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INTÉZMÉNYVEZETÔI KINEVEZÉSEKRÔL

döntött az egri közgyûlés. Az Egri Városi

Sportiskola (EVSI) igazgatója Kovács Géza

eddigi igazgató maradt, aki 2005. augusztus 1-jei

kinevezése után az akkor 6 szakosztállyal

mûködô intézményt 9 szakosztályosra bôvítet-

te, új alapokra helyezte az EVSI gazdálkodását.

A növendékek az elmúlt öt évben közel 100

magyar bajnoki aranyérmet, 180 ezüstérmet és

több mint 200 bronzérmet nyertek. Az EVSI-nek

jelenleg csaknem 50, a válogatott keretbe tar-

tozó sportolója van; 2009-ben a sportiskola vette

át a városi sportlétesítmény mûködtetését.  

MINTEGY 40 EZREN PRÓBÁLTÁK KI a

különbözô sportágakat a Nagy

Sportágválasztó nyolc tavaszi hely-

színén. Budapesten mintegy 15 ezer,

Debrecenben majdnem 12 és

félezer, Szegeden több mint 9 ezer

érdeklôdô volt jelen az eseményen.

A fôvárosban 98, a hajdúsági

megyeszékhelyen 49 különbözô

sportágat lehetett kipróbálniuk a résztvevôk-

nek. A Nagy Sportágválasztó szeptemberben

Budapest mellett több mint 10 vidéki városban

folytatódik. Az eseményeken élsportolók is

részt vettek, példaképül állva a fiatalok elé.  

MÁJUS VÉGÉN RENDEZTÉK AZ U11 ÉS U12-ES

korosztályban a XX. Leány Kenguru Kupa és Fiú

III. Gyermek Jamboree-t. A legkisebbeknél a

lányok Pécsen, a fiúk Sopronban ostromolták a

palánkot. A fiúk-

nál a döntô

eredménye: Fürge

Vasas - Óbudai

Kaszások I. 76-82;

lányoknál:

Gumimacik (Bp, Vasas) - Szegedi Aranykezek

118-27. A korosztályos küzdelmeket az NSI

Sport XXI. Programja támogatta.

A MOHÁCSI TE ÉS AZ ÉLES JÓZSEF

KÉZILABDA ISKOLA SE az U9-es korosztály

bajnoka. Az ERIMA Kézilabda Gyermekbaj-

nokság U9-es korosztályának idei országos

döntôjét a Nemzeti Sport Intézet támoga-

tásával Szombathelyen rendezték június elsô

hétvégéjén. A kiválóan felkészített csapatok

magas színvonalú, izgalmas mérkôzéseket

játszottak. A Student Comfort Kézilabda

Utánpótlás Központ jó helyszínt biztosított a

rendezéshez. Pôdör Zoltán szakreferens és

segítôi mindent elkövettek azért, hogy a

résztvevôk jól érezzék magukat. Az ünnepélyes

díjkiosztót megtisztelte jelenlétével Sági József,

a Szombathelyi Önkormányzat Sport és

Kulturális Bizottságának elnöke is.

„A MAGYAR ATLÉTIKA UTÁNPÓTLÁSÁÉRT”

kitüntetésben részesült az NSI osztályvezetôje,

Pignitzky Dorottya. A Sport XXI. Program

vezetôje a Magyar Atlétikai Szövetség május

14-ei közgyûlé-

sén, az atlétika

utánpótlásáért 

v é g z e t t

o d a a d ó

m u n k á j á é r t  

vehette át az

elismerést Gyulai Miklós MASZ-elnöktôl.

A NEMZETKÖZI KÉZILABDA SZÖVETSÉG (IHF)

a marokkói Marrakesh városában tartotta a

szervezet XXXIII. rendes kongresszusát, melyen

a Magyar Kézilabda Szövetséget Nemcsik

Balázs fôtitkár képviselte. A kétnapos tanácsko-

záson több, a sportág jövôjét meghatározó

témakört tárgyaltak meg a küldöttek, akik dön-

töttek több jövôbeli világbajnokság rendezési

jogáról is. A nôi ifjúsági vb-t 2012-ben

Montenegróban, 14-ben Macedóniában; a férfi

junior világbajnokságot 2013-ban Bosznia-

Hercegovinában, míg a nôit 14-ben Horvátor-

szágban rendezik. Az IHF 180 taggal

rendelkezik.

ISMÉT LENDÜLETBEN A NUPICIK. A tavaszi,

Balaton-kerülô többnapos futás után nem

sokkal, ismét összeállt az Intézet futó-triója.

Lehmann László, Szilasi Ági és Velenczei Attila

ezúttal a negyedik alkalommal kiírt Keszthelyi

Kilométerek elnevezésû utcai futóversenyen

állt rajthoz. Ági a félmaraton távját teljesítette,

Laci és Attila életük elsô maratonját írhatták

naptáruk, június 5-ei napjához.

A KSI SE ÚJ SZAKOSZTÁLLYAL BÔVÜLT:

június 8-án megalakult a kézilabda szakosztály.

Jelentkezni a (+3620) 661 15 95-ös telefonszá-

mon, Szabó Lászlónénál lehet.

ÚNIUS MÁSODIKÁTÓL ÚJ ARCULATTAL,

kibôvült tartalommal, naprakész hírekkel –

a korábbi elérhetôségen – jelentkezik a

Nemzeti Sport Intézet (NSI) honlapja, a nupi.hu.

A oldalak jelenleg 33 sportág utánpótlás-

neveléssel kapcsolatos híreit, információit

tartalmazzák.

