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A következô számának tartalmából:
KSI Bajnokok vacsorája Sportiskolai konferencia Egerben Divízió II. U-20-as jégkorong vb 

Rövidpályás úszó vb, Sportági edzôtovábbképzések. 

– 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.
NUPinfo

Felelôs kiadó: dr. Szabó Tamás mb. fôigazgató, Nemzeti Sport Intézet

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

Szerkesztôség: Nemzeti Sport Intézet, NUPinfo

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

Lapkivitel:

A NUPinfo internetes változata megtalálható:  a www.nupi.hu honlapon!

A

ELSÔ HELYEN VÉGZETT a KSI SE Kajak-kenu

Szakosztálya a 2010-es eredmények alapján az

egyesületi bajnoki pontversenyben. A 77 klubot

magában foglaló tabellán második a

Graboplast-Gyôr, harmadik a Csepeli KKE. A KSI

a férfi és nôi kajakrangsort is vezeti, férfi kenu-

ban a gyôztes Csepel mögött a 10., nôiben a

Vértes mögött 3. A zuglói klub korosztályos

bontásban, összetettben U23-ban, ifiben, ser-

dülôben és kölyökben is az élen végzett.

MERÉSZ ANDRÁS lett a nôi vízilabda-

válogatott új szövetségi kapitánya. A szakem-

ber Héraklész sportági vezetôként az utánpót-

lás-válogatottat is koordinálja; korábban a 

KSI vízilabdázóinak utánpótlás-edzôjeként az

ob I-es csapatot is sikerre vitte.

VERRASZTÓ EVELYN hét, Cseh László pedig

hat aranyéremmel a legeredményesebb verseny-

zôként zárt az úszók Százhalombattán megren-

dezett rövidpályás országos bajnokságán. 

PIGNITZKY DOROTTYÁT, a Sport XXI.

Program osztályvezetôjét a Magyar Labdarúgó

Szövetség kinevezte a szövetség Futsal

fejlesztési ad-hoc bizottsága tagjává.

AZ IDÉN HÁROM FIATAL KENUS, Szabó

Gábor, Szabó Kristóf és Korisánszky Dávid

vehette át a 2008-ban, az MKB Bank és a

Magyar Kajak-kenu Szövetség által alapított

Kolonics György Díjat. A két Szabó az idei

moszkvai Európa-bajnokságon C-2 1000 méte-

ren szerzett ezüstérmet, Korisánszky C-1 500

méteren lett bronzérmes.

AZ MKB PRÉMIUM DÍJ nyertesei az ifjúsági

kajakosok között Hagymási Anita háromszoros

ifi Európa-bajnok és Dombvári Bence, kétszeres

ifi Európa-bajnok. 

NEGYEDIK ALKALOMMAL adták át idén a

Junior Prima Díjakat sport-kategóriában. Az

elismerésben tíz eredményes fiatal részesült,

akik kimagasló teljesítményükért fejenként

7000 eurót kaptak. A szakmai zsûri döntése

alapján Csernoviczki Éva cselgáncsozó, Farkasdi

Ramóna kajakos, Fucsovics Márton teniszezô,

Hetényi Zoltán jégkorongozó, Kapás Boglárka

úszó, Kovacsics Anikó és Nagy Kornél kézilab-

dázó, Rapport Richárd sakkozó, Sors Tamás

paraúszó és Szilágyi Áron kardvívó teljesítmé-

nyét díjazták. A Prima Primissima Alapítvány

keretében alapított Junior Prima Sport díjra 26

éven aluli sportolókat lehetett jelölni. 

CSERNOVICZKI ÉVA (48 kg), Ungvári Attila és

Taraba Sándor (73) mellett a KSI-s Joó Abigél

(78) is ötödik lett az olimpiai kvalifikációs

cselgáncs világkupa-sorozatba tartozó Abu-Dzabi

Grand Prix-n. Az Egyesült Arab Emírségekben

54 ország 291 dzsúdósa lépett tatamira, a

magyar küldöttséget öt férfi és két nô képviselte.

SPORTÁGTÖRTÉNETI kiállítást nyitott a

Magyar Torna Szövetség a Magyar Sport

Házában, melyen képekkel és dokumentumok-

kal állít emléket az elmúlt 125 év történéseinek

és eseményeinek. 

A MAGYAR OLIMPIAI AKADÉMIA megalaku-

lásának 25 éves jubileuma alkalmából, emlék-

ülést rendeztek a TF-en november 28-án. Az

ünnepségen a Magyar Olimpiai Bizottság és a

Nemzeti Sport Intézet képviseletében részt vett

Dr. Szabó Tamás is.

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG közgyûlése 

november 20-án Borkai Zsoltot – a testület 

korábbi alelnökét – választotta a szervezet

új elnökévé. Dr. Schmitt Pál köztársasági

elnököt - aki augusztus 5-én lemondott MOB-

elnöki tisztségérôl – tiszteletbeli elnökké

választották. A '88-as szöuli olimpiai bajnok

tornász, a 45 esztendôs Borkai egyetlen

jelöltként indult, 141 igen és 3 nem voks

mellett kapott bizalmat. Megbízatása – az

elnökséghez hasonlóan – 2012-ig szól.

(folytatás a 2. oldalon)

Borkai Zsolt 
a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöke

Remények – esélyek
Londonra

ÜNNEPÉLYES momentumra került sor a 

rövidpályás úszó országos bajnokság 

zárónapján, Százhalombattán, ahol 

többek közt Hazsik Endre, a KSI ügyvezetôje is

Fair Play-oklevelet vehetett át.

