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A TARTALOMBÓL: SOSZ-elnökségi ülés Szingapúri látogatók Sportági beszámolók:

kézilabda, sportlövészet, öttusa, judo, birkózás, ökölvívás, jégkorong, evezés, röplabda,

vízilabda, kosárlabda, sakk hírek.

A következô számának tartalmából:
Felnôtt birkózó világbajnokság Felnôtt és korosztályos duatlon és triatlon vb Felnôtt evezôs Eb
Ifjúsági súlyemelô Eb Felnôtt ökölvívó vb Tudományos konferencia beszámolója.

MOB-elnökség: Felhívás a kormány felé, London mellett az 
EYOF és Szingapúr is a napirendi pontok között

(1.) (4.)

(2.) (3.)

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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Lapkivitel:

A NUPinfo internetes változata megtalálható:  
a www.nupi.hu, és a  www.utanpotlas-neveles.hu honlapokon!

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

2009. augusztus, VIII. évfolyam 8., sorrendben 82. száma.

A KOZÁK Danuta - Szabó Gabriella
kajakos duó (kép 1.) a kontinensbaj-
nokság megnyerése után egy újabb
címet zsebelhetett be. A két exKSI-s,
jelenleg a Honvédban és a Dunaferr-
ben lapátoló klasszis a felnôtt
világbajnokságon sem talált legyôzô-
re. A héraklészes egység az ötszáz
méteres távon ismét aranyérmet
vehetett át. AZ AUSZTRIÁBAN
megrendezett U18-as kontinensbaj-
nokságon kiválóan helyt álltak a
héraklészes teniszezôk. Fucsovics
Márton (Nyíregyháza VTC) egészen a
fináléig menetelt, végül ezüstérmes
lett. A lányoknál Babos Tímea (kép 2.)

(Soproni VSE) harmadik helyen zárt,
míg párosban Susányi Zsófiával
(Gellért SE) az oldalán még egy
bronzérmet is begyûjtött. HÚSZ
arany-, 6 ezüst- és 7 bronzéremmel
zárta az idei országos kerékpáros
pályabajnokságot a KSI-Schwinn
Csepel SE bringás csapata. Ezzel a
teljesítménnyel 18 egyesület közül az
összesített eredménytáblázat élén
zárt a zuglói gárda, megelôzve a
BVSC-t és a Csepelt. Kiemelendô
Szalontay Sándor (kép 3.) teljesítménye,

aki a sprint kvalifikáció során 11,06”-
os idôeredménnyel megdöntötte a
Millenárison magyar versenyzô által
tíz évvel ezelôtt elért legjobb
idôeredményt. AZ ÚJONNAN át-
adott tiszaújvárosi triatlonos komp-
lexumban kiválóan teljesítettek juni-
orkorú sportolóink. A Junior Európa
Kupa egyéni összetett versenyében
Balogh Barbara (ORTRI) a harmadik,
Pap Eszter (Villám SC) a hatodik,
Szakály Zsófia (GYVSE) a hetedik
helyen zárt. A fiúk mezônyében a
legjobb magyar Végvári Dávid
(Mogyi SE) hatodik lett. A
TALLINBAN megrendezett, rangos
mezônyt felvonultató nemzetközi
atlétikai gálán a súlylökô Kürthy
Lajos (Mohácsi TE) a negyedik helyen
végzett. A csillagprogramos súlylökô
19.36 méteres eredménnyel, nem
sokkal maradt le a dobogó harmadik
fokától. Kürthy késôbb a zágrábi
Grand Prix-n is elindult, ahol a világ
legjobbjai ellenében állhatott a
dobókörbe. A magyar fiú tallini
eredményét túlszárnyalva, 19.61
méterrel a nyolcadik helyen zárt. 
ÚJRA KEZDI a versenyzést a Kôbánya

SC 21 éves versenyzôje, Szepesi
Nikolett (kép szöveg alatt), sokszoros
magyar bajnok, Eb-bronzérmes úszó.
A visszavonulását idén januárban
bejelentô, korábban héraklészes
sportoló sajtótájékoztatón közölte,
hogy világversenyen szerencsés
esetben már az ez év végi, isztambuli
rövidpályás Európa-bajnokságon ott
lehet, de legkésôbb jövô augusztus-
ban, a budapesti kontinensbajnoksá-
gon indulni akar. Végsô célja pedig a
2012-es londoni olimpia. ÁLLAMI
ünnepünk, augusztus 20-a alkalmá-
ból tartottak ünnepséget az Önkor-
mányzati Minisztérium színháztermé-
ben. Az augusztus 18-ai rendezvényen
megjelenteket, az önkormányzati
minisztert helyettesítô Jaurenik
István államtitkár köszöntötte, majd
állami kitüntetések, elismerések
átadására került sor. A díjazottak
közt volt igazgatóságunk munkatár-
sa, Pignitzky Dorottya (kép 4.) is. 

