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A következô számának tartalmából:
Atlétika, birkózás, öttusa, úszás, vívás TAO-hírek. 

A KSI SE TÖBB MINT 10 SPORTÁGBAN VÁRJA A FIATALOKAT. Információk: http://www.nupi.hu/ksise. 
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JANUÁR 1-JÉN életbe lépett új sporttörvény 

elôírásait követve február 26-án új alap-

szabály elfogadása mellett új elnökséget

választott a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB)

közgyûlése.

Czene Attila, a Nemzeti Erôforrás Minisztérium

sportpolitikáért felelôs államtitkára kiemelte,

hogy a sporttörvény elôírása alapján a MOB

hatásköre kibôvült, a szervezet egyedüli köztes-

tületként már a magyar sport egészéért felel, s

nem csak sportszakmai, hanem forráselosztási

feladatokat is el kell látnia. Borkai Zsolt – régi-

új – elnök úgy fogalmazott, ezentúl a MOB

tulajdonképpen a magyar sport parlamentje

lesz, hiszen a szervezetben a hazai sportélet

minden területe megfelelô képviselet kap.

„A sporttörvény elôírja, hogy a MOB-nak 60

napon belül a törvény elôírásainak megfelelôen

módosítani kell alapszabályát és új vezetôséget

kell választania, létre kell hoznia a szakmai

tagozatokat” – mondta Molnár Zoltán fôtitkár

arról, hogy az eddigi öt helyett egyetlen

köztestület, a Magyar Olimpiai Bizottság

irányít, állami feladatokat ellátó civil

szervezetként. 

A sporttörvény értelmében megszûnik a

Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti

Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidôsport

Szövetség és a Fogyatékosok Nemzeti

Sportszövetsége. Jelenlegi feladataikat a MOB

veszi át úgy, hogy az eddig önálló szövetségek

által irányított területek a MOB szakmai

tagozataiként tovább mûködhetnek, képviselô-

ik az olimpiai bizottság alelnökei lesznek. A

közgyûlés öt alelnököt választott: dr. Magyar

Zoltán, dr. Leyrer Richárd, Monspart Sarolta, dr.

Tóth Miklós és dr. Deutsch Tamás személyében.  

A Nemzeti Sport Intézet – korábban NUPI –

által hosszú évek óta sikeresen koordinált

utánpótlás-nevelési programok – az idén tízesz-

tendôs Héraklész mellett a Sport XXI. és a 

Sportiskolai program – a jövôben a MOB kere-

tén belül fognak tovább mûködni. Az NSI a

jövôben megmarad költségvetési szervként; a 

látvány-csapatspotokra vonatkozó, társasági

adóból származó támogatásokkal kapcsolatos

koordinációt fogja ellátni. 

A MOB új alapszabálya, 11. paragrafusában ren-

delkezik az utánpótlás-nevelésrôl.

MTI – V.F.

A

A TARTALOMBÓL: Utazás kiállítás TAO-s, sportiskolai és sporttudományi hírek Sportági beszámolók:
sportlövészet, tenisz, vívás, ökölvívás, birkózás, judo, kézilabda, jégkorong, asztalitenisz, atlétika Hírek.   

MOB: Új alapszabály – az utánpótlás-programok 
az államtól a civil szervezethez kerültek

GÖDÖLLÔI KIRÁLYI KASTÉLYBAN rendezte 

a Nemzeti Sportszövetség az év eleji, 

hagyományos gáláját, melyen díjat 

kaptak az év sportolói, edzôi, utánpótláskorú

sportolói, sportvezetôi, sportújságírói, valamint

a „Sportolók egészségéért 2011” elnevezésû

kategória legjobbjai.

Az Év Sportolója 2011: 1. Berki Krisztián

(torna) és Dancsó Zoltán (kick-box), 2. Gyurta

Dániel (úszás), 3. Vajda Attila (kajak-kenu).