(folytatás a 3. oldalon)

Fair Play-oklevelet
kapott Hazsik Endre, 
a KSI elnöke

Torna: olimpikon-parádé és KSI-s sikerek a
Kanyó Éva Emlékversenyen 

Fotó: Tumbász Hédi, Nemzeti Sport Fotó: Mkksz.hu

Fotó: Takács Tamás

A Nemzeti Sport Intézet (korábban NUPI, majd NUSI-UPI) lapja; 
a Héraklész-, a Sport XXI- és a Sportiskolai Program valamint a KSI SE tájékoztató kiadványa; 

2010. november, IX. évfolyam 11., sorrendben 97. száma. 

Fotók: Mkksz.hu

„R

(folytatás a

2. oldalon)

Velenczei Attila 

Kutató és 

Informatikai Osztály

EMÉNYEK – esélyek Londonra” címmel statiszti-

kai gyûjtemény jelent meg a Nemzeti Sport Intézet   

gondozásában. A bô száz oldalas kiadvány bemu-

tatja a 2006-2010 közötti hazai elit teljesítményét,

annak sportági alakulását.

A kiadvány elektronikus (pdf) változata letölthetô

az intézet honlapjáról, a www.nupi.hu fôoldaláról.

(folytatás az 3. oldalon)

www.nupi.hu

T IZENKÉT ország sportolóival rendezték a Tornacsarnokban a nyolcadik alkalommal 

kiírt Kanyó Éva Emlékversenyt. Az eseményt fôvédnökként köszöntötte Schmittné Makray 

Katalin – a köztársasági elnök felesége –, a Tokiói Olimpia ezüstérmese; a meghívásnak eleget

tett Tarlós István fôpolgármester is. A megnyitóbeszédet Dr. Szabó Tamás, MOB-alelnök, 

NSI-fôigazgató tartotta. A fiatalon, éppen tíz esztendeje elhunyt tornásznô, Kanyó Éva – a televíziós

mûsorvezetô, Rózsa György felesége – eredményei elôtt

tiszteleg a rendezvény, melynek házigazdája a KSI SE és a

Kanyó Éva Torna Alapítvány.  

(folytatás a 6. oldalon)

www.nupi.hu

A TARTALOMBÓL: IV. Országos Edzôi Kongresszus Olimpiai Életút Program: héraklészes cselgáncsozóé…
Ifi olimpikonok köszöntése Májusra új sporttörvény EYOF-házigazdák Sportiskolai konferencia a Csanádiban
Sportági beszámolók: cselgáncs, úszás, súlyemelés, evezés, torna, vívás, ökölvívás, öttusa, atlétika, kézilabda Hírek.

FRISSÍTETTÜK a Héraklész Bajnok- és 

Csillagprogram sportolóinak, a 2010-es 

világversenyeken elért eredményeit.

Táblázatunk a 2010. január 1. és november 30.

közötti korosztályos illetve felnôtt világ- és

Európa-bajnokságokon, valamint a Szingapúri,

I. Nyári Ifjúsági Olimpián elért érmes és

pontszerzô helyezések számát tartalmazza,

sportágankénti bontásban. 

Héraklész-eredményesség:
307 db. I-VIII. helyezést
szereztek a magyar fiatalok



A
Vívás: Novemberi hírcsokor

A
Borkai Zsolt a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke – folytatás 

NOVEMBER 20-ÁN megválasztott Borkai 

Zsolt, néhány nap múlva már az

Országgyûlés Sport- és Turisztikai

Bizottsága elôtt is bemutatkozott, majd

december 4-én elsô alkalommal tartott

elnökségi ülést a Magyar Olimpiai Bizottság-

ban. Utóbbinak elôkészítésérôl – mint a

Mob.hu tudósít – munkamegbeszélést tartott

az alelnökökkel, köztük Dr. Szabó Tamás

szakmai alelnökkel, NSI-fôigazgatóval, aki az

utánpótlás-nevelés feladatainak  átcsoportosí-

tása terén szükséges szerkezeti és szervezeti

változások elôkészítésére kapott megbízást.

V.F.

A
IV. Országos Edzôi Kongresszus: Félúton Londonba, terítéken az utánpótlás…

MAGYAR EDZÔK TÁRSASÁGA (MET) – a 

házigazda TF és a Magyar Sporttudományi 

Társaság közremûködésével – negyedik

országos kongresszusát szervezte. A kétnapos

esemény egyik támogatója a Nemzeti Sport

Intézet volt, melynek vezetôje, Dr. Szabó Tamás,

a konferencia egyik védnökeként, üléselnöki és

elôadói feladatokat is ellátott. 

A IV. Országos Edzõi Kongresszus fôbb

témakörei „A versenysport stratégiai fejlesztési

irányai”, „Az olimpiai felkészülés áttekintése”,

„Teljesítôképes tudás, korszerû sportszakem-

ber-képzés” és „Sportpszichológia – tudomány 

a gyakorlatban” voltak; mindezekkel összefüg-

gésben terítékre került a sportegészségügy, a

sporttudomány és természetesen az utánpót-

lás-nevelés is.

Mint a MET fogalmaz, „Társaságunk megíté-

lése szerint, az országgyûlés összetételében

bekövetkezett irányváltás hatására a magyar

sport, és vele együtt sportszakembereink élete is

fordulathoz érkezhet. Határozott változás jelé-

nek tekintjük, hogy az ország felelôs vezetôi szak-

területünket stratégiai ágazatként jelölték meg.”

Molnár Zoltán MOB-fôtitkár elôadásában

kitért a Szingapúri Ifjúsági Olimpia sikerére is, a

magyar fiatalok, nemzetek éremtáblázatán

elért összesített nyolcadik helyére; ezzel össze-

függésben méltatta a NUPI több éves munkáját:

„büszkék lehetünk a NUPI-ra” – mondta.