A Sport XXI. Program osztályveze-
tôje, eredményes tevékenységéért,
kimagasló szakmai munkájáért,
miniszteri elismerésként, emléktár-
gyat vehetett át.

www.nupi.hu

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG
elnökségének szeptember 4-ei
ülésén a legfontosabb döntés

annak a felhívásnak az elfogadása volt,
amelyben a MOB vezetôi a kormányhoz
és a parlamenti képviselôkhöz fordultak
annak érdekében, hogy a jövô évi
költségvetés tervezésénél legalább
annyi forrást – azaz 1.8 milliárd forintot
– biztosítsanak az olimpiai felkészülésre,
mint 2005-ben vagy mint a pekingi

játékok évében. Ellenkezô esetben –
ahogy a MOB fogalmaz – 2010-re
teljesen reménytelen helyzetbe kerül-
nek a londoni kvalifikációra készülô
sportolók. A kvalifikáció megszerzésére
jelentôs számban a Héraklész Program
tagjai is esélyesek.

A grémium tagjai tájékoztatást
kaptak a tamperei EYOF -szereplésrôl,
mely dicséretesnek minôsíthetô, ugyan-
akkor már az utánpótlás-versenyek

szintjén szembeötlô az az elképesztô
különbség, amely a sportot egyre
komolyabban vevô nációk, és az egyre
inkább lemaradó magyar fiatalok számá-
ra biztosított lehetôségek között feszül. 

Dr. Szabó Tamás alelnök, a NUSI
utánpótlás-nevelési igazgatója a
londoni felkészülési programról adott
tájékoztatást.

(folytatás a 2. oldalon)

A

ZT Varga Zoltán sportért is felelôs önkormányzati miniszter sajtótájékoztatón jelentette ki a Nemzeti Sporttanács (NST) 
szeptember eleji ülését követôen. A tárcavezetô a tanács társelnökeként nyilatkozva úgy fogalmazott: olyan költségvetésre 
lehet számítani, amely további terhet nem ró a magyar sportra, majd hozzátette, az idén 16,6 milliárdról szólt a keretösszeg, 

ez különbözô zárolások miatt zsugorodott 15,1 milliárdra. 
(folytatás a 2. oldalon)

E
Nemzeti Sporttanács: Szabó Tamás az olimpiai felkészítésrôl… 

www.nupi.hu

– Hírek

AZ NST ülésén Dr. Szabó Tamás a 
londoni olimpiára történô felkészülés  
stratégiáját elemezte. Leszögezte, 

hogy a 2009-es eddigi világbajnokságok
eredményei bebizonyították, hogy a
vártnál gyengébb olimpiai szereplés
kisiklás volt. A magyar csapat lényegesen
jobb teljesítményre képes. A tapasztala-

tok levonása után hosszú, három éves
felkészülési program tervének kidolgozását
javasolták, és ehhez a munkához a szak-
szövetségek kiváló partnereknek mutat-
koztak. Részletes, egyénekre lebontott ter-
vek készülnek, e tervek szükségességének
megértéséhez nem lehet az egyik évben
kevesebbet, a másikban többet edzeni. 

Folyamatos felkészülésre van szükség,
melyhez megfelelô anyagi források kelle-
nek. Ezek a felkészülési tervek, valamint az
ahhoz szükséges anyagi források az után-
pótlás-nevelési programok, a Héraklész
Bajnok- és Csillagprogram támogatott
fiataljait is nagy számban érintik.

Sportolonemzet.hu – MOB.hu - NUPinfo

NST: „A magyar sportra 2009-ben jutó 15.1 milliárd forintnál nagyobb összeget
lehet majd látni a 2010-es költségvetésben”
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SOSZ-elnökség: Támogatandó az egyesületi utánpótlás-nevelés

ÁRKÖZY TAMÁS, az NST elnöke  
azt  mondta: a tanács már júniusi  
ajánlásában azt fogalmazta 

meg, hogy „legalább a tavalyi
szintet tartsuk meg”. Álláspontja
szerint a 2010-es költségvetésnek
tartalmaznia kell az idei alap-
összeget, ebben egyetértés van, azt
viszont nem tudta az NST elérni, 

hogy 1 milliárddal többet kapjon a
magyar sport, más tárcákon belüli
pénzek átcsoportosításával.   

Az idén az olimpia utáni évre való 
tekintettel csökkentették a szövetsé-
geknek juttatott állami támogatáso-
kat. A sporttanács elnöke végül
leszögezte, decemberre el kívánnak
készíteni egy új koncepciót, mert 

szerinte a sporttámogatás jelenlegi
rendszere tarthatatlan. Ezt az új
elképzelést már az új kormányzat 

számára készítik elô, a mostani válság-
kezelô kabinet az ország jelenlegi
helyzetében nem vállalkozhat arra,
hogy drasztikusan változtat az évek
óta bejáratott szisztémán.
Sportolonemzet.hu – MOB.hu – NUPinfo

NST: „A magyar sportra 2009-ben jutó 15.1 milliárd forintnál
nagyobb összeget lehet majd látni a 2010-es költségvetésben” – folytatás
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Kosárlabda: Hetedikek az U16-os fiúk

Augusztusi sakksikerek – a Sport XXI. Program itt is segített
RAPPORT RICHÁRD (kép 3.), a Sport XXI. 