Az Év Utánpótlás-sportolója 2011: 1. Kovács

Sarolta (öttusa) és Senánszky Petra (búvárú-

szás), 2. Csipes Tamara (kajak-kenu), 3. Németh

Zsanett (birkózás) és Szegedi Döme (karate).

Kovács, Csipes és Németh a Héraklész program

támogatottja; az idei Héraklész Gála díjazottjai

összetettben, ugyan ebben a sorrendben.

A díjazottak teljes listája honlapunkon (is)

megtekinthetô.

NUPinfo

A
NSSZ Gála: Kovács Sarolta 2011-ben az "Év Utánpótlás-sportolója"

Fotó: Gabriela Sabau/IJF
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Fotók: Földi Imre/MTI

– Hírek

A KSI-S KASZA RÓBERT ARANYÉRMET nyert

az öttusázók budapesti fedettpályás idénynyitó

versenyén; nôknél a Héraklész-díjas Kovács

Sarolta legjobb magyarként hatodik lett. A

férfiaknál Marosi Ádám ezüstérmet szerzett;

Demeter Gergely 7., Demeter Bence 8.,  Tibolya

Péter 9. helyen zárt.

AZ OLIMPIAI KVALIFI-

KÁCIÓS SOROZAT düssel-

dorfi állomásán, a német

Grand Prix-n Joó Abigél az

ötödik helyen végzett. A

KSI SE 78 kilogrammos

Európa-bajnok judósa

ezúttal csupán egy hajszál-

ra volt az éremszerzéstôl.

LEGJOBB MAGYARKÉNT

SZILÁGYI ÁRON az ötödik helyen fejezte be a

férfi kardozók plovdivi Grand Prix versenyét. A

fôtáblára további öt magyar – Gémesi Csanád,

Lontay Balázs, Nemcsik Zsolt, Decsi Tamás és

Iliász Nikolász – került fel, ôk valamennyien az

elsô fordulóban kikaptak. 

A GYÔR VÁROSI EGYETEMI

CSARNOKBAN rendezték az

evezôs ergométeres országos

bajnokságot. A felnôtt és

utánpótlás-korosztályoknak kiírt

viadalon mintegy félezren ültek

ergométerre. A legjobb idôt a

szolnoki kvótaszerzô Juhász

Adrián „húzta”, egyedül neki

sikerült 6 perc alá kerülni a 2000

méteres távon. A normálsúlyú

felnôtt férfi U23-asok versenyét

az elsôéves Pétervári-Molnár Bendegúz nyerte,

míg a dobogó többi fokára Elekes Szilveszter és

Papp Gergely állhattak fel. A könnyûsúlyú U23-

asok közt Matyasovszki Dániel volt a legjobb,

megelôzve a tavalyi bajnok Novák Edvint, és a

harmadik helyezett Pozsár Bencét. Az ifjúságiak

között Farkas Róbert és Bácskai Dominika

normál súlyban, Szász Bernát és Erdélyi Zsófia

a könnyûsúlyúak mezônyében bizonyult a

legjobbnak.

AZ OB ELÔTT, a Gyôri Vízügy Spartacus hat

kiválasztott utánpótlás-sportolója részt

vehetett a svájciak ergométeres nyílt országos

bajnokságán, Zürichben – francia, olasz,

német és osztrák evezôsök ellenében.

Kiemelkedô eredményt ért el Papp Evelin, aki

43 versenyzôt maga mögé utasítva, óriási

versenyben, aranyérmet szerzett a serdülô

korosztályában. Németh Mercédesz a 13

évesek között elért 5., Rippert András és

Bakaity Attila ifjúsági korosztályban elért 5. és

7. helye is óriási bravúr.

HOSSZAN TARTÓ, SÚLYOS BETEGSÉG UTÁN,

82 esztendôs korában elhunyt Barbacsy Imre, a

Központi Sportiskola korábbi igazgatója. 