A frissen indult honlapon az olvasók pontos

és naprakész információkat találhatnak az

államilag finanszírozott Héraklész,  a Sport XXI.,

és a  Sportiskolai Programokról, a KSI SE-rôl; a

Nemzeti Sport Intézet mûködésérôl, az itt folyó

sportszakmai munkáról. Hamarosan a

heraklesz.hu is beintegrálódik az új rendszerbe,

és a sportolók adatbázisát, eredményeit, a róluk

készült videókat is a nupi.hu alatt lehet majd

elérni.

Nupi.hu

„SPORT – EGÉSZSÉG ÉS TELJESÍTMÉNY” címmel, 

az idén 15 esztendôs Magyar Sporttudo-

mányi Társaság fôszervezésével a Nyugat-

magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Kara adott otthont a VIII. Országos

Sporttudományi Kongresszusnak május 18. és 

20. között.  Az esemény fôvédnökei Borkai Zsolt

MOB-elnök és Czene Attila sportért felelôs

államtitkár volt. Dr. Szabó Tamás – védnöki

tiszte mellett, a támogató Nemzeti Sport

Intézet vezetôjeként – a plenáris ülés keretében

tartott elôadást.

Az NSI részérôl Dr. Pápai Júlia, Dr. Szabó

Attila, Velenczei Attila adott elô, Kovács Árpád

posztert mutatott be. A kongresszus nyitá-

nyaként, sportvezetôkkel, sportpolitikusokkal

„A magyar sport jövôje” címmel kerekasztal-

beszélgetésre került sor.

(folytatás a 3. oldalon)

„SPORT ÉS TESTNEVELÉS A KÖZOKTATÁSBAN” 

címmel rendezett regionális, sportszakmai 

konferenciát a Pollack Mihály Általános

Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája május 24-én.

A kazincbarcikai eseményen 126-an regisztrál-

tak, a programban jelentôs szerepet kapott az 

utánpótlás-nevelés is. A Nemzeti Sport Intézet

részérôl Pignitzky Dorottya és Lehmann László

adott elô.

(folytatás a 2. oldalon)

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; 

2011. májusi, X. évfolyam 5., sorrendben 103. száma. 

www.nupi.hu

A TARTALOMBÓL: MÜTF-kedvezmények élsportolóknak NSI-s elismerések a Magyar Sport Napján

Sportági beszámolók: cselgáncs, vívás, öttusa, evezés, birkózás, torna, röplabda, aquatlon, kézilabda, sakk Hírek.  

www.nupi.hu

JÚLIUS 23. ÉS 30. KÖZÖTT rendezik a 

törökországi Trabzonban a jubileumi, XX.  

Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált

(European Youth Olympic Festival, EYOF). Az

Európai Olimpiai Bizottság (European Olympic

Committees, EOC) 1991-ben hozta létre és szervez-

te meg elôször a versenyt a fiatalok számára.

A Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége már

korábban elfogadta a magyar delegáció

összetételét. Mindezek alapján a magyar csapat

4 egyéni sportágban indul az olimpiai fesztivá-

lon, összesen 36 sportolóval. A kvótaszám 

adott, ezen nem lehet változtatni, viszont ha

egy szövetség úgy gondolja, hogy lány csapata

erôsebb, akkor – pl. a torna esetében – indulhat

4 lány és 2 fiú. Azonos versenyzô pedig indulhat

akár két számban is. Az olimpiai verseny-

szabályok vonatkoznak az EYOF-ra is.  

(folytatás a 3. oldalon)

Magyarok a Nyári Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon 

Megújult a Nemzeti Sport Intézet honlapja – nupi.hu új köntösben!

Sporttudományi Kongresszus Gyôrben

Sportszakmai konferenciát szerveztek Kazincbarcikán

Fotók: MSTT



AZ ÁPRILISI CSILLEBÉRCI EDZÔTÁBOR után,

május végén nagy megmérettetés várt a 

Maróczy Géza Központi Sakkiskola

tanulóira. Immár 30. alkalommal rendezték a

Zalakarosi Nemzetközi Sakkfesztivált, mely idén

felnôtt nyílt nôi és férfi bajnokságnak is

számított. A kiemelt eseményen – melyet

Horváth Tamás nemzetközi mester, a Magyar

Sakkszövetség alelnöke rendez – versenytábor

formájában részt vettek az iskolai tanulói. Az A-

és B-csoportban összesen 21 központi

sakkiskolás indult, több mint 200 Élô-pontot

gyûjtöttek. A verseny felkészülés volt a június

végi országos korcsoportos bajnokságra.

Az A-csoportban 11 nagymester, 17

nemzetközi mester és 18 Fide-mester ült

asztalhoz; összesen 85 induló volt, köztük a

világ egyik legfiatalabb nagymestere – aki több

mint két évig volt iskolánk tanulója – Rapport

Richárd. Legjobb eredményt a Nagykirály-

csoportos, Tésik Csaba (2299) 2441-es Élô-

tel jes í tménnyel  

érte el; a +24,6 Élô-

pont kiváló ered-

ménynek számít. 

A szintén

„nagyk i rá l yos”  

Csonka Balázs

(2232) 2403-as 

Élô-teljesítményt

nyújtott, Élô-

pontjait a +1.94 értéknek megfelelôen +29,1

ponttal gyarapította. FM Gledura Benjamin

(2176) – 2010-ben U12-es Európa-bajnok –

2196-os élôteljesítményt nyújtott, ezzel +2,85

Élô-pontot nyert. Szajbély Zsigmond (2098)

2207-es Élô-teljesítményt ért el, ami +19,05

pontnövekedést jelent. Juhász Ármin (2139), a

tavalyi korcsoportos bajnokság U12-es

ezüstérmese 2149-es Élô-teljesítményt nyújtott

és +0,45 Élô-pontot szerzett. Korpa Bence

(2226) tavalyi U12-es bajnokunk (2238) +1,35

Élô-pontot hozott. Kabai

Zsuzsanna (2128) 2031-es

teljesítménnyel – 18,45

Élô-pontot veszített. WFM

Bea Boglárka (2124) 

2050-es Élô-teljesítményt

ért el, – 13,95 Élô-pontot

veszített. Péczely Sebastian

Zsombor (1967) 2035-ös

É l ô - t e l j e s í t m é n n y e l

rukkolt elô, ez +8,85

pontnövekedést jelent.