Program által támogatott Központi 
Sakkiskola (MGKSI) 13 éves, kiemel-

kedôen tehetséges játékosa az augusz-
tusi Elsô Szombat nagymesterversenyen
9 játszmából nagymesternormát teljesí-
tett! Egyúttal a nemzetközi mesteri
normát másfél ponttal túlteljesítette,
így minden bizonnyal hamarosan meg-
kapja az IM-címet. Értékszámát 27
ponttal növelte. Ricsi eredménye az ô
képességein kívül egy kiváló edzôi és
menedzseri gárda hatékony munkáját
dicséri. Ilyen eredményt elérni 13 éves
korban, bár világszerte egyre fiatalabb
sakkozók kerülnek reflektorfénybe,

világszenzáció – Magyarországon eddig
csak Lékó Péternek és Polgár Juditnak
sikerült.

Az MGKSI végzett növendéke, egyben
honlapjának gondozója, To Nhat Minh az
egyik IM-csoport fölényes megnyerésével
harmadszor teljesítette az IM-normát. Ha
eléri a 2400-as értékszámot, amihez néhány
pontja hiányzik, ô is megkapja a címet!

Az FM „A” csoport Kovács Lajos, az FM
„B” csoport Kabai Zsuzsi biztos gyôzelmé-
vel ért véget! Az FM „C” csoportban új
tagunk, Kántor Gergely 3. lett, és csak-
nem 40 ponttal gyarapította értékszámát. 

A felnôtt nôi bajnokság elôdöntôjét 
frissen végzett tagunk, Papp Petra

magabiztosan nyerte meg, és ezzel a 
20-án kezdôdô nôi döntô résztvevôje lett.

A XXXIII. Agria sakkfesztiválon a 10
éves Gledura Benjámin (kép 4.) 2119-es
Élô-teljesítménnyel bizonyította, hogy
magyar bajnoki és rapid Európa-bajnoki
gyôzelme után felnôtt mezônyben is
helyt tud állni.

A XVIII. Cseppkô Openen Korpa Bence
erôs mezônyben, több nemzetközi
mestert megelôzve 4. lett, ami 30 pont
szerzését jelentette. 

A Pannonia Kupán igen jó eredményt
ért el Szajbély Zsigmond 2057-es telje-
sítménnyel.

Szabolcsi János

A

ETEDIK helyen végzett U16-os 
fiúválogatottunk a Portugáliában 
rendezett B-divíziós kosárlabda

Európa-bajnokságon. Radovics József
a válogatottat irányító szakember
így értékelte a tornát: „A mérkôzé-
sek eredményeit nézve, úgy gondo-
lom, nem panaszkodhatunk, jó 

eredményt értünk el. Valójában a
negyedik helynél nem tudtunk volna
elôrébb végezni. A szlovének, a
dánok és a bolgárok jobbak nálunk.
Ezek a csapatok képzettebbek,
gyorsabbak, jobbak. Az angolok
viszont meglepetésre kerültek oda a
dobogóra. Az ötödik, hatodik, 

hetedik helyezett körülbelül azonos
játékerôt képviselt. Ami pozitívum,
hogy mindenkivel partiban tudtunk
lenni, s bár elôrébb is végezhetett
volna az együttes, ám így sincsen ok
a szomorúságra, hiszen az élmezôny
egyelôre elôrébb jár a mieinknél.”

MKOSZ

Sakk: 4000 tanuló az Internetes Sakksuliban – elkészült a haladó szint
MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG hon-  
lapján (www.chess.hu) gyorsan 
növekszik az Internetes Sakksuli

(kép 1.) felhasználóinak száma. Az ez év
januárjától elérhetô program segít-
ségével eddig 4.000 érdeklôdô tanult
meg sakkozni. Közülük mintegy 120
gyerek kiugró eredménnyel töltötte
ki a kezdôknek szóló 35 leckét
követô zárótesztet. Ôket, amennyi-
ben megadják az adataikat, a
Magyar Sakkszövetség nyilvántartja,
és a további fejlôdésüket informá-
ciókkal segíti.

A Sakksuli kezdôknek szóló lecke-
sorozata után most már elérhetô a

középhaladóknak, illetve a haladók-
nak szánt további 2x36 feladat is. Az
alkotók ígérik, hogy az újabb
kihívások nem igényelnek felsôbb
szintû „sakkmai” képzettséget, azaz
a leckék megértéséhez és a feladatok
(kép 2.) megoldásához elégséges tudást
nyújt az elôzô feladatok végigtanul-
mányozása. Erre az elvre épül az a
szabály, miszerint „felsôbb osztályba”,
például a haladó leckékhez, csak
azok léphetnek, akik már sikeresen
teljesítették elôbb a kezdôknek, majd
a középhaladóknak szóló leckéket.

Az Internetes Sakksuli kedves
újítása, hogy az oldalára belépôket

részletes tájékoztatóval fogadja,
mely gondolva az olvasni még nem
tudó ifjú sakktársakra is, nem csak
leírja és megmutatja, hanem el is
mondja a program használatához
szükséges tudnivalókat.

