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A következô számának tartalmából:
SIOSZ-konferencia, Eger Atlétikai fedettpályás vb Vívó kadett Eb 

Birkózó Golden Grand Prix Evezôs ergométeres up-ob Sakkhírek 

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

2010. február, IX. évfolyam 2., sorrendben 88. száma.

– Hírek

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.

f
d

S
d

eS

d

S
A TARTALOMBÓL: Sportági beszámolók: vívás, judo, öttusa, ökölvívás,
jégkorong, evezés, vízilabda, atlétika, sakk Hírek.

www.nupi.hu www.nupi.hu
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Felelôs kiadó: dr. Szabó Tamás igazgató, NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóság

Fôszerkesztô: Vasvári Ferenc Telefon: (06) 1 422 35 32 E-mail: vasvari.ferenc@nupi.hu 

Szerkesztôség: NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóság, NUPinfo Szerkesztôsége

1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. · Fax:  (06) 1 422 35 44

Lapkivitel:

A NUPinfo internetes változata megtalálható:  a www.nupi.hu, és a  www.utanpotlas-neveles.hu honlapokon!
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A MAGYAR kötöttfogású birkózó-
válogatott szônyegre lépett február
közepén a jereváni csapat-világkupán. A
Struhács György vezette csapatnak nem
volt könnyû dolga, a keretbôl ezúttal
hiányzott Lôrincz Tamás, Bácsi Péter és
Fodor Zoltán is. A tavalyi világbajnok
Kiss Balázs kettô plusz egy meccset – a
helyosztón nem álltak ki ellene – nyert
meg, és Módos Péter nevéhez is két
gyôzelem fûzôdött. Az elsô helyet végül
a törökök szerezték meg, második az
iráni, harmadik az orosz gárda lett, a
mieink hetedikként zártak. A karfiolfü-
lûek márciusban a szombathelyi Golden
Grand Prix-en, majd az áprilisi Eb-n
lépnek szônyegre. A CSELGÁNCSOZÓ
Mészáros Anett (kép 1.) ezüstérmet szerzett
a párizsi Grand Slam-en. A Honvéd-
Kipszer kitûnôsége rendkívül stabil
dzsúdót mutatott be, a döntôig egyet-
len ellenfele sem tudott értékelhetô
akciót felmutatni ellene. A 70 kg-os
világbajnoki ezüstérmesünk a fináléban
a világranglista elsô helyezettjével, a
francia Lucie Decosse-vel szemben
maradt alul. Versenyzôink Mészáros
ezüst- és Karakas Hedvig bronzérmével,
Csernoviczki Éva és Burján László ötödik
helyével a nemzetek rangsorában a
tizedik helyen zártak Párizsban. 
FELNÔTT, pénzdíjas teniszversenyen
játszott döntôt február elején Babos Tímea.
(kép 2.) A tehetséges héraklészes játékos a

„Burnie International 2010” elnevezé-sû
viadalon párosban az orosz Marenkó-val
szetthátrányból nyerte meg az ausztrál
duó – Calderwood, Wejnert – elleni
elôdöntôt. Tímea nyolc világrang-lista-
ponttal gazdagodott. SZÉKESFE-
HÉRVÁR adhat otthont augusztus 5. és
10. között a junior korú öttusázók 
idei világbajnokságának. Magyarország
2010-ben öt jelentôs viadalnak lesz a
házigazdája – jelentették be sajtótájé-
koztatón. Az eseményen jelen volt a
korosztály két hazai legjobbja, a már a
felnôttek között is bemutatkozott
székesfehérvári Kovács Sarolta (kép 3.) és
Demeter Bence, akikkel kapcsolatban
Pálvölgyi Miklós szövetségi kapitány
megjegyezte, hogy helyük a vb-csapat-
ban szinte biztos. - Szeretném kihasznál-
ni a hazai pálya elônyét és dobogóra
állni - jelentette ki a tavalyi felnôtt Eb-n
hatodik, a vb-n pedig tizedik helyezett
Kovács. Csatlakozott hozzá Demeter is,
aki egyéniben és csapatban is érmet
remél. A KÍNAI Nancsing adhat
otthont 2014-ben a 2. nyári ifjúsági
olimpiának, errôl a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság (NOB) vancouveri ülésén dön-
töttek. A NOB honlapjának beszámolója
szerint a kínai jelentkezô 47 szavazatot
kapott a lengyelországi Poznan 42
voksával szemben. A korábbi harmadik
pályázó, a mexikói Guadalajara január-
ban visszalépett anyagi gondok miatt. A

15-18 éves korosztály csúcsviadalán 26
sportágban mintegy 3600-an vetélked-
nek majd. 15. ALKALOMMAL került
megrendezésre a Molnár János asztali-
tenisz utánpótlás emlékverseny. A
BVSC szakosztálya által meghirdetett,
összesen öt korosztály számára kiírt
viadalra húsz ország 209 versenyzôje
nevezett. A versenyen a legeredménye-
sebb magyar versenyzô Perei Gergely
(Wink AC) volt Az összesített eredmé-
nyek alapján a legjobb csapat a svéd
válogatott lett. A verseny névadója,
Molnár János, a klub egykori játékosa,
1995-ben versenyre menet, 13 évesen,
tragikus baleset következtében hunyt
el. AZ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS terén
várhatóan az Olaszországból hazatérô
szakemberrel, Sydney olimpiai bajno-
kával erôsít a honi vízilabda szövetség.
A KSI egykori neveltje, Varga Zsolt (kép 4.)