A plenáris ülésen Dr. Szabó Tamás az

utánpótlás-nevelés helyzetét és fejlesztésének

szervezeti feltételeit ismertette. A fôigazgató

beszélt az új kormányzati struktúráról, az állami

szerepvállalás újragondolásáról, az eredményes

ifjúsági olimpiáról, a londoni felkészülésrôl. Az 

utánpótlás-nevelés ellentmondására is felhívta

a figyelmet: „az elitképzés kiváló, a bázissal baj

van, kevés a gyermek. A bázisra jellemzô a

koncepcionális zûrzavar, erôsen korlátozott

jogosítványai vannak e téren az intézetnek.

Ugyanakkor 2000 után egy újfajta tehetségme-

nedzselési rendszer épült ki; 2002-tôl sikertörté-

netként mûködik a NUPI, az elitképzés sikerét

mutatja, hogy 2002. és 2009. között, a korosztá-

lyos világ- és Európa-bajnokságokon összesen

2086-szor szerepeltek az elsô nyolc hely valame-

lyikén a Héraklész Programban résztvevô

magyar fiatalok”. A MOB alelnöke stratégiai

kitörési pontként említette a sportiskolákat. 

A kongresszus a Magyar Edzôk Társaságának

tisztújító közgyûlésével ért véget. A régi-új

elnök Dr. Ormai László, alelnökök Kiss László és

Molnár Zoltán. Az újonnan választott elnökség

tagjai: Bicskei Bertalan, Dr. Bognár József, Dr.

Lénárt Ágota, Mészáros Lajos, Mocsai Lajos,

Pesuth Rita, Dr. Petrekanits Máté és Dr. Tamás

István. A Számvizsgáló Bizottság élén Kuller

József áll; a fôtitkár Köpf Károly. 

Vasvári Ferenc

SOSNOWIEC-BEN rendezett junior kard-

világkupán szép magyar eredmények 

születtek. Férfiaknál a Vasas sportolója,

Szatmári András elsô, klubtársa, Iliász Nikolasz

második; nôknél a bvsc-s Várhelyi Kata ötödik lett.

A pozsonyi Martinengo Junior Férfi Tôr-

világkupán Gátai Róbert a 140 fôs mezônyben a

6. helyen végzett. 

A párizsi felnôtt vívó-világbajnokságon több

héraklészes versenyzô is pástra lépett, közülük

Szilágyi Áron, a férfi kardozók versenyében

hatodikként zárt.

Helyesbítés! Elôzô számunk 3. oldalán vívó

beszámoló olvasható a lobnyai junior viadalról,

mely tévesen világbajnokságként jelent meg; az

esemény – helyesen – Európa-bajnokság volt.

V.F.

Fotók: Ottusacsalad.hu

KÉT HELYSZÍNEN, Tatán és Budapesten 

rendezték az öttusázók idei országos 

bajnokságát, melyen a férfiak mezônyé-

ben 32-en, a nôknél 21-en álltak rajthoz.

Bajnokként Marosi Ádám és Gyenesei Leila is

ismételt. A viadal nyitott volt, a mieink mellett

olaszok, egyiptomiak, britek, litvánok és

oroszok alkották a mezônyt.

A férfiak küzdelmeiben végül Marosi Ádám

(BHSE, 5844 pont), Kasza Róbert (KSI SE, 5644),

Tibolya Péter (UTE, 5588); a hölgyeknél

Gyenesei Leila (Alba Volán/Kaposvári Építôk,

5264), Pataki Viktória (KSI SE, 5144), Cseh

Krisztina (BHSE, 5096) lett a bajnoki sorrend. A

férfiak csapatversenyében gyôzött az Alba

Volán „A” (Demeter Bence, Demeter Gergely,

Harangozó Bence, 16.172 pont), második a KSI

(Kasza Róbert, Medveczky Bálint, Dorozsmai

Viktor, 15.572), harmadik az UTE (Tibolya Péter,

Prill Péter, Németh Róbert, 15.536) gárdája; a

nôknél aranyérmes a BHSE (Cseh Krisztina, Tóth

Adrienn, Filótás Edina, 14.548 pont), ezüstöt

nyert az Alba Volán (Gyenesei Leila, Kovács

Sarolta, Schlett Emese, 13.048), bronzot pedig a

KSI (Pataki Viktória, Földházi Anita, Mészáros

Brigitta, 12.664) együttese.   

NUPinfo

Öttusa: uraknál Kasza második, hölgyeknél Pataki harmadik az ob-n

A„GYULAI ISTVÁN ÉS ZSIVOTZKY GYULA 

ALAPÍTVÁNY A MAGYAR ATLÉTIKÁÉRT”

kuratóriuma az elmúlt évtized hagyo-

mányait folytatva idén is megrendezte az

Atlétabált a Danubius Thermal Hotel Héliában.

Az eseményen jelen volt  Molnár Zoltán, a MOB

fôtitkára és Dr. Szabó Tamás, a MOB alelnöke,

NSI-fôigazgató is.   

A bálon díjazták az esztendô legjobbjait. 

Gyulai Miklós, MASZ-elnöktôl elismerést

vehetett át Deák Nagy Marcell (edzôje Benkô

Ákos) és Gyürkés Viktória (edzôje id.

Tomhauser István), 2010. junior férfi és nôi

atlétája; Baji Balázs (nevelôedzôje Medovárszky

János) és Márton Anita (edzôje Eperjesi László),

2010. U23-as atlétája; valamint Töreky Balázs

(edzôje Zentai Tibor) és Váradi Krisztina (edzôje

Míg György), 2010. ifjúsági atlétája. 

Masz.hu – V.F.

Atlétika: a bálon az év legjobbjait is díjazták

Fotó: Mob.hu

B-KEN 88, vb-ken 40, ifi olimpián 17  

érem született; köztük 47 arany, 39 

ezüst és 59 bronz – összesen 

145 medál.  