Juhász Barbara (2020) 2038-as Élô-teljesítményt

ért el, ez +0,75 Élô-pontnövekedést jelent. Zsirai

Péter (2036) 7 fordulóból elért 2,5 pontjával

2065-ös élôteljesítményt ért el, +2,1 Élô-pontot

szerzett. Kántor Gergô (2210) 2300-as Élô-

teljesítményt ért el (ez már a FIDE-mesteri címet

jelentené) és +5,25 élônövekményt jelent. Egri

László (2024) 2026-os Élô-teljesítményt ért el.

A B-csoportban 68-an versenyeztek. A Vezér-

csoportos, 8 esztendôs Kozák Ádám (1755)

2075-tel 54,3 Élô-pontot gyûjtött. A 10 éves

Marosi Levente (1850) 2208-a +33,9 Élô-pontot

jelent. Ruck Róbert (1949) 1871-es teljesítményt

nyújtott, ez -11,55 Élô-változást jelent. Vályi

Blanka Borbála (1742) 1930-as Élô-

teljesítménye, +32,4 pontnövekedése szép

eredmény. Vályi Adél (1850) 1913-as

élôteljesítményt nyújtott, +0.67 eredményt ért

el, ami +10.05 élôpont pluszt jelent. Kelemen

Dávid (1611) játéka

sikertörténet: 1754-es

élôteljesítménye 15-ös

szorzóval számítva +18,6

Élô-pluszt jelent. Árvai

Eszter (1736) 1757-es Élô-

teljesítményt nyújtott, ez

+2,1-es növekedés. Lengyel

Andrea (1721) 1591-gyel, -

16,2 Élô-változást ért el. 

A sakkiskolások a

Sakkfesztivál után indulnak

a Magyar Rapid Bajnokságon Szombathelyen,

részt vesznek a záró táboron Balatonlellén,

majd a celldömölki Magyar Országos

Korcsoportos Bajnokságon, mely kvalifikációt

jelent a vb-re és  Eb-re. 

Mátrahalmi Tibor

MGKSI-igazgató, szakedzô

DS
Sportszakmai konferenciát szerveztek Kazincbarcikán – folytatás
ZITKA PÉTER kazincbarcikai polgármester 

köszöntôje után Fürjes-Gáborné Csépányi 

Ágnes, a Pollack Mihály Általános Iskola

igazgatójának intézményi bemutatója követke-

zett. Mint elmondta, az iskolában '82-ben

indult a testnevelés tagozat heti öt órával,

2007-ben akkreditált közoktatási típusú

sportiskola címet kaptak, 2011-tôl kiváló

tehetségpontként mûködnek. Fuhrmann Géza

a Sportiskolák Országos Szövetségének

elnökeként a szervezet történetét, mûködését,

céljait ismertette. Dr. Géczi Gábor, a TF

adjunktusaként, az iskolai sport menedzselésé-

nek lehetôségeirôl, valamint az önkéntességrôl

beszélt, több, jégkorongból hozott példát és

Európai Uniós lehetôséget kiemelve. Kovács

Géza igazgató az Egri Városi Sportiskola

mûködését mutatta be; a sportiskola 9

szakosztályában 36 edzô irányítása mellett 450

fiatal sportol; versenyzôik tíz év alatt 98 arany-,

177 ezüst- és 195 bronzérmet gyûjtöttek a

diákolimpiákon és a magyar bajnokságokon.

Erdôsné Balogh Erika a Nyírsulit szemléltette. A

nyíregyházi egyesületi típusú sportiskola 6

szakosztályában, az elôkészítô és óvodás

csoportokkal együtt mintegy 1200 gyermeket

tartanak nyilván, innen indult a teniszezô

tehetség, Fucsovics Márton is. Varga Gyula

fôorvos a gyermekek egészségének és a

sportnak az egymásra hatásáról, a nemzet

elkeserítô egészségi állapotáról, a mozgássze-

gény életmódról beszélt. Jakabházyné Mezô

Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia fôtitkára, a

tavaly 25 esztendôs szervezet tevékenységét és

a teremben alkalmilag helyet kapó „Olimpia és

nevelés” kiállítást mutatta be. A fôtitkár

asszony vázolta az olimpiai vándorgyûlések,

hagyományôrzô egyesületek és baráti körök,

valamint a 21 olimpiai iskola tevékenységét. A

Magyar Labdarúgó Szövetség részérôl Kovács

Szilveszter és Kiss Baranyi Sándor a labdarúgó

utánpótlást érintô – a korábbi programok

erényeit ötvözô, más és más néven futó –

tehetségkutató és foglalkoztató Bozsik

Programról adott áttekintést. Farkas Tibor, a

Magyar Olimpiai Bizottság szakmai fômunka-

társa a hazai, egyre terjedô akadémiai

rendszerû képzésrôl adott felvilágosítást.