bekapcsolódik az utánpótlás váloga-
tottak munkájába és a jelenlegi
utánpótlás-igazgató, Kemény Ferenc
segítségével ismerkedik a feladattal.
Varga úgy tervezi, hogy májusban
hazatér Itáliából és jelen lesz a
korosztályos válogatottak idei nem-
zetközi eseményein. Dr. Martin György
elnökkel az események tapasztalatai
alapján döntenek a folytatásról, hogy
a 38 éves olimpiai bajnok átveszi-e az
utánpótlás igazgatói tisztet Kemény
Ferenctôl. Frenkl Róbert professzortól búcsúzunk…

ETVENHAT esztendôs korában elhunyt 

Dr. Frenkl Róbert professzor. Orvosi, 

tudományos, elôadói, tudományszervezôi,

oktatói, sport- és egyházi vezetôi, írói munkás-

ságát kevés lenne e lap néhány hasábján

méltatni. Évszámok és – nagyon is tartalmas –

beosztások felsorolása helyett inkább engedje-

nek meg néhány szubjektív gondolatot.

A NUPI vezetôiként, munkatársaiként szinte

valamennyien kapcsolatban álltunk valamilyen

formában a Tanár úrral. Diákként, doktoran-

duszként, társszerzôként. Sokan bejáratosak

voltunk hozzá anno a TF második emeleti irodá-

jába, de ha addig nem jutottunk volna el, az

orvostudományi tanszéken egészen biztos 

összefutottunk vele. Volt rá lehetôség, '71-tôl

az Alkotás úti alma materban dolgozott.

Mindenrôl volt véleménye, mindenkit meghall-

gatott, mindenkihez volt néhány bíztató szava.

Tanított, elôadott, kutatott, írt. Könyvespolcun-

kon talán még egy általa dedikált könyvet is

találunk, de ha azt nem is, a Sportélettant

bizton leemelhetjük.

Ott voltunk, amikor vizsgáztatott, indexünk-

be érdemjegyet írt. Majd pár esztendô múlva,

már a TF padjából kikerülve – picit más aspek-

tusból – megannyi elôadását csodáltuk a sport-

tudományi kongresszusokon. És eljött az idô,

amikor már ô hallgatott minket, értékelte a mi

elôadásainkat, posztereinket. Hányszor és 

hányszor vezette Szabó Tamással egyetemben a

konferenciákat, konferálta föl prezentációinkat.

És ott voltunk pár hónapja az MSTT decem-

ber 3-ai közgyûlésén, ahol lemondását követô-

en a tagság vastapssal köszönte meg a társaság

addigi egyetlen elnökének 13 éves tevékenysé-

gét. Meg talán egész pályafutását. Akinek sze-

rencséje volt, akkor még kezet szoríthatott vele…

Utolsó heteiben is aktív volt. A halála hét-

végéjén megjelent Sportpluszban épp a „mi”

Héraklész Gálánkról szóló beszámolónk fölött

jegyzett egy hosszabb írást. Minden bizonnyal

az utolsót…

Tanár Úr! Nyugodjék békében…

A NUPI munkatársai

H

XXI. Téli Olimpiai Játékok: a pontszerzô gyorskorcsolyázókat is segítette a NUPI
A 2010-ES TÉLI ÖTKARIKÁS JÁTÉKOK alkalmával pontszerzô helyezést szereztek a rövidpályás gyorskorcsolyázók. Huszár Erika révén 6., a Heidum

Bernadett, Huszár Erika, Keszler Andrea, Darázs Rózsa összeállítású váltó révén pedig 5. helyet jegyezhetünk. A fiatalok felkészülésében a NUPI

is anyagi támogatást nyújtott. (folytatás a 3. oldalon) 

Konferencia: Sport – múlt, jelen, jövô
BÁNKI ERIK: „a NUPI programjai, így a Héraklész Programok  jól mûködnek, bôvítésük sportszakmai kérdés…” - mondta a sportpolitikus a „Sport

– múlt, jelen, jövô” elnevezésû konferencián. (folytatás a 2. oldalon) 

SOSZ-bál: utánpótlásban a KSI a legsikeresebb 
A HAGYOMÁNYOKNAK megfelelôen idén is díjak, elismerések átadása színezte a Sportegyesületek Országos Szövetségének (SOSZ) bálját. Az

elôzô év eredményei alapján az utánpótlás-nevelô klubok között a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület (KSI) lett a legjobb, Hazsik Endre

ügyvezetô Mesterházy Attila SOSZ-elnöktôl díjat vehetett át. (folytatás a 2. oldalon) 

Tornabemutató Berkivel – 10 olimpiai aranyérem gazdája állt a KSI-s népszerûsítés mellé 
KANYÓ ÉVÁRA emlékeztek a KSI hagyományteremtô, sportágnépszerûsítô rendezvényén, a klub zuglói tornacsarnokában. Az „Óvodásoktól Berki

Krisztiánig” elnevezésû tornabemutatót a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület (KSI) torna szakosztálya és a Kanyó Éva Alapítvány szervezte. A több száz fôs

eseményen a gyermekek mellett Berki Krisztián is bemutatta gyakorlatát; a tornasport egykori kiválóságain túl olimpiai bajnokok, politikusok, sportvezetôk

is részt vettek a népszerûsítésben, többek közt Csollány Szilveszter, Egerszegi Krisztina, Gál Róbert, Gécsek Tibor, Guczoghy György, Gyulay Zsolt és 

Dr. Magyar Zoltán, valamint Pelczné Gáll Ildikó parlamenti alelnök és Bánki Erik sportbizottsági elnök illetve Dr. Szabó Tamás MOB-alelnök, NUPI-igazgató. 