A táblázatban feltüntetett eredmé-

nyek mellett a kosárlabdázó U16-os

lányok a „Divízió B” világbajnokságot

megnyerték, a jégkorongozó fiúk az

U18-as „Divízió I/A” vb-n második

helyen végeztek. Bôvebb információk a

Héraklész Program hivatalos honlapján,

a www.heraklesz.hu „eredmények”

menüpontjában olvashatóak.

V.A.

www.nupi.hu2. oldal 7. oldalwww.nupi.hu

Héraklész-eredményesség: 307 db. I-VIII. helyezést
szereztek a magyar fiatalok – folytatás 

A
Ökölvívás: 9 érem a KSI-nek az országos bajnokságokról

KOROSZTÁLYOS ökölvívó országos baj-

nokságokat novemberben rendezték. 

Id. Balzsay Károly és Ifj. Füzesy Zoltán 

ksi-s tanítványai a juniorok, az ifik, a serdülôk és

a felnôtt hölgyek mezônyében is remekül helyt

álltak. 

A 15-16 éves juniorok salgótarjáni mérkô-

zéseibôl négy érem született. Csutak Dániel 70-,

Pablo Antonio 60 kilóban lett aranyérmes,

Schull Dániel az 56 kilósok között lett második,

Poncok Zoltán a 75 kg-os súlycsoportban

bronzérmes. A 17-18 esztendôs ifik

Biharkeresztesen csaptak össze, itt Szabó

Kristóf 52 kilóban zárt bronzéremmel. A

serdülôk – 13-14 évesek – Kaposváron léptek

szorítóba; a somogyi településen Békefi

Bendegúz (69 kg) ezüst-, Dina Dániel (48 kg) és

Kodi Benjamin (54 kg) egyaránt bronzérmes

lett. A felnôtt – elit – nôk elsô érmét a KSI-nek

Ancsin Katalin szolgáltatta, a 48 kilós hölgy a

Vecsésen rendezett Magyar Bajnokságon a

legfényesebb éremmel, arannyal vonult be a

zuglói klub történetébe.

Vasvári Ferenc

Fotó: Mérei László

A
Kézilabda: az elnökségi ülésen választották meg a legjobbakat

MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG

elnöksége, november végi ülésén 

megválasztotta az év kézilabdázóit; 

összesen tizennyolc játékos kapott kitüntetést. 

A legjobb serdülô játékos Faluvégi Rudolf (PLER

KC) és Szekerczés Luca (UKSE Szekszárd),

ifjúsági Debreczeni Dávid (PLER KC) és Hornyák

Dóra (DVSC-KORVEX), junior Takács Bence 

(Dunaferr SE) és Kovacsics Anikó (Gyôri Audi

ETO KC); ifjúsági strandkézilabda-játékosa

Varga Sándor (Fradi Beach Boyz) és Tóth Emese

Szilvia (Szentendre NKE).

Handballnet.hu – V.F.

E



NNEPÉLYES momentumra került sor a 

rövidpályás úszó országos bajnokság 

zárónapján, Százhalombattán, ahol többek

közt Hazsik Endre, a KSI ügyvezetôje is Fair Play-

oklevelet vehetett át.

A Magyar Úszó Szövetség javaslatát

elfogadva a MOB Etikai és Fair Play Bizottsága

okleveleket adományozott a Jövô SC versenyzôi-

nek és edzôinek, miután zokszó nélkül,

rendkívüli fegyelemmel tréningeztek az idei év

elsô hat hónapjában, miközben a Komjádi

uszoda rekonstrukciója zajlott – elôfordult,

hogy a versenyzôknek egy napon, négy helyszí-

nen kellett edzeniük. Ehhez képest eredmé-

nyeik bámulatosak, hiszen érmeket szereztek a

felnôtt és az ifi Eb-n, valamint az ifjúsági

olimpián. A kitüntetettek: Jakabos Zsuzsanna,

Mutina Ágnes, Verrasztó Evelyn, Gyurta Dániel,

Gyurta Gergely, Verrasztó Dávid, Zámbó Balázs

versenyzôk, Bernhardt Károly, Fehérvári Balázs,

Horváth Péter, Kovácshegyi Ferenc, Széles

Sándor, Dr. Verrasztó Zoltán, Virth Balázs edzôk

és Baranyai István gyúró.

A Nemzetközi Fair Play Bizottság magyar

elnöke, Dr. Kamuti Jenô elismerésben

részesítette Hazsik Endrét, a KSI SE ügyvezetô

elnökét is, aki az egyesület uszodájába úgy

fogadta be a Jövô SC legjobbjait, hogy az

öttusázók beosztását átalakította az úszók

ideális felkészülése érdekében. 

Musz.hu – NUPinfo

FÉRFIAKNÁL a rendezô KSI SE tornásza, 

Hidvégi Vid második, nôknél klubtársa, 

Divéky Luca harmadik összetett helye

jelentette a felnôttek közt a legjobb magyar

eredményt. A férfiak csapatversenyében a KSI

gyôzött, a nôk – a gyôztes oroszok mögött –

bronzéremmel zártak. A friss világbajnok Berki

Krisztián ló-bemutatóval kápráztatta el a

megannyi olimpiai érmest is soraiban tudó,

teltházas közönséget.