Az Internetes Sakksulit a 
Magyar Sakkszövetség a NUSI 
Utánpótlás-nevelési Igazgatósá-
gának támogatásával hozta létre és
fejlesztette. A sakksuli a
http://www.chess.hu/sakksuli/index.php
weboldalon érhetô el, ahol az
óvodáskorúaktól az idôsebbekig,
mindenki szívesen látott vendég!

MSSZ - NUPinfo
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MOB-elnökség: Felhívás a kormány felé, London mellett az EYOF és

Szingapúr is a napirendi pontok között – folytatás

VANCOUVERI és a szingapúri elô- 
készületekkel kapcsolatban el-
hangzott: örvendetes, hogy 

mind a téli, mind az elsô ízben
megrendezendô ifjúsági olimpiára
van több kvalifikált sportolónk –
Szingapúrba például már 12 tizen-
éves szerzett kvótát (kép 1.).

A londoni tervek ismertetése
alkalmával kiderült: jelenleg 338
egyesület 1064 sportolója vallhatja
magát olimpiai kerettagnak (kép 2.),
igaz, az „A” kerettagság kritériumai-
nak szigorítása (világversenyen elért
1-8. hely, vagy utánpótlás-világver-
senyen elért 1-3. hely, vagy pekingi
olimpiai részvétel) miatt a közvetlen
elitbe jelenleg 373-an tartoznak. Ôk
az „A” kerettagok, akiktôl elsôsor-
ban várható a kvalifikáció és az

olimpiai eredményesség.
Dr. Szabó Tamás alelnök, a NUSI

utánpótlás-nevelési igazgatója a lon-
doni felkészülési programot illetôen
azt a munkát részletezte, amellyel
munkatársai már megkezdték a válo-
gatott keretek részletes, alapos
felmérését. Ezt követôen kerül sor az
edzéstervek összeállítására, az adott
versenyzô technikai, taktikai, erônléti
felkészültségének fejlesztésére, csi-
szolására. Különösen fontos ez a
Héraklész Programban nevelt fiatalok
tudásának további emeléséhez, javu-
ló  eredményességéhez. 

Mint Gyulay Zsolt alelnök tájékoz-
tatójából kiderült, Egerszegi Krisztina
vállalta az attasé szerepét, ott lesz
Szingapurban az I. Nyári Ifjúsági
Olimpiai Játékok versenyein. Szavai-

ból kitûnt, hogy egyelôre 12 fiatal
szerzett indulási jogot. A kvalifikációs
rendszer azonban rendkívül bonyo-
lult, ráadásul még mindig változik. A
jelenlegiek szerint mintegy 20 fiatal
magyar versenyzô lehet ott Szinga-
purban. A sport, mint ismeretes, az
ifjúsági olimpiának csak egy részletét
jelenti. A NOB a kultúrát és a nevelést,
hasonlóan fontosnak, lényegesnek
tartja. Ezen a téren – amint azt
Kamuti Jenô a Nemzetközi Fair Play
bizottság elnöke elmondta – a közel-
jövôben újabb egyeztetést rendeznek
Lausanneban. Ekkor alakul ki az
ifjúsági olimpia végleges, kulturális és
nevelési programja. A fiatal magyar
résztvevôket minderrôl majd igyekez-
nek részletesen tájékoztatni, megfele-
lôen felkészíteni.

LNÖKSÉGI ülést tartott augusztus 
elején a Sportegyesületek Országos
Szövetsége (SOSZ). A jelenlévôk a

napirendi pontok közé az utánpót-
lás-nevelés finanszírozásának kérdé-
sét is beiktatták. A szövetség veze-
tôségének tanácskozásán a NUSI
Utánpótlás-nevelési Igazgatóságát

Lehmann László (kép 3.), sportiskolai
programvezetô képviselte.

Az ülésen a sportegyesületek
utánpótlás-nevelésének helyzete, a
korosztályokat érintô állami támoga-
tás került górcsô alá. A SOSZ – mint 
ahogy honlapjukon olvasható –
határozottan lép majd fel azért, ami 

a magyar sportnak elemi érdeke az
utánpótlás-nevelés, valamint annak
finanszírozása terén. A grémium a
sportiskolák szövetségével, a SIOSZ-
szal együttmûködési megállapodás
aláírására törekszik.

V.F.