(folytatás a 3. oldalon) 
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A
NSSZ Gála: Héraklész ezúttal is aratott – Hosszú az év utánpótlás-

sportolója, Gyurta a felnôttek közt tarolt
Z ELMÚLT esztendôben elért ered-

ményei alapján az úszó Hosszú 
Katinka vehette át „Az év

utánpótláskorú sportolója 2009” díjat a
Nemzeti Sportszövetség februári gálá-
ján, a felnôttek közt – megosztva – a
még Héraklész Csillagprogramos Gyurta
Dániel. A gödöllôi Grassalkovich-
kastélyban megrendezett ünnepségen a
magyar sportszakma javaslata alapján
díjazták a tavalyi év legjobbjait. 

A hetedik NSSZ-gálán, a felnôttek
díját – többek közt Rómában világbaj-
nok, Isztambulban rövidpályás Európa-
bajnok – Gyurta Dániel nyerte, illetve a

kajakos Kovács Katalin és a karatés 
S. Kovács Ádám. Az év edzôje Dani
mestere, Széles Sándor lett, megelôzve a
kajakos Csipes Ferencet és a tornász
Kovács Istvánt. Kiss László, a magyar
úszóválogatott szövetségi kapitánya
életmûdíjat vehetett át dr. Gémesi
Györgytôl, az NSSZ elnökétôl; az év
sportvezetôjének járó kitüntetést dr.
Baráth Etele, a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség
elnöke kapta.

Az Egyesült Államok-
ban tanuló és készülô
Hosszú Katinka szintén

világbajnoki arany-
érmet nyert a római
úszó vb-n: 200
vegyesen és 200
pillangón elért ezüst-
érmeivel hangolt a
verseny utolsó

napjára, a 400 vegyes döntôjében
Európa-csúccsal diadalmaskodott. Az
utánpótlás-kategóriában második lett
az U20-as labdarúgó válogatott, harma-
dik – megosztva – a cselgáncsos Karakas
Hedvig és a kajakos Dudás Miklós lett.

nssz.hu - NUPinfo 
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A
Vízilabda: KSI-s tehetség a Volvo-kupán – Vámos Márton a Kemény-keretben  

HÓDMEZÔVÁSÁRHELYI Gyarmati 
Dezsô Sportuszodában került 
megrendezésre a IV. Volvo-kupa,

melyen Ausztrália, az Amerikai
Egyesült Államok és Kanada ellen
szálltak vízbe legjobbjaink. A keret-
be Kemény Dénestôl meghívást
kapott a KSI fiatalja, Vámos Márton

is. Nemzeti csapatunk a mérkôzé-
seken száz százalékosan teljesített,
a torna elsô helyén végzett. A fiatal
Vámosnak olyan klasszisokkal
adatott meg a játék, mint például
Szécsi Zoltán, Hosnyánszky Norbert,
Madaras Norbert, Marnitz Gergô,
Steinmetz Ádám, Szivós Márton,

Varga Dániel és Varga Dénes.
Vámos Márton elsô válogatott

mérkôzésén két találattal mutatko-
zott be a hazai közönség elôtt és
lépett be a válogatott „gólzsákok”
táborába!

mvlsz.hu – NUPinfo

A
Atlétika: magyar sikerek a bécsi Dusikában

NÉPSZERÛ téli versenyek idén 
bôvültek Bécsben. Február 12-én 
elôször került megrendezésre a

Track and Field Meeting, mely sok
környékbeli atlétát csábított a
császárvárosba. A magyarok is szép
számmal álltak rajthoz és több idei
legjobb eredményt is rögzít a
jegyzôkönyv.

A 60 méteres korosztályos csúcso-
kat idén már többször megközelítô,
még ifjúsági korú Nguyen Anasztázia
7,52 mp eredménnyel megjavította
saját korcsoportja és a juniorok
eddigi legjobb eredményét is (régi:
Molnár Mónika 7,54 / 1993 és
Komiszár Kriszta 7,54 / 2009). A táv
döntôjében rajta kívül még Komiszár
és Schmelcz Fanni szerzett értékes
helyezést. A szintén ifjúsági Juhász 

Lilla 60 gáton célozta meg korcso-
portja legjobbját és 8,62 mp ered-
ménnyel beállította Bálint Zita 1987-
ben elért országos legjobbját. 

Jó idôkkel, kettôs gyôzelmet
arattak a veszprémi 1500 méteresek,

Gyôzött Minczér Albert (3:46,86),
mögötte Kállay Dániel ért célba
(3:47,15). A rúdugrás mindhárom
dobogósa magyar atléta volt. 475
cm-rel Várszegi Tamás jutott a
legmagasabbra, Jaeger Ákos (465 cm)

és Kmetty Tamás (435 cm) elôtt.
Fajoyomi Viktor a budapesti verseny
után 3. helyével, 209 cm-es ugrásával
ismét az élcsoportban végzett
magasban. A jó eredményeket futó
nôi 200-asok közül négyen jutottak a
legjobb nyolcba – és 25 mp alá –, a
legjobb Petráhn Barbara 24,20 mp-es
idôvel ezüstérmes helyen fejezte be
az egy kört. Rúdugrásban második,
harmadik hely jutott Koppány
Gabriellának és Erôs Enikônek,
mindketten 385 cm-t ugrottak. 

Nôi 400 méteren idei legjobbját
futott a MASZ nemzetközin is gyôztes
Vanja Stambolova (51,80 mp). A férfi-
ak hasonló távján hárman futottak 47
mp alatt, a legjobbat Clemens Zeller
(46,63). Az olasz Aurora Salvagno 
7,39-cel nyerte a nôi 60 métert. 