Pignitzky Dorottya, a Nemzeti Sport Intézet

Sport XXI. Programjának osztályvezetôje a

program Borsod-Abaúj-Zemplén megyére

kiterjedô állami támogatását prezentálta. A

települések közül kiemelte a vendéglátó

Kazincbarcika mellett Miskolcot, Sárospatakot,

Ózdot, Mezôkövesdet és Tiszaújvárost; a

támogatás kiterjed az atlétika, jégkorong,

kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás,

sakk, triatlon, úszás és vívás sportágakra. Az NSI

másik elôadója, Lehmann László sportiskolai

programvezetô a módszertani központok

monitoring rendszerével kapcsolatban elmond-

ta, jelenleg közel száz sportiskola mûködik

Magyarországon, kidolgoztak egy minôségirá-

nyítási programot, melynek segítségével az

eltelt öt esztendô eredményeit megvizsgálják, a

sportiskolák mûködését értékelik; ilyen átfogó

ellenôrzésre a közeljövôben elôször kerül sor.

Zárásként Klimon István alpolgármester a

kazincbarcikai sportélet helyzetét, jövôképét

mutatta be, melynek jelentôs tényezôje a

konferencia házigazdája, a közoktatási sportis-

kolaként mûködô Kazinczy tagiskola.

Vasvári Ferenc

A
MÜTF-kedvezmények fiatal élsportolóknak

NSI-VEL ALÁÍRT stratégiai együttmûködés 

alapján, valamint a MOB Életút

Programjához csatlakozva a Modern

Üzleti Tudományok Fôiskolája (MÜTF) számta-

lan kedvezménnyel segíti a sportolókat, hogy a

feszített és koncentrált sportfelkészülés mellett

eleget tudjanak tenni tanulmányi kötelezettsé-

geiknek, és mindemellett piacképes diplomát

szerezhessenek. E lehetôségekrôl tájékoztatta a

Magyar Sport Házába összehívott prezentáción

a sportági szakszövetségek képviselôit a MÜTF

stratégiai igazgatója, dr. Tóth Gábor és a

fôiskola sportnagykövete, az olimpiai bajnok

vízilabdázó Kósz Zoltán. Az eseményen megje-

lent Istvánfi Csaba professzor, az Életút

Program igazgatója is.

Az érdeklôdô sportolók praktikus vállalko-

zói, üzleti ismereteket szerezhetnek, miközben

a munkaerôpiacon elismert, magas színvonalú

közgazdász diplomát kapnak. A tatabányai

székhelyû, de budapesti tagozatot is mûköd-

tetô fôiskola az ôsztôl (a Harsányi János

Fôiskola beolvadása nyomán) a hagyományos

kereskedelmi és marketing-szakok mellett

immár turisztikai szakembereket is képez majd.

Sôt, a cseh BICB bankárképzô magánfôiskolával

kötött együttmûködési megállapodásnak

köszönhetôen nemzetközi diplomát is kínál!

Mindeközben a sportolók számára egyéni

tanrendet és vizsgarendet alakítanak ki, 

e-learning tananyagot, laptopot és internet-

elôfizetést biztosítanak. Már a MÜTF

hallgatója, illetve itt tanult a MOB Életút

Programja által támogatott sportlövô,

Biatkovszki Máté László és a cselgáncsozó

Erdélyi Lilla, valamint – mások mellett – a

kosárlabdázó Lóránt Péter, az öttusázó Marosi

Ádám, a vívó Imre Géza és a kézilabdázó

Szamoránsky Piroska is. A MÜTF-nek a fiatal

sportolók számára kínált egyéni ajánlatairól

még több információ olvasható a

www.mutf.hu/sportolo oldalon. 

S. Tóth János

R. HEGEDÛS FRIGYES, a legendás Balczó-

Török-Móna csapat kapitányának emlékére 

2010-ben létrehozott alapítvány kuratóri-

uma minden évben, oklevélben és

pénzjutalomban részesíti a legjobb nôi és férfi

utánpótláskorú versenyzôt. 2010-ben Kovács

Sarolta és Demeter Gergely, az Alba Volán

versenyzôi lettek a díjazottak. A versenyzôknek

a százhalombattai világkupán dr. Bada János, a

kuratórium elnöke adta át az elismeréseket.

Pentathlon.hu

S
Aquatlon: Több, mint félezer gyermek a százhalombattai 

NSI Aquatlon Országos Döntôn  
ZÁZHALOMBATTÁN 46 KLUB több mint 

félezer fiatal triatlonistája részvételével 

rendezték május 14-én, az idén hatodik

alkalommal kiírt NSI Aquatlon Országos döntôt.

A négy korcsoportban, úszásban és futásban

meghirdetett országos versenyben, a finálét

megelôzôen több mint ezren vettek részt.

Az eseményt második alkalommal rendezte

a százhalombattai VUK SE Triatlon Szakosz-

tálya. Veresegyház, Debrecen, Esztergom,

Dabas kiemelkedôen sok versenyzôt indított; a

Csepel, Villám, Tricepsz, Martfû, Dabas,

Veresegyház, TVK, Debrecen, UTE csapata

szerepelt kiemelkedôen. A megyei versenyek

után igazolt és néhány amatôr versenyzô

bizonyíthatott az országos döntôn.  A

legfiatalabb versenyzôk 100 m úszásban és

1000 m futásban mérték össze erejüket, a

nagyobbak 200 és 1500, 400 és 2000, illetve 800

és 3000 métert úsztak és futottak. A triatlon

szövetség kemény szabályokat alkotott az idei

szezonban; a feltételek keménysége nagyobb

visszaesést feltételezett, de a lelkes triatlonosok

– mint a résztvevôszám is mutatja – kitartottak

sportáguk mellett. 

Az NSI a versenyrendszert esztendôk óta

állami pénzzel támogatja, biztosít-

va a korosztály versenyeztetését.