A

E
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ÛRÛ a versenyszezon az evezôsöknél, 
hiszen az U23-as vb-t követôen, az
ifik világbajnoki erôpróbájára már

Franciaországban került sor. Az ifi válo-
gatott két pontszerzô helyezéssel és egy
szingapúri olimpiai kvótával térhetett
haza. A Kiss Hella, Bálint Sára, Rákó
Krisztina, Beke Bianka, Szekér Julianna,
Klötzl Ildikó, Varga Judit, Bene Viktória
összeállítású nôi nyolcas a hetedik, míg
Gyimes Krisztina egyesben a nyolcadik 

helyen ért célba. A nôi kétpár (Uglik
Szimóna, Bóna Bianka) a 12., valamint a
Beke Dominika és Bianka alkotta kormá-
nyos nélküli kettes a 14. helyen landolt. A
fiúknál az egypárevezôs versenyszámban
induló Matyasovszki Dániel kilencedik
helyezést ért el. A kilencedik hely egyben
azt jelenti, hogy a 2010-ben elsô alkalom-
mal megrendezésre kerülô ifjúsági olimpia
evezôs versenyein, egy kvótával már
biztosan számolhatunk. A lehetôséget a 

fiúk normálsúlyú egypárevezôs versenyszá-
mára kaptuk. Természetesen a kvóta
pillanatnyilag nem személyre szóló, annak
sorsáról késôbb kiírásra kerülô válogatókon
döntenek. A kormányos nélküli kettes
egység is rajthoz állt. A May Marcell, Pálffy
Róbert duó a „B” döntôben, a tízedik
helyet vívta ki. A Bártfai Péter, Vermes
Péter, Vallyon Bence és Novák Edvin
felállású kormányos nélküli négyes a „C”
döntô másodikjaként, a 14. helyen zárt.

P. J. M., MESZ

SS
Evezés: Kvótaszerzés az ifi világbajnokságon

A

(3.)

Sportdiplomácia: A szingapúriak a magyar utánpótlás-nevelés 
iránt is érdeklôdtek

Röplabda: Javuló eredmények az Eötvös kupán

ORVÁTORSZÁG nyerte a dalmát 
kisvárosban, Sibenikben meg- 
rendezett, 15. FINA Junior Férfi

Vízilabda Világbajnokságot. A magyar
junior férfi válogatottnak (kép szöveg alatt)

a 9. hely jutott. 
Saját pályán nyertek déli szomszé-

daink, az ezüstérmet a görögök, a
bronzot a szerbek vitték haza.
Elôttünk végeztek a montenegróiak,
a spanyolok, olaszok, ausztrálok és
az Amerikai Egyesült Államok

válogatottja. Hét mérkôzésbôl ötöt
megnyertünk, egyet elvesztettünk,
egy döntetlennel végzôdött. A
tornán a magyarok lôtték a legtöbb
gólt, összesen 102-ôt, mi 47-et
kaptunk, 5-tel többet, mint a
világelsô horvátok. Bátori Bence
pedig a vébé gólkirálya lett 24
találattal.

Ahogy a hazai szövetség hivatalos
honlapja fogalmaz: „megnyertük az
alsóházat”, illetve „ez az eredmény

az egyik leggyengébb a magyar
utánpótlás történetében”. Hogy
miért nem végeztünk elôrébb, azt a
mélyebb elemzések elôtt talán senki
sem tudja pontosan, de tény, hogy a
sok jó adottságú fiatal sportoló nem
alkotott olyan ütôképes csapatot,
mint a 2008-as Eb-n vagy nyolc
hónapja az AYOF-on.

MVLSZ – NUPinfo

H
Vízilabda: Kilencedik hely a junior vébén

ZINGAPÚRI, 14 fôs delegáció 
látogatott Magyarországra a 
közelmúltban, a házigazda 

szerepét a TF látta el. A négynapos
programon az utánpótlás-nevelés 
is jelentôs mértékben terítékre 
került, igazgatóságunkat Pignitzky
Dorottya képviselte. 

A küldöttség tagjai többségében
oktatási intézményvezetôk voltak, 

mellettük hazánkba érkezett a
Szingapúri Nemzeti Oktatási Intézet
professzora is. Látogatásuk célja a
magyar állami utánpótlás-nevelési-,
kiemelten a közoktatási sportiskolai
rendszernek, struktúrájának megis-
merése volt. Pignitzky Dorottya, a
Sport XXI. Program osztályvezetôje a
NUSI-UPI kezelésében lévô progra-
mokról tartott prezentációt. A 

vendégek a Grosics Gyula iskolát (kép 1.)

is meglátogatták, mind emellett a 
TF képzési rendszerével is részletesen
megismerkedtek.

A jövô évi, ifjúsági olimpia rendezô
országának szakemberei – mintegy
az ifi ötkarikás játékok elôszeleként
– aktív érdeklôdést mutattak a
magyar utánpótlás-nevelési és okta-
tási példák iránt.

V. F.

S
Kézilabda: Ezüstérmesek a junior lányok

ZOMBATHELY, Pápa és Gyôr 
városának összefogásával került 
sor a 2009-es nôi, korosztályos

kontinensbajnokságra. A juniorkorú,
U19-es magyar kézilabdások a „B”
csoportban Franciaország, Szlovákia
és Montenegró ellenében léphettek
a pályára. A hazai rendezésû
viadalon a héraklészes csapat kiváló
rajtot vett, hiszen száz százalékos
teljesítménnyel, pontveszteség nélkül
a csoport élén zárták a selejtezôket.
A középdöntô során is megmaradt a 