Mérei László, masz.hu

A
Sakk: Magyar sakkozó a The New York Times hasábjain – Rapport a

legfiatalabb magyar nagymester! 
TEKINTÉLYES amerikai lap, a The 
New York Times, a közelmúltban   
megjelent írásában a sakkte-

hetségek hazájaként említi Magyar-
országot. A világszenzációt, a feb-
ruárban még 14 év alatti Rapport
Richárd (kép 1.) szereplése jelenti, akit
a magyar sakktörténelem legfiata-

labb nagymestere-
ként köszönthetünk.
A Sport XXI.
Program által támo-
gatott Központi
Sakkiskola korábbi
tagja, a Szentgott-
hárdon rendezett
G o t t h ' A r t - k u p a  
nyolcadik forduló-

jában sötéttel, lendületes támadás-
sal legyôzte az idei junior bajno-
kunkat, Fodor Tamást. Ricsi a
nyeréssel már harmadszor teljesí-
tett nagymesteri normát, ami
egyben a cím megszerzését jelen-

tette számára. A sakk-történelem-
ben az örök rangsorban – a világon
– a szombathelyi születésû Rapport
az ötödik legfiatalabb, aki elérte a
legmagasabb titulust, megelôzte
Lékó Pétert – aki '94-ben, 14 évesen
szerezte meg a címet – és Polgár
Juditot – ô '91-ben, 15 évesen 
lett nagymester – is.
Rapport a 18. olyan
versenyzô a világon,
aki 15 évesnél fiata-
labban vált nagymes-
terré. A szakemberek-
nek mindent elmond,
hogy Richárd 2680
pontos teljesítményt
ért el, a nagymesteri
szint 2600-hoz van illesztve.
Sikerében komoly szerepe van
menedzserének, Dr. Flumbort
Andrásnak és edzôjének, Lukács
Péternek.

Az egész világon figyelemmel
kísérik az Elsô Szombat sakkverseny-
sorozatot, amelyet Nagy László
szervez évek óta minden hónapban.
Ezen a versenyen a NUPI által
támogatott sakkozó fiatalok már sok
sikert értek el, de olyan átütô
teljesítményre, mint ami a februári

versenyeket jellemez-
te, még nem volt
példa. A nemzetközi
mestercsoportot a 15
éves Szabó Bence (kép 1.),
a Központi Sakkiskola
idén végzô növendéke
nyerte, egyúttal má-
sodszor teljesítette a
nemzetközi mesteri

normát. Bence edzôje Galyas Miklós.
A FIDE-mesteri A-csoport elsô két
helyén szintén a Központi Sakkiskola
növendékei, Kovács Lajos és Csonka
Balázs végeztek.

Kállai Gábor

A
SOSZ-bál: utánpótlásban a KSI a legsikeresebb – folytatás 

SOSZ XVI., február12-ei sportbálján 
Varga Zoltán önkormányzati miniszter 
megnyitóját Mesterházy Attila, 

SOSZ-elnök köszöntôje követte. 

Ünnepélyesen kihirdették a 2009-es
eredmények alapján a legsikeresebb
egyesületeket. A felnôtteknél a Bp.
Honvéd SE végzett az élen, az
utánpótlás-nevelô klubok között a
Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület
(KSI) lett a legjobb, megelôzve a
Honvédot és a Vasas SC-t. A KSI ezúttal
utánpótlás-vonalon visszavágott a
Honvédnak, aki két évig birtokolta e
címet, azt megelôzôen a zuglói mûhely
négy alkalommal is a legjobbnak
bizonyult. A díjat idén Mesterházy Attila
adta át Hazsik Endrének a KSI SE
ügyvezetôjének. 

Az eseményen Németh Lajos, hérak-

lészes edzô
SOSZ emlékér-
met vehetett
át. A TF tan-
s z é k v e z e t ô
mestertanára 
a röplabda-
sport kiemel-
kedô személyi-
sége. Harminc
éve dolgozik

edzôként, volt már szövetségi kapitány
a nôi és férfi szakágban is, illetve a
felnôtt és az utánpótlás válogatott
mellett.

sosz.hu - NUPinfo

„SPORT – múlt, jelen, jövô” címmel
sportszakmai konferenciára került sor
Budapesten, február 16-án. A mintegy
százfôs eseményen elôadást tartott
Bánki Erik (kép 1.), az Országgyûlés Sport
és Turisztikai Bizottságának elnöke,
Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere,
Domokos László, a Békés megyei
Közgyûlés elnöke, Váczi János,
sportközgazdász, valamint Dr. Berkes
Péter, a Semmelweis Egyetem
adjunktusa. A sportkonferencián szó

volt – többek
közt városi és
megyei példákat
bemutatva – a
diáksport helyze-
térôl, a testneve-
lésrôl, az után-
pótlás-nevelésrôl,
a sport jelenlegi állapotáról, valamint
jövôbeni lehetôségeirôl; a sportfinan-
szírozás lehetséges új útjairól, a
sportszponzorációs trendekrôl. A ház-

bizottság fideszes elnöke a konzultáció
során a NUPI-val kapcsolatban hangsú-
lyozta, hogy a Héraklész Programok  jól
mûködnek, bôvítésük sportszakmai
kérdés, az esetleges újabb sportág-
fejlesztési programok újabb tárgya-
lásokat eredményezhetnek.

V. F.

Konferencia: Sport – múlt, jelen, jövô – folytatás 
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EBRUÁR közepén Ausztriába utazott 
a magyar U18-as jégkorong-válogatott.
Három mérkôzést játszottak a fiatalok:

egyet a Vienna és kettôt a Graz ellené-
ben. A barátságos mérkôzések mérlege
ugyan a sógorok felé billent, a találko-
zók jelentôsége azonban az eredmény-
centrikusságon túlmutatott. A fô szem-
pont ezúttal a csapatépítésen és az
itthon játszók tesztelésén volt. Nemzeti
együttesünk április 11. és 17. között
Lengyelországban lép jégre a divízió I-es
korosztályos világbajnokságon, az
ausztriai torna a felkészülés, a majdani
minél eredményesebb krynicai szereplés
jegyében telt.

