre gondolt, hanem egyúttal a szülôk és

sakkoktatók számára is könnyen elérhetô, színes

oktatási anyagot szeretett volna felkínálni. Az

elképzelés növekvô sikerét bizonyítja, hogy az

elmúlt három hónapban újabb 1.000 új érdeklôdô

kereste fel a Sakksulit, így a szabadon elérhetô

program közremûködésével összesen már több

mint háromezren tehették meg az elsô

sakklépéseiket.

A Magyar Sakkszövetség és a NUSI-UPI további

fejlesztéseken dolgozik, melyeknek köszönhetôen

szeptembertôl az eddigi 36 leckébôl álló induló

sorozatot a középhaladók számára készült újabb

36 lecke egészíti majd ki. A következô tanév

indulásával egybeesôen már nem csak magyarul,

hanem angolul és több hazai kisebbség

anyanyelvén is elérhetô lesz az Internetes Sakksuli,

ami minden bizonnyal tovább növeli majd a

kezdeményezés népszerûségét.

MSSZ – NUPinfo

TAVALY ÔSZI vízi alapozó és az idei tavaszi 

áprilisi kishajós tájékoztató verseny között 

eltelt idôszakban végzett tesztek, közös 

edzések és elvégzett edzésmunkák alapján már

körvonalazódni látszanak az idei évben nemzet-

közi versenyeken induló versenyzôk köre. A minél

objektívebb válogatáshoz az ôszi-, tavaszi vízi

felmérôk, a téli evezôs ergométeres tesztek, és az

ebben iránymutató, és az éves felkészülési 

programban szereplô, „a válogatottaktól elvárha-

tó teljesítmény szintidôk” szolgáltattak alapot. A

kishajós tájékoztató versenyt követôen a májusi

szegedi nemzetközi versenyen már speciális hajó-

egységben történik a további tesztelés, válogatás

az elkövetkezendô nemzetközi versenyekre (ORV, 

ifjúsági világbajnokság, U23-as világbajnokság). Az

eddigi eredményekbôl már annyi megállapítható,

hogy a racicei ORV-re készülô serdülô verseny-

zôinkkel (kép 2.), jó eséllyel indulunk majd a

pontverseny gyôztesének járó kupa elnyeréséért.

Az ifjúságiakra már sokkal nehezebb feladat vár,

hiszen az ifi vb mezônye az ifjúsági olimpia

szempontjából kvalifikációs versenynek számító vb

miatt várhatóan az eddigieknél is népesebb, 

erôsebb lesz, ezért a válogatott csapatok

nemzetközi versenyeken elért eredményeinek a

világbajnokságra való csapatjelölésében kiemelt

jelentôsége lesz. Az U23-as vb-n eddig remekül

szereplô legjobb válogatottjaink saját korosztályos

versenyeiken felül idén már a felnôtt elit 

mezônyben is igyekeznek eb és vb pontokat

szerezni (1-8. hely), amire a pekingi olimpiát

követô generációváltás után sportágunknak igen

nagy szüksége lenne.

Néhány név, akiktôl idén kiemelkedô

eredményeket várunk: serdülôk: Dohovics Virág

(Gyôri VSEK), Bácskai Dominika, Kurdi Laura (Vác 

VEC), Bíró Márk (Velencei-tavi VSI), Gregor Zsolt, 

Rácz Milán (Tisza EE SI). Ifjúságiak: Elekes 

Szilveszter (Ganz Villany EK), Fehér Szabolcs, 

Matyasovszki Dániel, Pozsár Bence (Szegedi VE),

Bóna Bianka, Uglik Szimóna (Bajai SVSC), Gyimes

Krisztina, Szekér Júlia (Gyôri VSEK). U23: Galambos

Péter, Szabó Katalin (Vác VEC), Simon Béla, Juhász

Adrián (Tisza EE SI)
Ficsor László

Evezés sportági vezetô

A

Kerékpár: Remekeltek a KSI-sek hegyen, mezônyben és idôfutamban
EM csak a versenyzôk, a szakosztály vezetése is 

kitett magáért az áprilisi kerékpárversenyek 

tekintetében. Két országúti viadalt szervezett

a KSI bringás szakosztálya, a Schwinn-Csepel

hegyiversenyt, majd a 32. Decathlon KSI Kupát.