jó forma, így a mieink mellett, a
német, az orosz és a norvég
válogatott kvalifikálta magát az
elôdöntôbe. A legjobb négy között
német-norvég és orosz-magyar
párosítás alakult ki. A lányok maga-
biztos játékkal, hétgólos különb-
séggel jutottak az Eb fináléjába! Az
aranyéremért folyó csatában a Róth
Kálmán vezette alakulat Norvégiával
mérte össze tudását. A junior kézisek
mindössze két góllal csúsztak le az
aranyéremrôl, a vége így is egy 

parádés második helyezés lett. Ezzel
az eredménnyel, a héraklészes gárda
bebiztosította a helyét a jövô évi
világbajnokságra is. A magyar játé-
kosok különdíjakban is részesültek.
Az Európa-bajnokság legjobb kapusa
címet Víg Vivien érdemelhette ki,
míg a legeredményesebb balátlövô-
nek Zácsik Szandrát választották. Az
említett két játékos a torna All-Star
csapatába is bekerült.

P. J. M.

A
Sportlövészet: Boros László triplázott a vb-n

KORÁBBI világ és Európa-bajnok 
Boros László (kép 2.) (Gyôri 
Lövészklub) egymaga három 

érmet szerzett a futócéllövô
világbajnokság junior mezônyében. 

A finnországi viadalon Laczik Zsolt
tanítványa három (a vegyes, a 10
méteres és az 50 méteres) verseny-
számban is dobogóra állhatott. A
csillagprogramos lövô az 50 méteres 

számban fölényesen verve a mezônyt,
világbajnoki címet szerzett. Tíz
méteren valamint a vegyes lövô
számban a második legjobb ered-
ménnyel ezüstérmes helyen zárt. 

P. J. M.

A
Öttusa: Két aranyérem a vb-rôl

KÖVETKEZÔ nyári olimpia hely-
színén mérhették össze tudásu- 
kat a világ legjobb öttusázói. A

sportág felnôtt világbajnokságán,
Londonban természetesen a mieink
is képviseltették magukat. A fiúk
egyéni versenyében a korábbi 

héraklészes Marosi Ádám (kép 3.)

(BHSE) mindenkit felülmúlva szerzett
elsôséget. Késôbb a Marosival és két
újpestivel, Tibolya Péterrel és
Németh Róberttel felálló trió,
csapatban is gyôzelemmel zárt. A
Cseh Krisztina (BHSE), Kovács Sarolta 

(Alba Volán) összeállítású héraklé-
szes hölgyváltó a hetedik helyen
végzett.

Az újdonsült világbajnok Marosi, a
sportág hazai történetének 12.
világbajnoki egyéni aranyérmét
szerezte.

P. J. M.

HÉRAKLÉSZ BAJNOKPROGRAM 
keretében készülô fiú serdülô 
röplabda válogatott Buzek László

irányításával – segítôje Hiervarter Ákos –
idén is részt vett az Eötvös Kupa
küzdelmeiben. A jelenlegi Héraklész
Bajnokprogramban szereplô játékosokat
a Sport XXI. Program segítségével
választottuk ki, és tavaly nyáron már
szerepeltek ugyanezen a versenyen. 
Az idei versenyen, amely augusztus 22-én
és 23-án került sorra Debrecenben, ismét
két részre bontva  vett részt a 16
játékosból álló fiú serdülô csapat. A
felkészülést a Héraklész Bajnokprogram

keretében a helyszínen végezte a kibôví-
tett játékoskeret. Buzek László vezetô
edzô idén az eredményesség emelkedé-
sét tûzte ki célul a csapatok elé. A két
csapattól dobogós vagy ahhoz közeli
helyezést várt.

A válogatott csapat teljesítette az
elvárásokat. Nagyon erôs nemzetközi
mezônyben, 16 résztvevô között a „B”
csapat a 3., az „A” csapat a  8. helyen
végzett.

Buzek László elégedett az elért
eredményekkel és a csapat által mutatott
játék színvonalával is.

A verseny legjobb feladójának járó

különdíjat a serdülô válogatott játékosa
Tóth István kapta.

A torna – All Star – csapatában helyet
kapott Gergye Roland, válogatottunk
kitûnô támadó játékosa is.

Ezúton szeretnénk kifejezni köszöne-
tünket a NUSI-UPI felé, amely mindkét
programot mûködteti.

A 16 csapat közül a gyôzelmet a
lengyel Volomin szerezte meg a svájci
válogatott és a magyar „B” keret elôtt. A
tabellán holland, ukrán, román, kínai és
koszovói csapatok is szerepeltek.

Sándor Péter

Héraklész sportági vezetô

(2.)