A nyitó mérkôzésen a Vienna hálójá-
ba góljainkat Szirányi Dániel, Korpos
Gergely, Ódry Tamás, Kukucska Balázs
és Pichler Ádám ütötte. A Graz
vendégeként Farkas Tamás és Könczei
Áron, majd Fodor Zoltán értékesített.

- Erôs, szervezett, jó hokit játszó
csapatokkal meccseltünk. Fizikálisan is
remekül felkészített jégkorongozókkal
kerültünk szembe, ami persze nem
csoda: a graziak elmesélték,
hogy az ô hokisaik ebben a
szezonban várhatóan ötven-
öt mérkôzést vívnak meg.
Fontos feladat, hogy az ifi-
vébére egységes csapattal
utazhassunk el. Ehhez lehe-
tôséget kell adni a bizo-
nyításra a Magyarországon
játszó tehetségeknek is.
Március 29-30-ra terveztünk
egy összetartást, immár a
légiósokkal kiegészülve. Ez a
két nap arra is alkalom lesz,
hogy szûkítsünk a névsoron. Aztán majd
húsvét környékén indul még egy
négynapos közös munka, amikor
szeretnénk két edzômeccset is játszani –

nyilatkozta Fekti István, a válogatott
edzôje. 

icehockey.hu - NUPinfoF
Jégkorong: U18-as felkészülés a vb jegyében

A
Evezés: óbudai csapatgyôzelem az ergométeres utánpótlás-felmérôn

f
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BUDAPESTI Evezôs Szövetség 27 iskola, 
közel 200 tanulójával rendezte a 
Sport XXI. Országos Evezôs Ergométer

Felmérô Verseny budapesti döntôjét. A
február 11-ei eseményen a 10-14 évesek
5 korosztályban mérkôztek. 

Az iskolák közötti csapatversenyt
nagy fölénnyel a III. kerületi Fodros
Általános Iskola nyerte. A csapat-
gyôztes iskolában komoly hagyományai
vannak az evezésnek: ide járt Lôrinci
Péter kétszeres junior világbajnok is. Az
országos döntôre a legtöbben a XIII.
kerületbôl jutottak tovább, köszönhe-
tôen többek közt az önkormányzat által
támogatott vízisport oktatási programnak.

A felmérô program 2009 ôszén Nagy
Gábor – a Mosonmagyaróvári Vízisport
Egyesület vezetôjének – javaslatára, a 

NUPI által koordinált Sport XXI.
Program támogatásával  kezdôdött el
azzal a céllal, hogy minél több 10-14
éves gyermek ismerje meg az evezôs
mozgást, erônlétük felmérése közben. A

program elsô részeként országszerte 82
általános iskolát kerestek fel az evezôs
edzôk, majd a legügyesebb tanulóknak 

városi, illetve budapesti kerületi
versenyeket rendeztek. E versenyek
legjobbjai vettek részt a régiós
versenyeken, így a fôvárosi döntôn is. 

Tarján Tamás, a Magyar Evezôs
Szövetség Utánpótlás-nevelési Bizottsá-
gának vezetôje elmondta, a program
egyik nagy eredménye, hogy az iskolák
testnevelôi is megismerhették az evezôs
ergométer használatát, mely kiválóan
alkalmas a gyermekek állóképességének
felmérésére, s ugyanakkor remek edzési,
versenyzési lehetôséget biztosít a téli
idôszakban is. - Mivel a gépek elektro-
nikája lehetôvé teszi, a jövô tanévben az
iskolák közötti versenyt már az
interneten keresztül összekapcsolt
ergométereken bonyolítják majd le -
tette hozzá a sportvezetô.

V.F.

3. oldal6. oldal www.nupi.hu www.nupi.hu

AVISEGRÁDI Négyek versenyrendszerének, az Olimpiai Reménységek Versenyének idén a lengyel partner a koordinátora.  
Februárban elküldték a véglegesített versenynaptárat, melyet honlapunkon, a  www.nupi.hu -n olvashatnak.
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XXI. Téli Olimpiai Játékok: a Vancouverben pontszerzô

gyorskorcsolyázókat is segítette a NUPI

Fotó: Virág Zsolt

S

SPORTÁG-NÉPSZERÛSÍTÔ délelôttön 
sportvezetôk és politikusok köszön-
tötték a KSI tornarendezvényét. 

Pelczné Dr. Gáll Ildikó, az Országgyûlés
alelnöke, a '78-as vb-negyedik Kanyó Évát
illetô megemlékezése mellett a jelen és jövô
fiatal generációját üdvözölte; mint mondta
minden segítséget meg kell adni a tehetsé-
gek kiemeléséhez, a jövô bajnokainak me-
nedzseléséhez. Bánki Erik, az Országgyûlés
Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke az
állami szerepvállalás fontosságát emelte ki.
Kitért arra, hogy egyre kevesebb a merítési
alap, Magyarország hagyományai megkí-
vánják, hogy a politikusok tegyenek a
sportért. A rendezvény védnöke, Dr. Papcsák
Ferenc, a Fôvárosi Közgyûlés zuglói képvise-
lôje, a szülôknek mondott köszönetet,
felelôsségüket hangsúlyozva, majd hozzá-
tette: Zugló azon van, hogy a feltételek
biztosítottak legyenek a sportolni vágyó
gyermekek számára. Dr. Szabó Tamás, a 

Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke –
utánpótlás-nevelési igazgató – a tornasport
ünnepeként méltatta a bemutatót. A részt-
vevô politikusok és egykori olimpikonok
jelenlétével kapcsolatban megjegyezte:
„kiváló üzenet a mai esemény, sokan
vagyunk, akik komolyan vesszük a jövôt, a

fiatalok sorsát”. Nagy János, az idén 125
esztendôs szövetség elnöke, mint mondta, a
torna alapsport, az olimpián megszerezhetô
érmek számát tekintve a harmadik helyen áll.
A'63-ban alakult KSI-vel kapcsolatban hang-

súlyozta, a klub kezdettôl
fogva a magyar sport, a hazai
utánpótlás egyik bástyája. 
Dr. Hamar Pál, az alapítvány
kuratóriumának elnöke a fia-
talon elhunyt Kanyó Évát
méltatta, példaképként állítva
a fiatalok elé: az egykori
tornász, sportsikerei mellett a tanulásban is
élen járt. A sportági bemutatót zárszavával
Hazsik Endre KSI-elnök nyitotta meg, aki
jelképesen a jelenlévô 10 olimpiai aranyér-
emnek – köztük a tornászoké – is köszönetet
mondott, kiemelve ezzel Magyarország
olimpiai eredményességét. 

Az esemény programjában óvodás és
iskoláskorú tornászok léptek a szerekhez; a
fô attrakciót a kétszeres világbajnoki ezüstér-
mes, négyszeres Európa-bajnok tornász Berki
Krisztián – aki a KSI-ben töltött utánpót-
lásévei után igazolt az UTE-ba – lógyakorlata
szolgáltatta.

Vasvári Ferenc

A
Torna: bemutató Berkivel – 10 olimpiai aranyérem gazdája állt 

a KSI-s népszerûsítés mellé – folytatás 

2010-ES téli ötkarikás játékok alkalmával 
pontszerzô helyezést szereztek a 

rövidpályás gyorskorcsolyázók. A
Pacific Coliseumban a kvalifikáció meg-
szerzése után 60 férfi és 60 nôi versenyzô
kapott lehetôséget. 

Nôi 1500 méteren Huszár Erika (kép 1.),
megismételve négy évvel korábbi teljesít-
ményét, egészen a döntôi jutott, ahol
végül 2:19.251-es új magyar csúccsal,
hatodikként zárt a gyôztes kínai Csou
Jang mögött (ideje: 2:16.993 perc).

Az Erikával felálló magyar egység a
hölgyek 3000 méteres versenyszámában
bizonyította, helyük van a világ legjobbjai
közt: a döntôbe kerülve újabb pontszer-

zôként zártak. A Heidum Bernadett,
Huszár Erika, Keszler Andrea, Darázs
Rózsa összeállítású váltó az ezúttal is kínai
gyôzelmet hozó fináléban végül ötödik
helyen végzett.
- A rövidpályás gyorskorcsolyázók, a
hallatlanul megerôsödött mezônyben is
kiválóan szerepeltek. Huszár Erika a
legjobb európai volt, s különösen értékes
a nôi váltó helyezése - értékelt a MOB
honlapján a fôtitkár, Molnár Zoltán, aki a
csapat vezetôje is volt egyben.

A Héraklész Programban a sportág
ugyan nem szerepel, de a korosztályos
világversenyekkel kapcsolatos kiadásokhoz
a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgató-

sága anyagi támogatással hozzájárult.
Néhány számadat az olimpiával kap-

csolatban – a MOB honlapja alapján –: 15
versenyágban versengtek a legjobbak, 86
versenyszámban avattak bajnokot, 615
érem talált gazdára, 82 nemzeti olimpiai
bizottság nevezte versenyzôit (Torinóban
80), 6500 sportoló és hivatalos szakvezetô
vett részt, 2632 volt a versenyzôk száma
(Torinóban 2.508), 50000 ember mûkö-
dött közre a versenyek lebonyolításában,
96409 személy volt hivatalosan akkredi-
tálva a játékokra, 10800-an képviselték a
médiát, 1,6 millió belépô kelt el.

V.F.

Véglegesedett az idei ORV versenynaptára
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Fotó: Sallak György

(1.)

Fotó: Kalocsai Richard

                                           



EMEKÜL zárták a februárt dzsúdósaink:
a varsói nôi világkupán Joó Abigél 
aranyérmet szerzett, míg a prágai

férfi vk-n Burján László és ifj. Nagysoly-
mosi Sándor is a dobogó
harmadik fokára állhatott.

Joó Abigél már a
budapesti Hungária-kupán
elért ötödik helyezésével
jelezte, hogy van keresni
valója új súlycsoportjában,
a 78 kilogrammosok között,

de Varsóban rátett még egy lapáttal!
Mind az öt mérkôzését megnyerte,
ipponnal gyôzte le az algériai Uallal
Kaoutert, az orosz Natalja Kazancevát
és a kanadaiak kétszeres Pán-Amerikai
bajnokát, Amy Cottont, míg a junior-
világbajnoki ezüstérmes amerikai
Harrisont, majd a fináléban a kanadai
Roberge-t egyaránt vazarival búcsúz-

tatta. Mindezt tette úgy a KSI SE fiatal
csillaga, hogy riválisai egy aprócska
pontot sem tudtak szerezni ellene.
Abigél a tavalyi szófiai Világkupán
aratott gyôzelme után második vk-
aranyérmét szerezte meg.