Pignitzky Dorottya osztályvezetô

elmondta, a Sport XXI. Program

idén 1,6 millió forintot adott a

rendezvényre, melyet a szervezôk

többek közt létesítmény-használat-

ra, érmekre, pólókra, chipes idô-

mérésre fordítottak. 

Korosztályos egyéni abszolút gyôztesek:

Fekete József (Tricepsz SE), Peszleg Dominika

(Csepel Dolphins), Tóth Domonkos Bence (BBSC

Balatonboglár), Paluska Petra (BVSE Triatlon),

Karai Botond (Mogyi Baja-Pécs), Garai Georgina

(Triaktiv SE), Bujdosó Ferenc Sámuel (BBSC

Balatonboglár) és Kertész Réka (Dabasi SZSE).

NUPinfo

Sakk: MGKSI-s sikerek a Zalakarosi Nemzetközi Sakkfesztiválon
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Öttusa: Kovács Sarolta és Demeter Gergely a Dr. Hegedûs Frigyes Alapítvány díjazottjai



PÓLUS CENTERBEN tartott gyermeknapi 

szupermini torna során kerültek kiosztásra 

a Magyar Jégkorong Szövetség

2010/2011-es szezonra vonatkozó díjai. Legjobb

ifjúsági játékosként ifj. Dömötör Róbert vehette

át a fiatalon elhunyt kiváló jégkorongozóról

elnevezett Leveles György-kupát dr. Leveles

Lászlótól. Az év utánpótlás-edzôjének járó Séra

Miklós-díjat Fekti István, a fehérvári ifj. Ocskay

Gábor Akadémia vezetôje vehette át. Pleszkán

József, az FTC felnôtt csapatának kapusa kapta

meg a legjobb újoncnak járó Kósa-kupát. 

Az utánpótlás-válogatottak tesztelésén

legjobb eredményt elérôk a Marczi-Skate

ajándékcsomagját vehették át: U14-es kölyök

korosztályban Szita Donát (ifj. Ocskay

Akadémia), U16-os serdülô korosztályban

Keresztury Erik (MAC), az U18-as ifjúsági

korosztályban Hamvai Szilárd (Dunaferr SE), az

U20-as junior korosztályban Vojtkó Mátyás és

Géczi Gergely (mindkettô Vasas) holtverseny-

ben végeztek az elsô helyen.

Icehockey.hu

A

A
Jégkorong: A szezon legjobb utánpótlás-sportolóit díjazták

RÁJÁTSZÁS 6. fordulójával a férfi és a nôi 

NB I-es utánpótlás-bajnokságokban is 

befejezôdtek a 2010-2011. évi bajnoki

küzdelmek.  

A férfiaknál ugyanaz a négy klub osztozott

az ifjúsági és a serdülô tabella elsô négy helyén,

csak különbözô megoszlásban. A PLER KC egy

arany- és egy ezüstéremmel büszkélkedhet.

Szintén kettô, de egyaránt eggyel alacsonyabb

fokozatú dobogós helyezést szerzett a

Dunaferr SE, az MKB Veszprém KC a serdülôk

sikere mellett az ifi korosztályban negyedik lett,

míg egy bronzéremnek a Tisza Volánnál is

örülhettek. 

A lányoknál két aranyéremmel tarolt a Gyôri

Audi ETO KC. Ugyancsak két érmet, egy ezüstöt

és egy bronzot nyert az FTC-Rail Cargo

Hungaria, és mindkét korosztályban a legjobb

négy között végzett a Váci NKSE is. A DVSC-

KORVEX az ifjúságiak mezônyében második

lett, a Siófok KC-Galerius Fürdô együttese pedig

a serdülôk között elért 4. helyezéssel

képviseltette magát a legjobbak között. 

Kézilabda Info

A
Kézilabda: Befejezôdtek az NB I-es ifjúsági és serdülô bajnokságok

A
Sporttudományi Kongresszus Gyôrben – folytatás

ZÁMOS sportoló és sportszakember vehetett 

át miniszteri elismerést május 6-án, a 

Magyar Sport Napján Réthelyi Miklós

nemzeti erôforrás minisztertôl, Czene Attilától,

a Nemzeti Erôforrás Minisztérium sportért

felelôs államtitkárától, Szekeres Páltól a tárca

sportért felelôs helyettes államtitkárától,

valamint Borkai Zsolttól, a MOB elnökétôl.

Az NSI munkatársai közül a Magyar Sportért

Díj II. fokozatát kapta Nagy Zsuzsanna, a KSI

tornaedzôje, a Magyar Sportért Díj III.

fokozatában részesedett Koletics Miklós, a KSI

kajak-kenu edzôje.  

Sportolonemzet.hu

S
NSI-s Elismerések a Magyar Sport Napján

MAGYAR DELEGÁCIÓ:

atlétika: 6 fiú és 6 leány (mindkét nemben a 1994/95-ös korosztály);

judo: 3 fiú és 3 leány (mindkét nemben az 1995/96-os korosztály);

torna, fiúk: 3 fô (1994/95-ös korosztály), leányok: 3 fô (1996/97-es korosztály);

úszás, fiúk: 6 fô (1995/96-os korosztály), leányok: 6 fô (1997/98-as korosztály).

A nevezéseket június 30-ig kell leadni. 

Az EYOF Charta alapján a következô csapatsportágak szerepelnek az olimpiai fesztivál programjában: kézilabda, kosárlabda és röplabda. A részvételi

jogosultságot az európai ranglista határozza meg. A magyar korosztályos válogatottak azonban nincsenek a legjobbak között, ezért magyar csapat

nem képviselteti magát labdajátékokban. 