A testnevelô tanár és labdarúgó szakedzô

korábban a sporthivatal munkatársa volt, majd

a Vasas, késôbb a Honvéd módszertani

osztályán dolgozott. A Központi Sportiskola

igazgatói teendôit 1986-tól nyugdíjba

vonulásáig látta el.

A NUPI HAGYOMÁNYAIT KÖVETVE került

sor idén februárban is a „céges farsangra”. Az

intézet munkatársai évrôl-évre jelmezbe

öltöztek, részeként a rendszeres, jó hangulatú

intézeti összejöveteleknek.

Fotók: Bártfai Péter

    



MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 

szervezésében a Szegedi Tudományegye-

temen kerül sor május 24. és 26. között 

a IX. Országos Sporttudományi Kongresszusra

„Sporttudomány az egészség és a teljesítmény

szolgálatában” címmel. A kongresszus kiemelt

témakörei: Sport és természettudomány, Sport

és egészség: „MOZGÁSGYÓGYSZER”, Sportor-

voslás, prevenció és rehabilitáció, Sport és

szabadidô, Sportturizmus, környezetvédelem,

Sport és társadalom, sportjog, Olimpia,

versenysport és sporttudomány, Sport-

innováció és sportgazdaság, Diáksport,

egyetemi sport és utánpótlás-nevelés, Fiatal

Sportkutatók Fóruma.

Bôvebb információk, program és jelentkezés:

http://www.sporttudomany.hu 
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Sporttudomány: Május végén rendezik 

a sporttudósok kilencedik hazai kongresszusát 

REMEK JÁTÉKKAL NYERTE MEG a magyar 

ifjúsági jégkorong válogatott a Jégvilág U18 

Négy Nemzet Tornát. Nem volt könnyû

dolga az ifiknek, a korosztályban Szlovénia,

Franciaország és Olaszország is magasabban

jegyzett csapat a mieinknél. A következô

megmérettetés az áprilisi, hazai rendezésû

világbajnokság lesz az U18-as fiúknak – ilyen

fôpróba után mindenki bizakodó. A vébére

április 11. és 17. között kerül sor

Székesfehérváron: Ausztria, Fehéroroszország,

Kazahsztán, Lengyelország, és Ukrajna

válogatottja ellen kell majd jégre lépni.

A Jégvilág-torna elsô meccsét a szlovénok

ellen 4-2-re nyerték a fiúk, utána az olaszokat

hosszabbítás után verték 5-4-re. A torna utolsó,

döntô meccsét a franciák ellen, a vártnál

simábban, 4-1-re sikerült hoznia a fiataloknak.

Összességében pozitív a csapat képe, mindenki

bizakodó az együttessel kapcsolatban. „Igazán

jó ilyen sok jó játékost tudni a csapatban,

nagyon együtt voltak és mindent megtettek a

gyôzelemért. Áprilisban is ez lesz a cél, hogy

összhangban játsszanak, és maximálisan

megbízzanak egymásban a pályán” –

fogalmazott Eric Thurston.

Icehockey.hu

HUNGEXPO TERÜLETÉN március 1. és 4. 

között rendezték a 35. Utazás kiállítást, 

melyen az olimpia évéhez csatlakozva a

sport is jelentôsen megmutatkozhatott. A KSI SE

önálló standdal volt jelen a rendezvényen. A kiállí-

tásokra mintegy 50 ezer látogató volt kíváncsi.

A Budapesti Vásárközpontban az Utazás

kiállítás alkalmával a Budapest Boat Show és

Karaván Szalonra, és az V. PORT.hu

Bringaexpóra is sor került. A rendezvényen 22

ország több mint 465 kiállítója várta a szakmai

érdeklôdôket és a nagyközönséget. A

Hungexpón az események középpontjába idén

az olimpiák világa került; a sport, az olimpizmus

külön pavilont kapott. A kiállításon a KSI

szakosztályai is megmutatkozhattak.