Elôbbin Pomázról egyszerre rajtolt a csaknem

70 fôs peloton – köztük 13 gárda bringásával –, 

Dobogókôre azonban már kisebb bolyokban 

érkeztek a versenyzôk. Az ifjúságiak mezônyében

a KSI Schwinn-Csepel SE kerekesei közül –

beérkezési sorrendben – Simon Péter, Szabó-

Biczók Márton, Támer Kolos, a serdülôknél

Radonics Máté és a bronzérmes Petrik Gergô

állhatott dobogóra.

A KSI Kupán két szakaszt teljesítettek a

kerekesek. Zsámbék-környékén 100 km-es 

országúti viadalra, Dunakeszin pedig 8 km-es

egyenkénti idôfutamra került sor. A négy

kategóriában meghirdetett versenyen a

vendéglátó klub fiatalja, Támer Kolos mindkét

versenyszámban elsôséget szerzett. Az összetett

csapatversenyt a vendéglátó KSI Schwinn-Csepel SE

nyerte. Dobogós helyen zárt még az elôzô nap

menôi mellett Bedike Marcell és Varga Péter.

V.F.

Evezés: Finiséhez érkezett evezôseink nemzetközi versenyekre történô válogatása

A
Sakk: Már háromezren tanultak meg sakkozni az Internetes Sakksulin!

A

N

Sporttudomány: Új testösszetétel analizátor a Humánbiológiai munkacsoportban – 2. rész 

2. ábra: A birkózók csont ásványi anyag tartalma

Forrás: Kalocsai Richárd
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HOLLANDIAI Rotterdamban megrende-
zett kontinensviadalnak mind nôi, mind 
férfi ifjúsági csapatunk (kép 3.) egyaránt

részese volt. A kvalifikáció kivívása önmagá-
ban is komoly fegyverténynek számított,
végül a magyar lányok a hetedik, a fiúk
pedig a tizenegyedik helyen végeztek. A nôi 

válogatott remekül kezdte a csoportküzdel-
meket, hiszen 3:1-re legyôzte Ukrajnát. A
folytatásban, a házigazda Hollandia ellené-
ben az óriási elszántsággal, fanatikus lelke-
sedéssel röplabdázó együttesünk nyerni
tudott. A negyeddöntôben a szlovákok
ellen szoros vereség következett (1:3), amely 

kihatott a lányok Törökország elleni teljesít-
ményére (0:3) is. A végén ismét az ukránok,
és ismét egy 3:1-es siker következett, amely
feltette a koronát Szabados István gár-
dájának szereplésére! További információk
a Röplabda Szövetség (www.mrsz.hu)
honlapján találhatók meg.

MRSZ – P. J. M.

BELFASTBAN zajló világbajnokságon a 
héraklészes vívók két korosztályban, 
összesen nyolc érmet és számos 

IV-VIII. helyezést gyûjtöttek be. A kadet
korosztályú Budai Dorina egy korábbi,
kontinensbajnoki bronzéremmel a
tarsolyában is rajthoz állt. A BHSE
párbajtôrözôje egyre jobban belelendült
és végül egészen az egyéni versenyek
fináléjába verekedte magát. A magyar
versenyzô az aranycsatában is gyôzni
tudott, ezzel világbajnoki címnek örülhe-
tett a héraklészes hölgy. A következô
elsôség a junior fiú kardozók nevéhez
fûzôdik. A Szilágyi Áron (Vasas), Gáll
Csaba (GEAC), Iliasz Nikolasz (Vasas), Puy
Sebestyén (BSE) összeállítású csapat

Koreával szemben vívta ki az aranyérmet.
A kardozók további érmeket is
szállítottak…

A kadetkorú Várhelyi Kata (kép 1.)

címvédôként léphetett a pástokra. A
BVSC kardozó klasszisa, 2008 után ismét
döntôbe jutott és végül ezüstérmet
gyûjtött be. Szilágyi Áron (kép 2.) egy
egyéniben elért ezüstéremmel gazdagí-
totta éremkollekcióját. További négy
bronzérmet is a mieink neve mellett
jegyeztek. A kadet kardvívók mezônyé-
ben Valkai Ferenc (GEAC), valamint a
szintén kardozó, de már junior
korosztályú, Eb-medáliákkal is büszkélke-
dô Petô Réka (Vasas) egyaránt a dobogó
harmadik fokára állhatott fel. A többszö-

rös világbajnoki érmes Kreiss Fanny, ez
alkalommal a harmadik helyen zárt.
Végül a junior férfi párbajtôrcsapat
(Hanzwikkel Márk, File Mátyás, Budai
Dániel, Györgyi Levente) is átvehette a
harmadik helyezésért járó bronzérmet.