A magyar delegáció július 23-án utazik Törökországba, és július 30-án érkezik vissza Magyarországra. A megnyitó ünnepséget július 24-én rendezik.

A magyar csapat – csakúgy, mint a többi nemzet versenyzôi – az olimpiai faluban, a Trabzoni Mûszaki Egyetem kollégiumában lesz elszállásolva.

Mob.hu

A
Magyarok a Nyári Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon – folytatás

KLAGENFURTI nemzetközi versenyen 

egyéniben és csapatban is magyar

gyôzelem született a junior tornász fiúk

jóvoltából. Makra László így két aranyéremmel

tért haza Ausztriából, ám Selmeczi Bánk és

Dudás Norbert sem okozott csalódást az egyéni

versenyben, így a csapatviadalt magabiztosan

nyerték a mieink.

Az V. Kärtnten Cup elevezésû versenyen

három ország, Ausztria, Csehország és

Magyarország junior tornászai léptek a szerek

közé – a hazaiak két csapattal. A magyar

válogatott megfelelt az esélylatolgatásoknak,

lévén a viadal elôtt is a mieinket tartották a

favoritnak a csapatverseny megnyerésére. A

Dudás Norbert, Makra László, Selmeczi Bánk

alkotta trió 235 ponttal hozta a kötelezôt. 

Egyéniben a KSI versenyzôje, Makra László

79,95 ponttal diadalmaskodott, két

ferencvárosi társa közül Selmeczi 76,80-nal a

harmadik, míg a legifjabb csapattag, Dudás

Norbert 74,20-szal az ötödik helyen végzett.

Fogl Balázs/Utanpotlassport.hu

A
Röplabda: Befejezôdtek a Sport XXI. Országos Mini Kupa döntôi

Z ORSZÁG különbözô településeirôl érkezô, 

összesen 74 csapat, közel nyolcszáz 

versenyzôjének részvételével zajlottak a

Sport XXI. Országos Mini Kupa Röplabda-torna

döntôi. A szolnoki eseményen fiúknál és

leányoknál, három korosztályban folytak a

küzdelmek. 

A finálékban mini korosztályban a

Békéscsabai RSE (leány) és a Kecskeméti SI (fiú),

kisminiben az Újpesti Csokonai DSE (leány) és a

Szolnoki VSI (fiú), szuperminiben a Delta RSE

(leány) és a Kunhegyes ESE (fiú) bizonyult a

legjobbnak.

A „Legjobb játékos” címet Bagyinka Fanni,

Punyi Milán, Papp Lujza, Horváth Kristóf, Pölcz

Martina és Madarasi Imre nyerte; a „Legjobb

edzô” elismerést Kerekes Mariannak, Seremet

Attilának, Nagy Lászlónénak, Bodonyi Ákosnak,

Dömötör-Mátrai Beátának valamint Tamasiné

Ács Juditnak ítélték.

A mérkôzések mellett a Sport XXI.

Programban felmérések is zajlottak a mini és

kismini korosztályban, a késôbb kiválasztandó

gyerekek képzô-fejlesztô táborban vehetnek

részt kétezer-tizenegy nyarán.

A Magyar Röplabda Szövetség nevében

köszönetet mondunk minden részvevô

sportszervezetnek, a termekben és a pályák

mellett segédkezô játékvezetôknek és jegyzô-

könyvvezetôknek, a Szolnoki Sportcentrum Kft.

és a Szolnoki Sportiskola munkatársainak, a

fôszervezô Vasicsek Jánosnak, valamint a

Nemzeti Sport Intézet Sport XXI. Programjának

az anyagi támogatásért.

Ludvig Zsolt 

Héraklész és Sport XXI. sportági vezetô

Torna: Kettôs magyar gyôzelem Klagenfurtban – a KSI-s Makra remekelt
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Fotók: MSTT

GYÔRI KONGRESSZUSON, az NSI részérôl 

Dr. Szabó Tamás fôigazgató mellett 

Dr. Pápai Júlia, Dr. Szabó Attila, 

Velenczei Attila adott elô, Kovács Árpád

posztert mutatott be. Szabó Tamás a plenáris

ülésen a hazai utánpótlás-nevelés tartalékairól,

Pápai Júlia az érés utáni testzsír-változásokról,

Szabó Attila küzdôsportolók érzelmi intelligen-

ciájáról (cselgáncs és ökölvívás) beszélt elôadá-

sában; Velenczei Attila az utánpótlás-nevelési

rendszereket elemezte illetve hasonlította

össze. A poszter szekcióban „A sport társadalmi

beágyazottsága” címmel Kovács Árpád

prezentált.

A Magyar Sporttudományi Társaság 1996.

május 16-án, Dr. Frenkl Róbert elnöklete mellett

alakult; keretein belül 21 szakbizottság

mûködött. 2009 decemberében a közgyûlés a

leköszönô Frenkl professzor után, Dr. Tóth

Miklóst választotta új elnökéül. A társaság

többek közt kiadványokkal, konferenciákkal,

kutatások koordinálásával segíti a hazai

sportszakmát; kapcsolatot tart a hazai és

nemzetközi, sporttudománnyal foglalkozó

intézményekkel. A 15 esztendô alatt 8, többna-

pos kongresszust szervezett.

A kongresszus elsô napján „A magyar sport

jövôje” címmel a hazai sportirányítás 

elképzeléseirôl rendeztek tájékoztató fórumot,

ez egyben a sportról szóló törvény újraszabá-

lyozása kapcsán rendezett szakmai konzultációs

sorozat állomása is volt. A kongresszuson

köszöntôt mondott Borkai Zsolt, a MOB elnöke,

Gyôr polgármestere. A sportról szóló törvény

újraszabályozása kapcsán a városvezetô mellett

elôadást tartott  Balogh Gábor, sportügye-

kért felelôs miniszterelnöki tanácsadó és

Fazekas Attila, a NEFMI Sportért Felelôs

Államtitkárságának fôosztályvezetô-helyettese.  