NUPinfo

A
Hatalmas érdeklôdés az Utazás kiállításon – népszerû volt a KSI standja

LKÉSZÜLT a 2012/2013-as támogatási 

idôszakra vonatkozó, társasági- 

adókedvezményt érintô, látvány

csapatsportágakra vonatkozó adatlap, mely a

Nemzeti Sport Intézet honlapjáról letölthetô.

Az adatlap átdolgozása során figyelembe

vételre kerültek az elôzô támogatási idôszak

tapasztalatai, az érintett sportági szakszövet-

ségek által tett javaslatok, valamint a jogsza-

bályi környezetben bekövetkezett változások.

A Nemzeti Sport Intézet és a sportági szak-

szövetségek törekedtek a lehetô legegysé-

gesebb adatlap kialakítására. A Nemzeti Sport

Intézet a honlapján található adatlapban

szereplô adatokat fogja figyelembe venni az

ellenôrzése során.

NUPinfo

TAO: Elkészült a 2012/2013-as támogatási idôszakra vonatkozó adatlap

R. SZABÓ ATTILA, az Nemzeti Sport Intézet 

tudományos tanácsadója elkészítette az 

intézet munkatársainak tudományos leltá-

rát. A 6. kiadás, 2011-re vonatkozóan összesen

149 bejegyzéssel bôvült.

Az összmunkák száma 631, ez a szám a 2006.

január 1. és 2012. január 1. közötti idôszakra

értendô.

A tavalyi esztendôben, 2011-ben összesen

149 munkát prezentáltak az Intézet vezetôi és

munkatársai elôadások, poszterek, publikációk

tekintetében.

A dokumentum a www.nupi.hu weboldalról

letölthetô.

NUPinfoD
Sporttudomány: Elkészült az NSI 2011-es tudományos "szellemi leltár"

Jégkorong: A magyar ifi válogatott nyerte a Jégvilág U18-as tornát

AHÉRAKLÉSZ-DÍJAS Nguyen Anasztázia 

7,47 mp-re javította az általa, 7,52-vel 

tartott 60 méteres junior csúcsot a

Bécsben megrendezett ASVÖ Vienna Indoor

Gálán. A Bp. Honvéd vágtázója ezzel az

eredménnyel gyôzni tudott.

Szintén elsô lett a korábbi csillagprogramos

súlylökô, Kürthy Lajos, aki 19,63 métert lökött.

A férfiak 3000 méteres síkfutásában a

juniorkorú Matkó Csaba volt a leggyorsabb

(8:37,88 p). A felnôtt versenyen a  magasugró

Gerencsér Ádám (205 cm) és a rúdugró Jäger

Ákos (460 cm ezüst-);  a 60 m gáton induló

Juhász Lilla (8,61 mp) és a távolugrásban

teljesítô Virovecz István (725 cm) bronzérmes

eredménnyel térhetett haza.

Idén elôször állt rajthoz Deák Nagy Marcell

(400 m 47,66 mp), javuló formát mutatott Kása

Tibor is (48,12 mp). A fiatalok szintén nagyobb

számban használták ki a bécsi versenylehetô-

séget, közülük 4. helyen végzett Jancsurák

Sophie (60 gát 8,63) Horváth Felicia 

(rúd 380) és  Pápai Márton (1500 m 4:05,54 p),

de a többiek is jól teljesítettek.

Masz.hu – V.F.

Atlétika: Nguyen Anasztázia junior csúcsot futott Bécsben

NAGYVÁRADI MERCÉDESZ Ifjúsági Európa 

TOP Bajnokságon nyújtott bravúros 

teljesítménye óta újabb örömteli hírek

érkeztek a heraklészes fiatalokról. A velenjei

Szlovén Utánpótlás Nemzetközi Bajnokságon a

csapatverseny után – melyben egy magyar

bronzérem született a serdülô fiúk révén – a fiú

egyéni versenyszámok alakulásában meghatá-

rozó szerepet játszottunk: az ifjúsági egyes 

és páros küzdelmek eredményhirdetésekor

egyaránt magyar himnusz csendülhetett fel, a

serdülô egyes és páros kategóriák fináléja pedig

magyar érdekeltséggel zajlott. 