Válogatottunk a nemzetek közti
pontversenyben az igen elôkelô, ötödik
helyen zárt. Eredményesség tekinte-
tében, az igazi sportági nagyhatalomnak
számító franciákat és a németeket is
megelôztük. A helyezettek névsora, 
az esemény részletes adatai a
(www.worldfencing2009.com) valamint a
hazai szövetség (www.hunfencing.hu)
honlapján olvashatók. 

Pucsok József Márton

FEHÉROROSZ fôváros Jégpalotájában 
rendezték, a 18 éven aluliak divízió
I-es világbajnokságát. Ancsin László

együttese hálátlan feladatot kapott,
hiszen a nyitó program részeként éppen a
házigazda beloruszok ellen kellett jégre
lépnie. Végig kiegyenlített csata zajlott,
sôt sokáig nálunk volt az elôny, mígnem
öt (!) másodperccel a végsô dudaszó elôtt 

egy belorusz játékos a kapunkba préselte
a pakkot, így lett a rendes játékidôben 4-
4 az eredmény. Jött a hosszabbítás, ekkor
semmi sem változott, majd a büntetôk
fehérorosz gyôzelmet hoztak. A követke-
zô, második mérkôzésen a litván váloga-
tott várt ránk. A litván fiúk igen harcos

magyar válogatottal találták magukat
szemben, így héraklészeseink 4:3 arány-
ban gyôzedelmeskedtek. A bravúros siker
után már a Lengyelország elleni összecsa-
pásra kellett koncentrálni. A lengyel
meccsen a játékosok sajnos hullámvölgy-
be kerültek, aminek a vége egy komoly
vereség lett. A fiúk lendülete azonban
nem tört meg, és ami nem sikerült a 

lengyelek ellen, az bejött a kazah csapat
ellenében. Fegyelmezett játékkal, kiváló
egyéni teljesítményekkel, meggyôzô, 6:1
arányú gyôzelmet aratott az U18-as
gárda. Kazahsztán legyôzésével egyben
az éremszerzés lehetôsége is elérhetô
közelségbe került. A harmadik helyért a

már kiesô helyen álló ukránokkal mértük
össze tudásunkat.  A végére 5:0 nekünk,
ami egyben bronzérmet jelentett a csapat
számára. Külön öröm, hogy a világbaj-
nokság legjobb csatára címet Hári János
érdemelhette ki. Géczi Gábor csapatveze-
tô így értékelte az eseményt: „nem
panaszkodhatunk, hiszen felállhattunk a
dobogóra, bár én személy szerint egy 

fényesebb érmet is el tudtam volna
képzelni. A fehéroroszok kiemelkedtek a
mezônybôl, a többiekkel azonban
tartottuk a lépést, a lengyelektôl
elszenvedett súlyos vereség, véleményen
szerint egyszeri botlás volt csupán.”

P. J. M – MJSZ

A

LITVÁN fôvárosban zajlott kontinens-
bajnokság szabadfogású küzdelmei 
során Wöller Gergô (Vasi Volán) a

hatvanhat kilogrammban éremért birkóz-
hatott. A bronzmérkôzésen ellenfele
jobbnak bizonyult, így az ötödik helyen
zárt a korábbi héraklészes versenyzô. A
74 kg-ban induló, volt héraklészes Hatos 

Gábornak (Haladás VSE) nem kedvezett a
sorsolás, nehéz ágon így is szép teljesít-
ménnyel, a hetedik helyen végzett. 

Kötöttfogásban, Peking ezüstérmese,
egyben a Héraklész Program korábbi
támogatottja, Fodor Zoltán (FTC) most
nyolcadik helyezést szerzett. A hölgyek-
nél már érem is született. Az 51 kg-os, 

csillagprogramos Szabó Emese (kép szöveg

alatt) (Kiskunfélegyházi Vasas TK) a
fináléig jutott majd a dobogó második
fokára állhatott fel. A szintén héraklészes
Barka Emese (Vasas SC) az 55 kilós
kategóriában ötödik lett. A korábbi
héraklészes Godó Kitti (FTC-TFSE) az
ötödik helyig jutott. 