Az eseményen olimpikon-parádé volt, jelen

volt az ukrán Bogdan Makuc, a román Marius

Urzica, az orosz Nikolai Krukov és Jelena

Zamolodchikova, Egerszegi Krisztina, Kulcsár

Gyôzô, Dr. Magyar Zoltán, Csollány Szilveszter

és Martinek János olimpiai bajnokok, valamint

Gergely Gábor és Gál Róbert, Óvári Eszter,

Storczer Beáta, Szarka Krisztina, Miskó Zsuzsanna

és Fekete Levente. A rotterdami vb-aranyérmes

Berki Krisztián, látványos bemutatója után a Digi

Sport Televízió nevében, Csisztu Zsuzsától és

Szántó Dávidtól különdíjat vehetett át. 

A férfi vegyes csapatsorrendben elsô a KSI SE

„A” (Hidvégi Vid, Makra László, Kardos

Botond), második az FTC Ybl Tervezô (Vlacsil

Attila, Babos Ádám, Bilics Bence) lett, az orosz

bronzérmesek elôtt. Nôknél orosz, osztrák, KSI

SE „A” (Divéky Luca, Kertész Olívia, Honti Kitty)

sorrend született. Ifjúsági összetettben Babos

Ádám (FTC Ybl Tervezô) gyôzött, Makra László

(KSI SE) negyedik lett; ifi lányoknál legjobb

magyarként Kertész Olívia (KSI SE) negyedikként

zárt. A serdülôk közt a ksi-s Kardos Botond ezüst-

je és a békéscsabai Kajonk Aisa bronza jelentette

a korosztályos magyar dobogós helyezést.    

Teljes eredménylisták:

http://www.tornasport.hu/motesz/szertorna/ere

dmenyek_2010.htm.

A
Torna: Olimpikon-parádé és KSI-s sikerek a Kanyó Éva Emlékversenyen – folytatás

FÉRFIAKNÁL a KSI sportolója, Hidvégi Vid, 

nôknél a juniorkorú, szombathelyi

Jelencsics Dorina nyerte a tornászok

mesterfokú bajnokságát egyéni összetettben. A

KSI gárdájából Divéky Luca negyedik, Al-Salty

Dália hatodik lett; Kállai Zoltán negyedikként,

Nyers Csaba ötödikként végzett.

A szerenkénti döntôkben Hidvégi gyûrûn,

Kállai lovon lett a legjobb, talajon és ugrásban a

honvédos Mihók Ádám, korláton a gyôri Szabó

Nándor gyôzött. Nôknél a KSI nem hozott

elsôséget; Jelencsics ugrásban, a szintén

szombathelyi Csillag Tünde talajon, a

békéscsabai Makra Noémi és Lukácsi Lilla felemás

korláton és gerendán szerzett aranyérmet.

A
A ksi-s Hidvégi Vid mesterfokú bajnok!

ERKI KRISZTIÁN, az UTE – korábban ksi-s –

héraklészes sportolója nyerte lólengésben

a tornászok eszéki világkupa-versenyét. 

Berki világbajnokhoz méltó gyakorlattal

gyôzött, a szeren a ksi-s Kállai Zoltán hetedik

lett; az exksi-s, most honvédos, héraklészes

Mihók Ádám a talaj fináléjában hatodik helyen

végzett. Berki a glasgow-i tornász világkupán is

kedvenc szeréhez lépett, a skót nagyvárosban

második helyen végzett.

B
Világkupa-sikerek Eszéken és Glasgow-ban

CSEHORSZÁGI Liberecz-ben, a házigazdák 

mellett szlovák, angol, osztrák és magyar   

versenyzôkkel rendezték az Olimpiai

Reménységek Versenyét, melyen a lányoknál

'95-'97-es, fiúknál '92-'96-os születésû

tornászok léptek szerekhez.  

Az összetettet illetôen a fiúk nem engedték

dobogóra más nemzet tornászát: Babos Ádám,

Tóth Levente, Makra László lett a sorrend.

Schneigert Dávid 7., Bilics Bence 8., Fehér Márk

10-ként zárt.

A hölgyeknél a csehek mellett angolok és

osztrákok versengtek a mieinkkel. Itt már angol

uralom volt, legjobb magyarként Makra Noémi

ötödik lett, majd jött Lukácsi Lilla és Rédl

Roxána, Al-Salty Dália 9., Csiszár Evelin 21.

helyen fejezte be a versenyt.

A
A magyar fiúk uralták az ORV-dobogót  

NÔKNÉL a Békéscsaba mögött másodikként  

zárt a KSI SE csapata, a tornászok csapat 

országos bajnokságán a Budapesti

Tornacsarnokban; harmadik a Delfin SI SE-

Szombathely lett. Férfiaknál FTC Ybl Tervezô,

Bercsényi DSE Gyôr, BHSE lett a sorrend, a KSI

legényei nem vettek részt a viadalon. A KSI nôi

csapatának tagjai:  Divéky Luca, Al-Salty Dália,

Kertész Olívia, Romhányi Eszter és Tolnai

Kleopátra. 

Vasvári FerencA
Nôknél ezüstérmes a KSI a csapat ob-n 

TÁBLÁZATOK, ábrák tanulmányozása 

segítséget adhat a szakembereknek és 

sportvezetôknek, a Magyar Olimpiai

Bizottság tagjainak arra, hogy gondolatok

ébredjenek sportolóink reális kvalifikációs és

pontszerzési lehetôségeirôl. Külön érdekes-

ség, hogy sok esetben alkalom nyílik a Peking

elôtti két év és a London elôtti két év

státusának összehasonlítására.