Prágában, az elsô napon Burján
László (60 kg) remekelt, az UTE U23-as
Európa-bajnoka nyert a francia Barreyre,
majd az Ázsia-bajnok mongol Ganbat
ellen, s a negyeddöntôben is vezetett a
dél-koreai Csojjal szemben, ám végül
veszített, így a vigaszágon kapott
lehetôséget a javításra. Élt is vele, elôbb
Trbovc, majd a tunéziai Dujbi hajtott
fejet elôtte, így Burján László – aki
legutóbb 2007-ben, Varsóban állhatott
vk-dobogón – a harmadik helyen
végzett. 

Jól menetelt a kecskeméti ifj.
Nagysolymosi Sándor (81 kg), aki a

mongol Otgonbaatar és a grúz
Karbelasvili legyôzésével jutott el a
negyeddöntôig, ahol a késôbbi gyôztes
dél-koreai Kim megállította. A Kecske-
méti JC dzsúdósa élt a javítási lehetôség-
gel, a vigaszágon ipponnal verte a
romániai Halast, majd a bronzmeccsen a
moldovai Duminicát, s így felállhatott a
dobogó harmadik fokára. 

GEREVICH-KOVÁCS-KÁRPÁTI kard-
világkupán, a MOL-kupáért kiírt 
versenyen 25 ország 141 vívója,

köztük 13 magyar vett részt. A mezôny
nagyon erôs volt, a nem-
zetközi rangsor elsô 32
helyezettje közül 29 pástra
lépett a Tornacsarnokban
és a Nemzeti Sportcsar-
nokban megrendezett
februári viadalon, ahol a
magyarok két bronzérem-

mel zártak.
Az egyéni versenyben – ahol a román

Rares Dumitrescu gyôzött – Iliász

Nikiolász állhatott a dobogó harmadik
fokára. A csapatversenyben a Szilágyi

Áron, Lontay Balázs, Iliász Nikolász,
Decsi Tamás négyes küzdött az érme-

kért, a gárda a 16 között öt tussal 
verte a lengyeleket, a negyeddöntôben
néggyel az amerikaiakat. A döntôbe
jutás a világelsô románokon keresztül
vezetett volna, ellenük fiataljaink azon-
ban alul maradtak. A bronzmeccset a
franciák ellenében sikerrel vettük, így
újabb magyar érmet zsebelhettünk, az
esztendô eleji világkupa mérlege így két
bronzérem lett. A csapatok közül elsô
Románia, második Olaszország, harma-
dik Magyarország együttese – elmond-
hatjuk: a 2009-es vb elsô két helyezettje
került elénk.

A
Vívás: héraklészesekkel felálló bronzérmes csapat a budapesti világkupán

P

Z UTÁNPÓTLÁS korosztály képviselôi 
svájci, ausztriai, francia- és horvát-
országi tôr- és párbajtôr versenyeken

vettek részt, a fiatalok a junior világku-
pákról aranyérmet is szállítottak.

Bázelben – szezonbeli negyedik junior
világkupa-érmét nyerô, a Héraklész-
kupán ezüstérmes – Böjte Szabolcs
remekelt a fináléban, az aranyig ezúttal
meg sem állt, ahol honfitársát, Györgyi
Leventét gyôzte le, így a mieinknek elsô
és második hely is jutott. A Héraklész
világkupa-gyôztes Bernát Barna a
nyolcaddöntôig vívta magát. 

A hasonló korú hölgyek Mödlingben
versengtek – érem nekik is jutott. Békefi 

dina arany-, míg Budai Dorina bronz-
éremmel térhetett haza a szomszédos
alpesi országból. Antal Edina a negyed-

döntôig maradt csatában. Mödlingben
Szerémi Andrásnak jutott egy bronzé-

rem, Gátai Róbert 7. lett.
A Zágrábban megrendezett junior nôi

tôr világkupán Szalai Szonja és Faragó
Fruzsina egyaránt bronzérmet szerzett; a
franciaországi, dourdan-i junior nôi világ-
kupán Várhelyi Anna zárt bronzérem-
mel, a versenyen 96-an indultak.

A kadet tôrözôk közül Németh András
remekelt februárban, Párizsban elért
második helyezésével. Ragyogóan szere-
peltek nôi kadet kardozóink Londonban,
ahol Várhelyi Kata (kép 1.) 1., Hammer
Claudia 2., Márton Anna 3., Drajkó Lili 6.,
Katona Renáta pedig 8. hellyel gazdagí-
totta a hazai vívó-almanachot.

nso.hu – hunfencing.hu  – NUPinfo

A
A juniorok is világkupa-éremmel kezdték az évet

R
Judo: Világkupa-érmek Varsóból és Prágából 

VILÁGKUPA-SOROZAT elôtt amolyan 
„jó felmérésnek” bizonyult a 
budapesti Kalotherm nemzetközi

fedettpályás öttusa-verseny február 19.
és 21. között. A dobogóra végül a
hölgyeknél és az uraknál is felállhatott
magyar versenyzô.

A pénteki selejtezôben 50-en
versenyeztek két csoportban,
mindkettôbôl az elsô 18 került a
döntôbe. A magyarok közül 15-en

küzdhettek vasárnap is. Kasza Róbert
végül mindent vitt, 5784 ponttal verte a
mezônyt, mögötte a litván Justinas
Kinderis 5764 ponttal lett második. A
tavaly világbajnok Marosi Ádám
negyedik, Demeter Bence ötödik,
Dorozsmai Viktor kilencedik, Tibolya
Péter pedig tizedikként zárt. A 2006-os
világbajnok litván Edvinas Krungolcas a
11. helyen fejezte be szereplését.