P. J. M.

A

A CSILLAGPROGRAMOS Berki Krisztián
(kép szöveg alatt) (UTE) címvédôként 
utazhatott a milánói egyéni tornász

Európa-bajnokságra. A többszörös konti-
nens elsô, világbajnoki ezüstérmes lólengés
specialista versenyzô Itáliában sem talált le-
gyôzôre, ezzel megvédte kontinensbajnoki
címét. Hetrovics Marcell (FTC) és Hidvégi Vid 

(KSI SE) is közel állt a döntôbe jutáshoz, egy
hajszálon múlott, hogy az egyéni összetett
finálé részesei lehessenek… Pedig Kriszti-
ánnak, aki a negyedik legjobb eredmény-
nyel került döntôbe nem volt könnyû
dolga, hiszen elsôként kellett bemutatnia
gyakorlatát, a döntô pillanatban azonban
nem hibázott a rutinos sportoló.

Kovács István vezetôedzô a viadal után
elmondta: „a címvédésre készültünk, és
sikerült. Az már csak hab a tortán, hogy
ez Krisztián negyedik Eb-aranya, és ezzel
ô a magyar tornászok közül a legtöbb 
Eb-cím birtokosa. A következô cél a
világbajnokság, amely éppen Krisztián
riválisainak hazájában, Angliában lesz.”

A

A

Torna: Berki immáron negyedszer Európa legjobbja

Z ÚJ szövetségi kapitánynak, Pátrovics 
Gézának és a versenyzôk fantasztikus 
küzdôszellemének köszönhetôen az

utóbbi évek legeredményesebb Európa-
bajnokságát zárta a magyar csapat. A nôi
szekciót erôsítô Bazsó Bianka (Haladás
VSE) fiatal kora ellenére rutinos

versenyzéssel bizonyított. A férfiak
mezônyében a szintén csillagprogramos
Cser Norbert (Szegedi Lelkesedés SK)
nyújtott maradandót, de rajtuk kívül
minden versenyzô teljesítménye
dicsérendô. A teljes magyar válogatottból
kiemelkedett Nagy Péter, aki szakításban

a várakozásoknak megfelelôen egyéni
csúccsal, mindössze 2 kilogrammal
elmaradva a bronzéremtôl a negyedik
helyen, míg összetettben az ötödik
helyen végzett. 

MSSZ – P. J. M.

A
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Súlyemelés: Nagy Péter már ott lesz a vb-n

Röplabda: Ifjúsági Európa-bajnokság – hetedikek a lányok!

ÉCSEN már hatodik alkalommal, míg 
Dunakeszin elôször volt iskolai mini-

tenisz verseny (kép szöveg alatt) a 10 év alatti
korosztálynak. Mindkét helyszínen 150
feletti létszám jelent meg, és ami bíztató,
egyre több a 6-8 éves gyermek a mini-tenisz 

versenyeken, és egyre több 9-10 éves próbál-
ja ki a nagyobb pályán való versenyzést. 

A Magyar Tenisz Szövetség által idén
tavasszal bevezetendô új versenyzési és
oktatási szisztéma a Play & Stay Program
májusban debütál a régiós versenyeken, 

ahol elôször próbálhatják ki az iskolások az
új pályákat és labdákat. Fehérgyarmaton,
Jászberényben, Szombathelyen, Székesfe-
hérváron, Budapesten, Pécsen és Szentesen
lesz egyszerre mini-tenisz verseny a
legkisebbek számára.

Sebestyén Kata

Iskolai tenisz koordinátor

P
Tenisz: Iskolai tenisz Pécsett és Dunakeszin

MARIBORI világkupaverseny szeren-
kénti fináléjában három magyar: 
Kállai Zoltán, Gombás Laura és 

Csillag Tünde lépett a pódiumra. Kállai
Zoltán (KSI SE) a magyar hagyományok-
hoz híven lólengésben bizonyított.  A 

korábbi héraklészes versenyzô holtver-
senyben bronzérmet szerzett.

A hölgyeknél (kép 2.) két csillagprogramos,
Gombás Laura (Postás SE) és Csillag Tünde
(Delfin SE) egyaránt ugrásban kvalifikálta
magát a legjobb nyolc közé; a döntôben 

Gombás az ötödik, Csillag a hetedik
helyen végzett. Tünde talajon is verseny-
zett, a fináléban bemutatott gyakorlata a
nyolcadik helyre volt elég.

P. J. M. – NSO

Világkupasikerek Mariborban

A

Fotó: Doba István

Vívás: Kadet és junior vb – 8 érem Belfastból!

Jégkorong: Világbajnoki bronzérem Minszkbôl

Birkózás: Felnôtt Európa-bajnokság – Szabó Emese ezüstérmes!