Az MSTT-rôl és a kongresszusról bôvebben a

www.sporttudomany.hu oldalain olvashatnak.

Vasvári Ferenc



VÍVÓK az oroszországi Kazanban rendezték 

május végén az U23-as korosztálynak kiírt 

Európa-bajnokságot. A magyar válogatott

legjobb egyéni eredményét az ezüstérmes

kardozó, Benkó Réka, illetve a bronzérmes

párbajtôrözô Budai Dániel és a kardozó Ravasz

Etele valamint az ötödik helyezett kardozó, Gáll

Csaba jegyzi.

A férfi párbajtôrözôk csapatversenyében a

Budai Dániel, File Mátyás, Hanzwikkel Márk és

Újvári Dániel összeállítású férfi párbajtôr csapat

a 4. helyen végzett, a nôi kardcsapatunk Benkó

Réka, Garam Nóra, Petô Réka összeállításban a

4. helyen, a tôrözôk Dinya Alexandra, Horváth

Andrea, Bíró Fanni összetételben pedig a 6.

helyen zárták a versenyt.

Hunfencing.hu

A
Evezés: Remek U23-as szereplés Essenben

M
Cselgáncs: Három magyar érem a 60. Európa-bajnokságról, Isztambulból

INDEN EDDIGI REKORDOT megdöntött 

az isztambuli judo Európa-bajnokság, 

amelyen negyvenöt ország 425 judósa

lépett tatamira. Ebben az erôs mezônyben a

mieink ott folytatták, ahol tavaly Bécsben

abbahagyták: mindjárt az elsô versenynapon

két érmet szereztek, Ungvári Miklós Európa-

bajnok, Csernoviczki Éva ezüstérmes lett! A

sportág legnagyobb sztárjával, a francia

Rinerrel döntôzhetett és végül ezüstérmet

szerzett Bor Barna, aki súlyos sérülése és hosszú

kihagyása után remek teljesítménnyel tért

vissza a nemzetközi élmezônybe. Joó Abigél az

ötödik helyen végzett, de keseregnie nem kell,

hiszen hajszálon múlt, hogy nem döntôzhetett

ismét… A 70 kilogrammban címvédô Mészáros

Anett szintén ötödik lett az Európa-bajnokságon. 

A magyar válogatott mérlege: egy arany- és

két ezüstérem, továbbá két ötödik helyezés,

ezzel a franciák (4, 2, 3) és az oroszok (1, 2, 5)

mögött az éremtáblázat harmadik helyén

végzett Magyarország.

A hazai szövetség oldalán, a távlati tervekrôl

szólva Tóth László elnök kifejtette: öt versenyzô

gyakorlatilag már most kinn van a londoni

olimpián, de a résztvevôk száma akár kilencre is

nôhet.
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N
8 érem az ifi Európa-kupáról, Fábián arannyal zárt

YOLC ÉRMET – közte Fábián Attila (+90 kg) 

révén egy aranyat – szerzett a magyar 

ifjúsági válogatott Ploiestiben, a korosz-

tályos Európa-kupa viadalon. „A kétnapos

erôpróbán tizenöt ország, háromszázkilenc

ifjúsági korú sportolója vett részt” – mondta

Bíró Norbert szövetségi edzô.  

Ezüstérmet szerzett Takács Márton (50) és

Gercsák Szabina (52), bronzérmes lett Kányási

Roland (73), Ohát Zalán (81), Palej Tibor (+90),

Köteles Vivien (57) és Nagy Kitti (+70). Az

ötödik helyen végzett Török Roland (60),

Horváth Ervin (66), Pupp Réka (44), Balázs

Nikoletta (52), Polyák Krisztina (63) és Siroki

Ibolya (70), hetedik lett Csizovszky Ferenc (55),

Sziklai Albert (73) és Patonai Bátor (81).

A78 KG-OS JOÓ ABIGÉL aranyérmet nyert az 

olimpiai kvalifikációs cselgáncs világkupa-

sorozat bakui Grand Prix-versenyén. Bor

Barna (+100 kg) ötödik lett; Karakas Hedvig (57

kg) bronz-, Mészáros Anett (70 kg) pedig

ezüstérmet nyert Azerbajdzsánban, ahol 50

ország 342 dzsúdósa versengett.

Ragyogóan szerepelt a KSI SE huszonegy

esztendôs csillaga, Joó Abigél a moszkvai Grand

Slam-tornán is: pályafutása során elôször jutott

be GS-viadal döntôjébe, s végül a dobogó

második fokára állhatott fel. Karakas Hedvig és

Bor Barna az ötödik helyen végzett. 

Judoinfo.hu

96. ESSENI REGATTÁRA 20 ország 1553 

evezôse nevezett, köztük amerikaiak, dél-

afrikaiak, kínaiak és japánok mellett az

U23-as magyarok. Kilenc egységünkbôl hét ért

el döntôs helyezést.

A felnôtt egypárevezôsök között Hermann

Róbert (VVSI, edzôje Csankó Tibor), U23-ban

Széll Domonkos (Csepel EK, Bene László)

ezüstérmet, az U23-as könnyûsúlyú kormányos

nélküli négyes – Krpesics Péter (Csepel EK),

Forrai Dávid (Bajai SVSC), Vallyon Bence (Tisza

EE-SI, Molnár Dezsô), Novák Edvin (Tisza EE-SI,

edzôjük Molnár Dezsô) – bronzérmet szerzett.