A hölgyeknél is arattak a magyar

fiatalok, a dobogóra a gyôztes brit,
Samantha Murray (5208 pont) mellett
két magyar is felállhatott, Kovács
Sarolta (5180 pont) a második, Gyenesei
Leila (5052 pont) a harmadik helyen
végzett. Tóth Adrienn ötödik, Pataki
Viktória hatodik lett. A 36 fôs
mezônyben a 18 hazai öttusázó mellett
brit, francia, német, olasz, szlovák, ír,
litván és cseh öttusázók szerepeltek.

A
Ôttusa: Kaszáé a budapesti fedettpályás viadal, Kovács és Gyenesei is dobogón

TÁLIAI edzôtáborozásuk alkalmával 
hazai legjobbjaink is csatasorba álltak  
a nyílt olasz öttusabajnokság alkalmá-

val. A magyar hagyomány nem tört meg
ezúttal sem, a férfiak 44 és a hölgyek 30
fôs mezônyében is dobogóra értek
fiataljaink. A nôknél hármas magyar
siker született, Gyenesei Leila gyôzött
Kovács Sarolta és Tóth Adrienn elôtt.

Cseh Krisztina 9., Földházi Zsófia 12.
lett. A férfiak tusáját az olasz Nicola
Benedetti nyerte, ôt a tavaly világbaj-
nok, világkupa-gyôztes Marosi Ádám
követte. Kasza Róbert 6., Demeter
Bence 8., Tibolya Péter 14., Demeter
Gergely 16., míg Németh Róbert, aki a
lovaglást kihagyta, 26. lett. 

pentathlon.hu – NUPinfo
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HAJDÚSÁMSONI Varga Miklós (60kg) 
és a Vasas-Süllôs ökölvívója, Bacskai 
Balázs (69kg) révén két aranyérmet

szerzett a magyar válogatott Debre-
cenben a hagyományos Bocskai István
emlékversenyen. Idén – többek között
Oroszország, Kuba, Franciaország,
Anglia, Németország, Marokkó,
Moldova, és Fehéroroszország
részvételével – rendkívül erôs mezôny

gyûlt össze a viadalon. 
Két aktuális világbaj-

nok, a kubai Roniel
Iglesias (64kg) és az
orosz Jegor Mehoncev
(91kg), valamint Chicago
világbajnoka, Szergej
Vodopjanov (57KG) is a

ringbe lépett a hajdúsági városban.
Rajtuk kívül világbajnoki-, és olimpiai
érmesek, Európa-bajnokok, junior világ-
bajnokok színesítették a rendkívül erôs
mezônyt. A verseny díszvendégei között
köszönthettük Debrecen polgármeste-
rét, Kósa Lajost, alpolgármesterét, Pajna
Zoltánt, valamint ökölvívó életünk
ikonjait, világbajnokainkat, Erdei Zsoltot
és a szövetség tiszteletbeli elnökét,
Kovács Istvánt.

Teljesítménye alapján Bacskai Balázst
választották a legjobb magyar ökölví-
vónak, míg Szakos József, a MÖSZ
szakmai igazgatója adta át a legjobb
magyar csapatnak járó trófeát, amelyet
a Harangi SE szerzett meg és Máté Attila
edzô vett át. 

A magyar bokszolók két arany-, két
ezüst-, és négy bronzéremmel zárták a
viadalt, nyugodtan kijelenthetjük,
ezúttal is a lehetôségekhez képest erôn
felül teljesített a hazai bokszsport.
Varga Miklós és Bacskai Balázs teljesít-
ményét látva bizakodóak lehetünk az
idei Európa-bajnokság elôtt, amelyre a
felkészülés a Zlatko Hrbics tornával és az
Usti nad Labemi versennyel folytatódik.

Érmesek: Bacskai Balázs (VSC, 69 kg)
és Varga Miklós (HIS, 60 kg) arany;
Lakatos István (KSC, 48 kg) és Kalucza
Norbert (DVS, 51 kg) ezüst; Berna Dávid
(KSI, 51 kg), Kanalas Róbert (PVS, 48 kg),
Tar Péter (HBS, 64 kg) és Bernáth István
(USK, +91 kg) bronz.

Kincses Tibor, boxing.hu 

A
Ökölvívás: Bacskai és Varga csúcsra ért a Bocskai-emlékversenyen
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SÁROS évben a hölgyek, páratlan 
években pedig a férfiak csatáznak  
világkupa-érmekért a budapesti

Hungária-kupán. Az idei, 45. OTP Bank
Hungária PWS nôi Világkupára igen
rangos mezônyt vártak a szervezôk.
Mint az esemény sajtótájékoztatóján
Nagy András olimpiai sportágfelelôs
elmondta: 31 ország csaknem kétszáz
versenyzôjére számítottak, ez a létszám
pedig másfélszerese a januári szófiai vk
indulói számának. A mezônyben olimpiai,

világbajnoki és Európa-bajnoki aranyér-
mest is vártak. A mieinknek nem volt
ezúttal szerencséjük: Csernoviczki Éva,
Karakas Hedvig és Mészáros Anett sérülés
miatt nem indulhatott, Sass Noémi pedig
átesett a mérlegelésnél, így a fiatalok-
ért szoríthattunk a Körcsarnokban. A
Hungária-kupán végül a tartalékos magyar
válogatott három ötödik helyezést szerzett
Maros Barbara (52), Szabó Franciska (63)
és Joó Abigél (78) révén, a hölgyek a
bronzmeccsen maradtak alul. judoinfo.hu – NUPinfo
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Fotó: nso.hu

Fotó: Záhonyi Tamás IJF
Fotó: Kunya György

Fotó: Záhonyi Tamás IJF

Fotó: Kalocsai Richard

Olaszországban dobogót béreltek a magyar hölgyek
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Tudo: A „második sor” ezúttal nem ért dobogóra a Hungária-kupán

(1.)

                                             