(1.)
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SPORTÁG történetében elôször 
Budapesten rendezték az ifjúsági 
korosztály cselgáncs világbajnok-

ságát. A mezôny gigantikusnak számí-
tott, hiszen 74 nemzet több mint féle-
zer judokája mérte össze tudását. A
héraklészes csapat legnagyobb sikere a
73 kg-ban induló Tóth Krisztián (kép 

szöveg alatt) nevéhez fûzôdik. A KSI 

versenyzôje imponáló fölénnyel – tíz
pontos akciókkal – vette az akadályo-
kat, szerb, japán, örmény és brazil
ellenfeleken túljutva került a fináléba.
Az aranycsatában Khalmurzaev jobbnak
bizonyult, így Krisztián az eredmény-
hirdetéskor a dobogó második fokára
állhatott fel. A fiúk 81 kilós kategó-
riájában Horváth Adrián (Pécsi VSK) 

ötödik lett. A nehézsúlyú Kerstner
Róbert (Titán JC Leányvár), Kiss Barbara
(63 kg, MVSC) valamint a mátészalkai
Batizi Barbara (44 kg) révén három
hetedik helyezésnek is örülhettünk. A
legtöbb érmet a japán, orosz, dél-koreai
sportolók gyûjtötték be, a mieink – 74
ország közül – az összetett pontverseny
elôkelô, tizenkettedik helyén végeztek.

SPORTÁG felnôtt világbajnokságán, 
Hollandiában 97 nemzet, 538 
versenyzôje mérte össze tudását.

A magyar válogatott egy ezüst-, két
bronzéremmel és egy hetedik helye-
zéssel az összesített eredménytáblázat
tizenharmadik helyén zárt. E kiváló
eredmény elérésében a héraklészes
keret is alaposan kivette a részét.

A ceglédiek kiválósága, Ungvári
Attila – aki már az ez évi kontinens-
bajnokságon pontszerzôként avanzsált
– a 73 kg-os kategóriában ismét
bizonyított a rotterdami tatamin. A
csillagprogramos dzsúdós két gyôztes
és két vesztes meccsel a háta mögött, 

hetedik helyezést szerzett a világklasz-
szisokkal teletûzdelt mezônyben. 

A hölgyek között a korábbi világbaj-
noki bronzérmes Mészáros Anett (kép 2.)

(Honvéd Kipszer) ismét ragyogó napot
fogott ki a holland arénában. A 70 kg-ban
versenyzô héraklészes sportoló igen
nehéz ágon, a súlycsoport nagy egyéni-
ségeit búcsúztatva jutott el a fináléig.
A világbajnok, olimpiai ezüstérmes
francia, valamint az Ázsia-bajnok japán
riválisa sem tudta megállítani a pekingi
olimpikont. Az aranycsatában kolumbi-
ai ellenfelével már nem bírt, így Anett
a magyar judo eddigi történetének
elsô nôi ezüstérmét nyerte el.

A mindössze 19 esztendôs Karakas
Hedvig (MVSC) az 57 kilósok között
lépett szônyegre. Alaposan belekez-
dett a bombaformában levô bajnok-
programos judoka, hiszen elsô három
mérkôzésén ippongyôzelmet aratott.
Aztán becsúszott egy vereség, de a
vigaszágon újra egy leszorítással gyô-
zedelmeskedett a héraklészes hölgy. A
sorozatban hatodik meccs már a bronz-
éremért zajlott. Hedvig nem sokat
vacakolt és tizennégy másodperc alatt
eldöntötte az érem sorsát. A miskolci
cselgáncsos így az Eb bronz után, egy
világbajnoki harmadik helyezést is
ünnepelhetett.

A

A

Z EGYIK legeredményesebb olimpiai
sportágunk ez évi junior világ-
bajnokságának, a török fôváros

adott otthont. A héraklészes váloga-
tott tagjai szabad- és kötöttfogásban
egyaránt megmérettették magukat.
Kötöttfogásban és a nôi szakágban
három versenyzô is pontszerzô helyen
végzett. Hatvanhat kilogrammban
Szabó Martin (Sziget SC) révén
voltunk érdekeltek. Az Eb-ötödik
birkózó a 16 közé jutásért egy
türkmén versenyzôvel csapott össze,
akit könnyedén múlt felül, majd egy
török fiút is legyôzött. A négy közé
jutásért koreai ellenfele sem tudta
megállítani Martint, így 3 gyôzelem 

után a legjobb négy közé került. Az
elôdöntôben a kétszeres Eb-harma-
dik, világbajnoki bronzérmes orosz,
„megállj”-t parancsolt. A bronzére-
mért Martin ellenfele az ifi Eb-
harmadik örmény Varderesyan volt,
aki két menetben múlta felül
sportolónkat. A héraklészes birkózó
így ötödik lett. 

A 96 kilós kategóriában Ligeti
Dániel képviselte a magyar színeket.
A súlycsoportban 24 versenyzôt
számláltak. Dániel sorra vette az
akadályokat, elsô két mérkôzésén
felülmúlta riválisait. A negyeddöntô-
ben a junior Európa-bajnok azeri
következett. Bár héraklészesünk 

vereséget szenvedett, de a vigaszág-
on gyôzelemmel folytatta menetelé-
sét a Haladás birkózója. A bronzmér-
kôzésen egy hazai fiú várt a csillag-
programos versenyzôre, aki két
menetben jobbnak bizonyult Dániel-
nél, így újabb ötödik helyezést
jegyezhettek a magyarok. 

A következô ötödik helyezésünk
nôi birkózásban született. A korosz-
tályos Eb-második Barka Emesétôl (kép 1.)