„Kommentárt nem kívánunk az anyaghoz

fûzni, az ezzel kapcsolatos szövetségi

vélemények megismerése a következô

hónapok feladata. Azért is tartjuk ezt

fontosnak, mert világosan látszik, hogy a

londoni felkészülésben stratégia váltásra van

szükség. Ennek lényege, hogy a kvalifikációs

és pontszerzési eséllyel bíró sportolók egyéni

bánásmódját kell elôtérbe helyezni. A lehetô

legmagasabb szintû felkészülési lehetôséget

szükséges biztosítani azoknak a – sajnos nem

nagy létszámú – sportolóknak, akik jó prog-

nózissal bírnak. Ez a törekvés, a felkészülésre

szánt pénzeszközök megnyugtató rendezô-

désével és hatékony elosztásával együtt tûnik

az egyetlen járható útnak” – írja az elôszóban

Dr. Szabó Tamás, NSI-fôigazgatóként a

kiadvány felelôs kiadója.

A dokumentum szerkesztése, elkészítése,

adathordozón történô elôállítása Farkas Tibor

(NEFMI), Velenczei Attila, Kovács Árpád és

Szabó Kristóf (NSI) nevéhez fûzôdik. 

NUPinfo
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Olimpikon Életút Program: héraklészes cselgáncsozóé az elsô netbook

A

Ü
Fair Play-oklevelet kapott Hazsik Endre, a KSI elnöke – folytatás

Remények – esélyek Londonra – folytatás

TATABÁNYAI központú, budapesti és 

székelyudvarhelyi tagozatot is mûködtetô 

Modern Üzleti Tudományok Fôiskoláján

(MÜTF) 2010 szeptemberétôl speciális képzési

feltételek mellett tanulhatnak az élsportolók.

Ennek kapcsán a fôiskola csatlakozott a Magyar

Olimpiai Bizottság Olimpikon Életút Programjá-

hoz, illetve – még korábban – stratégiai

együttmûködést kötött a Nemzeti Utánpótlás-

nevelési és Sportszolgáltató Intézettel (NUSI). A

hallgatók nem csak speciális tanrendet és

vizsgarendet, e-learning tananyagokat,

valamint személyre szabott korrepetitort

igényelhetnek, hanem a tanulást segítô tárgyi

eszközökhöz is hozzájuthatnak. Az elsô

hallgató, aki egy netbookot kapott 

ajándékba, Erdélyi Lilla, a kereskedelmi

szakmenedzser szak elsô évese, a tatabányai

kar diákja.

Az olimpiai kerettag cselgáncsozó november

5-én, ünnepélyes keretek között, a MOB

központjában vehette át a számítógépet. Az

ünnepségen megjelent Istvánfi Csaba

professzor emeritus, az Életút Program

igazgatója, Molnár Zoltán MOB-fôtitkár, Kósz

Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó, a MÜTF

sport nagykövete és Vajda Krisztina, az Életút

Program koordinátora. A netbook mellett

Erdélyi Lilla átvehette az olimpiai bizottság

ajándékcsomagját is.

A most 20 éves sportolónô Mátészalkán

született, édesapjától kapott kedvet a

dzsúdózáshoz, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyei városban edzôsködött. A csillagprogra-

mos judoka, utánpótlás-korosztályban remek

eredményeket produkált: kétszer volt Európa-

bajnoki ezüst-, egyszer pedig Európa-bajnoki

bronzérmes. A junior világbajnokságon az

ötödik helyet szerezte meg. Csernoviczki Csaba

tanítványa 12-szeres magyar bajnok, résztve-

vôje volt a novemberi, szarajevói U23-as

Európa-bajnokságnak, ahol 48 kilóban lépett

szônyegre. 

Az Ippon Judo Tatabánya SE versenyzôjének

nagy álma, hogy kijusson a 2012-es Londoni

Olimpiára, amelyre a kvalifikációs versenyek a

jövô év elején kezdôdnek el. 

S. Tóth János

www.nupi.huwww.nupi.hu 3. oldal6. oldal
Fotók: Takács Tamás



RAGYOGÓ sikereket hozott a szarajevói, 

U23-as Judo Európa-bajnokság. Ungvári 

Attila (Restars-Ceglédi VSE, 73 kg, edzôje

Bíró Tamás) és Joó Abigél (KSI SE, 78 kg, edzôje

Pánczél Gábor) Európa-bajnok lett, Krizsán

Szabolcs (Honvéd-Kipex, 81 kg) ezüstérmet

szerzett, Gáspár Eszter (Miskolci VSC 63 kg)

ötödik, Vér Gábor (Honvéd-Kipex, 90 kg)

hetedik lett. Majer, Gorjánácz, Petró-Józsa,

Erdélyi, Maros és Szabó helyezetlenül zárt. 

A viadalon a felnôtt Európa-bajnok Joó

Abigél valamennyi ellenfelét ipponnal gyôzte

le, s ezzel megvédte korosztályos Európa-

bajnoki címét. A KSI csillaga pályafutásának

ötödik kontinensbajnoki aranyérmét gyûjtötte

be, kétszer volt a juniorok, kétszer az U23-asok

és egyszer a felnôttek között Európa-bajnok, az

utóbbi két korcsoportban most ô a címvédô…

A két arany- és egy ezüstérem az

éremtáblázaton a gyôztes Németország és a

második helyezett Oroszország mögött a

harmadik helyre sorolta Magyarországot,

vagyis ebben a korosztályban (is) továbbra is a

legjobbak közé tartoznak a magyar judósok. A

magyarok az U23-as judo Európa-bajnokságok

történetében, a 2003-as jereváni, nem hivatalos

kontinens-találkozó óta összesen 14 arany-, 7

ezüst- és 15 bronzérmet gyûjtöttek. 

Judoinfo.hu

Cselgáncs: a ksi-s Joó Abigél Európa U23-asainak trónján

AZ EURÓPAI ÚSZÓ LIGA (LEN) több mint ötven   

tagországa közül 36 nevezett a november 

végén megrendezett, hollandiai rövidpá-

lyás Európa-bajnokságra, köztük a fiatalokból

álló magyar válogatott. A sorrendben 14. rövid-

pályás seregszemlére a háromszoros olimpiai

bajnok Pieter van den Hoogenbandról elneve-

zett uszoda 25 méteres medencéjében került sor.