Szudi Ádám a 3. kiemelési helyrôl várhatta az

ifjúsági egyes rajtját, és érett versenyzéssel

végül meg sem állt a dobogó legfelsô fokáig,

annak ellenére, hogy ez volt élete elsô

nemzetközi tornája ifjúsági korosztályúként. A

legnehezebb összecsapását vetélytársával,

Zeljko Filip-el játszotta a negyeddöntôben, a

gyôzelemhez hét játszmára volt szüksége.

Nemcsak Szudi távozott arannyal a zsebében,

hanem honfitársai: Ecseki Nándor és Szita

Márton is. A páros legyôzhetetlen maradt a

torna során, így a Szudi, Gomez (magyar, chilei)

alkalmi egység számára is, akik egyébként talán

az esemény egyik legnagyobb meglepetését

szolgáltatták döntôbe jutásukkal. Második

kiemeltként Ecseki és Szita egyetlen játszmát

hullajtott el menetelése során: a negyeddön-

tôben egy dán kettôssel szemben.

A serdülô fiaink számára szintén emléke-

zetes marad ez az esemény. Sem Majoros János

Bence, sem Böhm Gábor nem szerzett még

érmet eddigi pályafutása során ITTF

Körversenyen. Ez a helyzet megváltozott a

csapatverseny végeztével, de étvágyuk nem

érte be a bronzéremmel. A serdülôk között 11.

helyen kiemelt Majoros az egész bajnokság

alatt remek formában versenyzett, amit jól

bizonyít korosztálya egyes számában való

döntôbe jutása, de az ugyancsak figyelemre

méltó, hogy az ifjúságiak között a legjobb 16

közé verekedte be magát. Egyedül ô volt képes

megtörni a svédek egyeduralmát a serdülô

egyesben, de párosban Böhm Gáborral karöltve

is okoztak nehéz pillanatokat a skandinávok-

nak. A negyeddöntôben verték meg a kék-

sárga mezeseket, majd utánuk egy olasz

párosnál bizonyultak jobbnak, kiharcolva a

fináléba kerülést; a házigazdák végül otthon

tartották az aranyérmet.

Leányaink az egyéni számokat tekintve 3,

negyeddöntôs helyezést szereztek. Fülöp Szilvia

(17. kiemelt) az ifik között jutott a legjobb 8

közé, legyôzve többek között az 5. helyen

rangsorolt szerb Radonjicot. Versenyzônk az

elôdöntôbe jutásért a késôbbi gyôztes francia

Berhotól szenvedett vereséget. Szilvia szerb

partnerével párosban sem állt meg a legjobb

nyolcig, a magyar éremszerzést a késôbbi

ezüstérmes szerbek akadályozták meg.

Harmadik 5-8. helyezésünket a 12. helyen

kiemelt Imre Leila révén könyvelhettük el a

serdülô kislányok versengésében. 

Moatsz.hu

Asztalitenisz: Két arany és három ezüst a velenjei egyéni versenyszámok magyar mérlege 
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Fotók: Kalocsai Richárd

Fotók: Dr. Nagy Gábor

Fotó: mob.hu
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Sporttudomány: Sikeresen védte meg PhD-értekezését Velenczei Attila

TF DOKTORI ISKOLÁJÁNAK Sport, Nevelés 

és Társadalomtudományi Programjában 

summa cum laude minôsítéssel védte 

meg PhD-értekezését február 27-én az NSI

Kutató és Informatikai Osztályának munkatár-

sa, Velenczei Attila. A doktori értekezés címe: 

Társadalmi esélyegyenlôtlenség az utánpótlás-

korú sportolók körében az államilag finanszí-

rozott programokban résztvevôk esetében. A

szerzô – aki egy évtizede dolgozik a hazai

utánpótlás-nevelés terén, kezdetben a 

NUPI-ban, majd az NSI-ben vett illetve vesz részt 

a programok megvalósításában, mûködtetésé-

ben – kutatásának alapjául a KSI korábbi

éveibôl, valamit a Nemzeti Sport Intézet által

mûködtetett állami finanszírozású utánpótlás-

menedzselô programokból vett minták

szolgáltak. 
V.F.