(Vasas SC) jó szereplést vártak a
szakemberek. A juniorkorú hölgy
nem is okozott csalódást, hiszen
érmes helyezésért küzdhetett. A
csillagprogramos versenyzô végül az
ötödik helyen zárt.

A
Birkózás: Érem közelben az ankarai világbajnokságon

(3.)

(2.)(4.)(2.)

SPORTÁG európai, ifjúsági korú 
elitmezônye Szczecinben, a lengyel 
kikötôvárosban találkozott egymás-

sal. A kontinensbajnokságon összesen 36
ország ökölvívója lépett a szorítók közé.
Összesen 19 nemzet fiai osztoztak a
medáliákon, és habár a szokásos orosz és
utódállambeli túlsúly megmaradt, az
élmezôny egyértelmûen kiszélesedett, és

egyre több ország bokszolója lépett az
éremszerzôk közé. 

A héraklészes csapat két éremmel tért
haza, az egyik a KSI edzôtermébe került,
ahova Id. Balzsay Károly és Ifj. Füzesy
Zoltán tanítványa szállította a medáliát.
Varga Sándor (kép 2.) (KSI SE, -91 kg) mellett
Harcsa Zoltán (MTK) a 75 kilós mezôny-
ben lett finalista, végül mindketten

ezüstérmet kasszíroztak be. 
Az érmek mellé még 3 ötödik helyezést

is elkönyvelhettünk. Dobrádi Zsolt
(Gyöngyösi RSE) az 51 kilogrammos
súlycsoportban, Bene Gergô (Szolnoki
MÁV SE) 64 kg-ban, míg Serdal Hacioglu
(Pesterzsébeti Ring SC) a 81 kilós
mezônyben került a legjobb nyolc közé.

P. J. M. 

A
Ökölvívás: Ifi Európa-bajnokság: Harcsa és a KSI-s Varga is ezüstérmes

Z IFJÚ „hokisták” nemzetközi erôpróbájá- 

nak Budapest adott otthont. A Visegrádi  

országok – Csehország, Szlovákia, Len-

gyelország és Magyarország – részvételével

lebonyolított Négy Nemzet Tornán, 18 és 16 év

alatti csapatok mérkôztek meg egymással. Míg

a szlovákok és a csehek fiatalabb legénysé-

gükkel léptek a jégre, addig a lengyelek és a

mieink az U18-as gárdával (kép 3.) próbáltak

szerencsét. 

A körmérkôzéses rendszer alapján lejátszott

három találkozóból, csupán északi szomszédja-

inktól szenvedtünk vereséget. A két gyôzelem

közül a csehek elleni siker feltétlen kiemelen-

dô, hiszen komoly hokis nemzet korosztályos

legjobbjait múltuk felül. Végül hat ponttal,

12:12-es gólkülönbséggel, a héraklészesekbôl

álló válogatottunk zárt az élen. 

P. J. M.

A
Jégkorong: Négy nemzet legjobbjai lettünk

Judo: Tóth Krisztián világbajnoki ezüstérmes!

Héraklészes érmek Rotterdamból

JUNIOR Top-versenysorozat újabb 
állomásán ismét bizonyítottak 
utánpótláskorú cselgáncsosaink.

A Berliben igen nívós nemzetközi
mezônyt felvonultató judós esemé-
nyen a héraklészes lányok parádésan
szerepeltek. A hölgyek legkisebb 

súlycsoportjában Erdélyi Lilla (kép 3.)

(MVSC) utasította maga mögé a többie-
ket, így a dobogó legmagasabb fokára
állhatott az Eb ezüstérmes judoka. Az ifi
kontinensbajnoki címmel büszkélkedô
Maros Barbara (kép 4.) (KSI SE) az 52
kilósok között elsô helyezett lett, a 

szintén miskolci, 57 kg-ban versenyzô
Karakas Hedvig korábbi Eb aranyérme
mellé egy újabb elsôséget könyvelhetett
el. Végül a 63 kilós kategóriában, Szabó
Franciska is letette névjegyét az élme-
zônybe, a Leányvár-Egerági Üstökös SE
sportolója bronzérmes helyen végzett. 

Pucsok József Márton

A juniorok Berlinben is helyt álltak

LENGYELORSZÁGI Pytlasinski 
Kötöttfogású Emlékversenyen 
21 nemzet, 152 birkózója lépett

szônyegre. A héraklészes, korábbi
junior Európa-bajnok Módos Péter 

(Szigetvári Birkózó SE) az 55 kilós
súlycsoportban bronzérmet nyert.
Az „ex-héraklészes” Komáromi Ede
(Egri Vasas SC) a 60 kilósok között,
Peking ezüstérmese Fodor Zoltán 

(FTC), 84 kg-ban gyûjtött be egy-egy
bronzot. A mieink az összetett
csapatversenyben az oroszok, a
bolgárok és a németek mögött a 4.
helyen végeztek.

P. J. M., MBSZ

A
Érmek Lengyelországból

(1.)(3.)

A

Fotó: Záhonyi Tamás (IJF)

Fotó: Záhonyi Tamás (IJF)