A további döntôsök között az U23-as

egypárevezôsben Elekes Szilveszter (Budapest

EE, Molnár Zoltán) negyedik, U23 nôi

könnyûsúlyú egypárban Bálint Sára (EDF-

Démász Szegedi VE, Szierer János) hetedik, míg

U23 kétpárban Csankó Péter (VVSI) és Rókus

Zoltán (Bajai SVSC, edzôjük Bartos Nándor),

valamint U23 könnyûsúlyú kétpárevezôsben

Matyasovszki Dániel és Pozsár Bence (EDF-

Démász Szegedi VE, Szierer János) egyaránt

negyedik lett. Az elsô napon a Széll Domonkos

(Csepel EK) - Elekes Szilveszter (Budapest EE)

kétpárevezôs egység szerzett bronzérmet, így a

két nap során összesen négy érmet hoztak a

magyar fiatalok; az elsô napon 5, a másodikon

7 egység került a fináléba.

- A döntôs eredményekkel elégedett a

szakvezetés. A bledi nemzetközi lesz még az

U23-asoknak egy jelentôs erôpróba, mely után

kialakul a kép az erôsorrendrôl, kik utazhatnak

a július végi, amszterdami U23-as evezôs

világbajnokságra – összegzett Ficsor László

utánpótlás szövetségi kapitány.

T IZENNYOLC ORSZÁG közel 200 birkózója 

gyûlt össze a romániai Resicában, ahol a 

magyar juniorválogatott mindhárom

szakága szônyegre lépett. Az elsô napon Siroki

Tímea remek birkózással szerezte meg az

aranyérmet; Kránitz Adrián, Juhász Bence és

Krasznai Máté bronzéremmel gazdagodott. A

második napon Szabó László és Fodor Péter

nyertek ezüstöt, Németh Zsanett és Knipli

Csongor bronzérmes lett. 

Tollár Dániel/Birkozoszov.hu

NEGYEDIK LETT a 2009-es U23-as 

vb-ezüstérmes Simon Béla - Juhász Adrián 

(Tisza Evezôs Egylet) férfi kormányos

nélküli kettes a müncheni evezôs világkupán,

maga mögé utasítva a 2008-as olimpián 4.

helyezett német csapatot.

- Jó visszajelzés ez az eredmény az eddigi

munkára nézve, úgy néz ki, jó úton halad a felké-

szülés, a fiúknak is kellett ez a siker, hiszen ebben

a mezônyben negyediknek lenni nagyon jó ered-

mény - mondta Molnár Dezsô, a csapat edzôje.

A „B” döntôben a nôi kétpárevezôs egység,

Szabó Katalin (Vác Városi Evezôs Club) és

Gyimes Krisztina (Gyôri Vízügy Spartacus Evezôs

Klub) végül a 12. helyet szerezték meg jó és

lendületes versenyzéssel.

A
Vívás: Ravasz, Budai és Benkó-érmek az U23-as Eb-rôl 

EGJOBB MAGYARKÉNT harmadik helyen 

végzett a kínai világkupa-fordulón a 

csillagprogramos Demeter Bence. A 

csengtui viadalon a gyôztes dél-koreai Li Csun

Huan mögött a KSI-s Kasza Róbert 16., Tibolya

Péter 22. lett. A nôi döntôben Gyenesei Leila az

ötödik, Kovács Sarolta a hatodik, Tóth Adrienn

pedig a 13. helyen végzett.

NUPinfoL
Öttusa: Demeter Bence bronzérmes a kínai világkupán

Világkupa-negyedik a Simon-Juhász egység

REMEKÜL SZEREPELT a brno-i nemzetközi 

regattán a magyar ifjúsági válogatott. A 

negyvenedik alkalommal kiírt evezôsver-

senyen, két nap alatt összesen nyolc elsôséget

szereztek a fiatalok. Az eredmények a nyári

ifjúsági Európa-bajnokságra utazó csapategysé-

gek kialakítása szempontjából is fontosak

voltak. A csehországi viadalon hat ország,

köztük a vendéglátók és a magyarok mellett

németek, osztrákok, szlovákok és ciprusiak

vettek részt.

Az elsô versenynapon a Bíró Márk (Tisza EE),

Kaszás Kornél (Gyôri VSEK), a Rácz Milán, 

Gregor Zsolt (Tisza EE-SI), a Bácskai Dominika

(Vác VEC), Rákó Krisztina (Ferencvárosi EC) 

valamint a Füge Krisztián, Baka Sándor (Szegedi

VE), Rippert András és Szigeti Roland (Gyôri VSEK)

egység elsô, Pétervári Molnár Bendegúz és Papp

Gergely (Budapest EE) második, Rozsos Péter

(Külker EK) valamint a Bartos Adél, Major Kata

egység (Bajai SVSC) harmadik helyezést szerzett.

A zárónapon a Bácskai, Rozsos, a Rácz-Gregor

illetve a Matheisz József, Mészáros Csongor,

Pétervári és Papp egységek arany-, Rákó ezüst-, a

Bartos, Major összeállítás bronzérmet szerzett.

Kurdi Laura és Dohovics Virág, majd a Vancsura

Bendegúz, Csányi Péter (Bajai SVSC), Pap Márkó,

Farkas Norbert (Vác VEC) egység lett negyedik.

Hunrowing.hu – V.F.

Ifjúsági éremhalmozás nyolc arannyal Brno-ban

Birkózás: Nôi arany a román juniorversenyrôl

Fotók: Kazanfencing.com

Remek szereplés a világkupákon – Joó arany- és ezüstérmes, Karakas és Bor ötödik
Fotó: EJUFotók: Záhonyi Tamás, IJF