A magyar válogatott a németek és a

házigazda hollandok mögött, 6 arany-, 1 ezüst-

és 2 bronzéremmel – minden idôk legjobb rövid-

pályás Eb-szereplésével – a harmadik helyen

végzett az Európa-bajnokság éremtáblázatán.

Az eindhoveni kontinensviadalon Verrasztó

Evelyn 100 és 200 m vegyesen, Jakabos

Zsuzsanna 200 m pillangón és 400 méteres 

vegyes úszásban, Verrasztó Dávid 400 méter

vegyesen, Mutina Ágnes 400 méteres gyorsú-

szásban végzett az élen. Kapás Boglárka a

második helyet szerezte meg  800 méter

gyorson, Biczó Bence 200 pillangón, Verrasztó

Evelyn 200 méter gyorson ért harmadikként

célba. 

NUPinfo

Úszás: Magyarország fiatal csapatával 3. a rövidpályás Eb éremtáblázatán

MAGÁT KRISZTINA összesen három ezüst-

érmet nyert az U23-as súlyemelôk ciprusi 

Európa-bajnokságán. A BKV Elôre

csillagprogramosa a plusz 75 kg-os kategóriá-

ban állhatott fel a dobogó második fokára,

Limassolban. Szilágyiné Nagy Bernadette

tanítványa szakításban 99, lökésben 120, így

összetettben 219 kg-ig jutott. A magyar emelô

a tavalyi U23-as Eb-n szakításban bronzot

érdemelt ugyanebben a súlycsoportban. A

korosztály másik magyar indulója, Bazsó Bianka

a 69 kg-os súlycsoportban nyolcadik lett. A

szombathelyi Haladás Vasutas emelôje,

Antalovits Ferenc tanítványa 83 kilót szakított,

106-ot lökött, összetett eredménye 189 kg.

A juniorok közt induló Szûcs Petra a 75 kg-os

súlycsoportban ötödik helyen végzett. A

soroksári versenyzô – edzôje Szûcs Endre – 70

kg-ot szakított, 83-at lökött, végül 153 kiló

összteljesítménnyel lett ötödik. 

Mssz.hu – V.F.

Súlyemelés: Magát Krisztina három Eb-ezüstöt nyert U23-ban 

ASPORTÁG hazai történetének nyolcadik

vb-érmeseként, a kilencedik medáliát

hozta a magyar evezésnek az új-zélandi

felnôtt evezôs világbajnokságról a könnyûsúlyú

egypárevezôs, Galambos Péter. Rapcsák Károly

mesteredzô Héraklész-díjas váci tanítványa,

ezúttal egy olasz és egy szlovák versenyzôvel

állhatott dobogóra.  

- Óriási verseny volt! Kicsit csalódott vagyok,

gondolataimban ott lebegett, hogy akár nyerni

is lehet. A rajtom remekül sikerült, ráálltam az

utazótempóra, érzésre nagyon jó volt és vártam

az utolsó 500 métert, hogy lehessen kezdeni a

finist. A szél közben erôsödött. Jött a vége,

indultam, ahogy megbeszéltük edzômmel.

Azonban túl korán savasodtam, és hamar

bekötöttem. A szlovák ellenfelemmel az utolsó

400 méter alatt centikkel váltottuk egymást a 2-

3. helyen. Sajnos ô bírta jobban a végét –

nyilatkozta Péter.    

A most 24 éves Galambos Péter teljesítménye

mögött tíz esztendei evezôs munka áll. Elsô

hazai sikerét a 2002-es serdülô ob-bronz

jelentette, 2006-ban Duisburgban már a dobo-

gó tetején állt, a litván egyetemi vb-n pedig

ezüstéremmel zárt. 2007-ben a skóciai, majd a

2008-as brandenburgi U23-as vb-n második lett;

nemzetközi sikereit Varga Tamás Csabával

aratta. Könnyûsúlyú egypárban a nemzetközi

porondon a 2008-as belgrádi, egyetemi 

vb-aranyával mutatkozott be. 2009-ben beteg-

séggel küszködött, majd idén Münchenben és

Luzernban világkupa-gyôzelem-

mel tért vissza a könnyûsúlyúak

legjobbjaként. Az idei Eb-n átült

a normálsúlyúak közé, ahol

hetedik helyen fejezte be a

versenyt.  

Vasvári Ferenc

Evezés: Galambos Péter bronzérmes lett az új-zélandi felnôtt vb-n 

R

011. MÁJUS 6. az új sporttörvény 

elkészítésének határideje, ami legfeljebb  

június elejéig csúszhat - jelentette be Czene

Attila sportért felelôs államtitkár, a XI.

Nemzetközi Sportszakmai Konferencián.

A sportvezetô szerint egyszerûbbé, tisztábbá

és átláthatóbbá kell alakítani a honi

sportfinanszírozási rendszert, át kell gondolni a

köztestületek, a Nemzeti Sportszövetség és a

Magyar Olimpiai Bizottság szerepét és

mûködését. Komoly erôfeszítésekre van

szükség a sportegészségügy és a sportlétesít-

mények területén jelentkezô problémák

megoldásánál, valamint a mindennapos test-

nevelés bevezetését elôkészítô munkáknál.

Növelni kell a szabadidôsportra fordított

támogatások összegét, sokkal több jelentôsé-

get tulajdonítva a sportmozgások egészség-

megôrzô szerepének.

Az államtitkár szerint 2011-ben – soros uniós

elnöki tiszténél fogva – jelentôs feladatok

várnak Magyarországra a sport uniós jövôjével

kapcsolatos uniós Állásfoglalás brüsszeli

kidolgozásában és megtárgyalásában, valamint 

a gödöllôi sportminiszteri értekezlet

megrendezésében. 

Sportolonemzet.hu
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Május elejére elkészülhet az új sporttörvény

Z EURÓPAI OLIMPIAI BIZOTTSÁGOK 

SZERVEZETE (EOC) 39. közgyûlésének 

Belgrád adott otthont, a MOB-ot

Dr. Nagy Zsigmond, nemzetközi igazgató

képviselte. A tanácskozáson terítékre került az

ifjúsági olimpia is: Szingapúr beszámolója,

valamint – a közelgô téli – Innsbruck

felkészülése. Külön tárgyalták az Európai

Ifjúsági Olimpiai Fesztiválokat (EYOF); a 2011-es

téli házigazda Líberec, a nyári vendéglátó

Trabzon (Törökország), valamint a 2013-as téli

illetve nyári rendezô Brassó (Románia) és

Utrecht (Hollandia) is tájékoztatta a

résztvevôket. Kijelölték a 2015-ös EYOF-

házigazdákat: a sorrendben 12. téli játékokat

Voralberg (Ausztria-Liechtenstein) rendezheti –

Szarajevó alulmaradt –, a 13. nyári események

gazdája pedig Tbiliszi (Grúzia) lesz – ezúttal

Brno esett ki.

Mob.hu – Eurolympic.org

A
EYOF: '11-ben Líberec és Trabzon, '13-ban Brassó és Utrecht,

'15-ben Voralberg és Tbiliszi lesz a házigazda

ÖZOKTATÁSI típusú sportiskolák számára 

szervezett konferenciát a Csanádi Iskola, 

Pedagógiai Intézet. A rendezvény célja

módszertani segítségnyújtás volt a sportiskolák-

ban dolgozó szakemberek számára, a

közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv

„Testnevelés és sport” mûveltségterület

elméleti moduljai tanításához. A megnyitó-

beszédet Lehmann László, sportiskolai

programvezetô (NSI) tartotta. Az elôadók

között Vargáné Hajdú Mária, a Csanádi Iskola,

Pedagógiai Intézet igazgatója, Dr. Hamar Pál, a

TF tanszékvezetô egyetemi docense, Nagy

János, a „Hogyan válasszak sportágat?” - címû

könyv szerzôje, Dr. Elbert Gábor, a Nevelés- és

Sporttudományok doktora, Dr. Pucsok József, a

Nyíregyházi Fôiskola Testnevelés és

Sporttudományi Intézet docense, valamint

Nagy Sándor, a Csanádi Iskola, Pedagógiai

Intézet sportpszichológusa szerepelt.

V. F.

K
Konferencia: középpontban a „Testnevelés és sport”

mûveltségterület elméleti moduljai

Az I. Nyári Ifjúsági Olimpia érmeseit köszöntötték a Nemzeti
Erôforrás Minisztériumban

Fotó: EJU, Carlos Ferreira

ÉTHELYI MIKLÓS nemzeti erôforrás

miniszter és Czene Attila, a Nemzeti

Erôforrás Minisztérium (NEFMI) sportért

felelôs államtitkára ünnepélyes keretek között

köszöntötte az I. Nyári Ifjúsági Olimpián érmes

helyezést elért sportolókat és edzôiket. 

Réthelyi Miklós ünnepi beszédében a hét

arany-, négy ezüst- és hat bronzérmet elért

fiatal sportolók mellett méltatta az edzôk és

szülôk munkáját, segítôkészségét és áldozatvál-

lalását. A miniszter kiemelte: jól felkészült

versenyzôk, biztos háttér és magasan képzett

sportszakemberek nélkül nem lehet világra

szóló eredményeket elérni.

Czene Attila köszöntôjében elmondta:

„Szingapúrban 18 sportágban, közel 50

versenyzônk igazolhatta, hogy a magyarok

továbbra is a világ legerôsebb sportnemzetei 

közé tartoznak. Bizonyították erejüket,

tehetségüket, kitartásukat, és azt is, hogy a

nemzet méltán számíthat rájuk. A Nemzeti

együttmûködés Kormányának célja, hogy

visszavezesse a magyar versenysportot a minô-

ségi teljesítmények lehetôségeihez. Megte-

remtse az ehhez szükséges feltételeket, az ezt

elôsegítô stabil mûködés jogi, pénzügyi, társa-

dalmi hátterét. Ez nem csupán erkölcsi küldetés.

Eszköz a nemzeti közösség öntudatának erôsí-

téséhez és védelméhez, határainkon belül és

azon kívül is.”

Az ifjú olimpikonok közül elismerésben

részesült Babos Tímea, Batizi Barbara, Bernek

Péter, Biczó Bence, Dudás Eszter, Farkasdi

Ramóna, Földházi Zsófia (KSI), Harcsa Zoltán

(Korábban KSI), Kapás Boglárka, Lupkovics Dóra,

Tóth Krisztián (KSI), Tótka Sándor, Töreky Balázs,

Váradi Krisztina és Zámbó Balázs. Mestereiket is

köszöntötték: Babos Csabát, Németh Tibort, Turi

Györgyöt, Sántics Bélát, Kuttor Csabát és

Schumacher Ákost (KSI), Fazekas Tibort,

Karácsony Gyulát (KSI), Szántó Imrét, Nagy Pétert,

Bernáth Zoltánt, Pánczél Gábort és Preiszler

Gábort (mindkettô KSI), Kovács Gábort, Zentai

Tibort, Míg Györgyöt valamint Fehérvári Balázst.

Sportolonemzet.hu

Fotó: Jocha Károly

Fotók: Musz.hu

www.nupi.hu www.nupi.hu 5. oldal4. oldal