A
MOL Tehetséggondozásért Díjas 

a KSI SE kajak-kenu mesteredzôje, Agócs Mihály
MAGYAR KAJAK-KENU SPORT egyik 

legsikeresebb nevelôedzôje 22 éve 

dolgozik a KSI-nél, versenyzôi több mint

100 magyar bajnoki címet nyertek eddig, és az

általa felnevelt kajakosok késôbb a felnôtt

mezônyben is kiemelkedô teljesítményt

nyújtottak.

Az 1982 és 87 között született, világszinten

teljesítô sportolói Paksy Tímea, Benedek Dalma,

valamint Szabó Gabriella és Kozák Danuta is.

„Ezeket a lányokat én 15-20 éve ismerem,

annak örülnék a legjobban, ha magyar

színekben az idei olimpián ôk mennének

négyen K-4 500 méteren. Nem tudnék köztük

különbséget tenni. Van olyan, akivel a mai

napig legalább hetente egyszer beszélek, van,

akivel ritkábban, hogy ezt ki-mennyire igényli,

az egyéni habitus kérdése. Természetesen mind 

a négy lánynak figyelemmel kísérem a

pályafutását.

- Mi az oka annak, hogy 10 éve kizárólag

lányok felkészítésével foglalkozik?

- Annak érdekében, hogy a KSI-ben minél

több gyereket tudjunk megfelelôen

felkészíteni, 10 évvel ezelôtt úgy döntöttünk,

hogy elkezdtünk külön foglalkozni a lányokkal

és a fiúkkal, így nem kell túl nagy létszámú

csoportokkal dolgozni. Miután a vegyes

csapatomból korábban leginkább a lányok

emelkedtek ki, ezért úgy döntöttem, hogy az ô

edzéseiket fogom irányítani.

- Több mint 20 éve hûséges edzôként a KSI-

hez, mi az oka annak, hogy soha nem váltott

egyesületet?

- Nagyon sokat köszönhetek ennek a klubnak

és azoknak az edzô kollégáknak, akik segítették

a munkámat. Rajtuk kívül hálás vagyok az összes

olyan versenyzônek, aki dolgozott a kezem

alatt, nekik is sokat köszönhetek emberileg és

szakmailag is. Voltak nehezebb idôszakok,

például amikor elvették tôlem Paksyékat, késôbb

Kozák Danutát és Szabó Gabit. Akkoriban

kaptam ajánlatokat, megkerestek máshonnan is,

de nem tudtam itt hagyni a gyerekeket, mert úgy

éreztem volna, hogy cserbenhagyom ôket.

Kajakkenusport.hu

EBRECENBEN, 56. alkalommal rendezték a 

Bocskai István Ökölvívó Emlékversenyt. A 

világ egyik legerôsebb, magyar rendezésû

amatôr tornájára 21 ország 114 ökölvívója

nevezett. A magyarok közül Bacskai Balázs (69

kg) és Darmos József (91 kg) arany-, Ungvári

István (49 kg) és Harcsa Zoltán (75 kg)

ezüstérmes lett.

A kubaiak távolmaradásával is maradt

világklasszis az eseményen, többek közt az

olimpiai és háromszoros világbajnok kínai Cou

Si-ming (49 kg) és az orosz szupernehézsúlyú

Európa-bajnok, Szergej Kuzmin. Nagyot teljesí-

tett Harcsa Zoltán, a Kispest ifjúsági olimpiai

bronzérmese, aki a legjobb négy közé jutásért

9:8 arányú pontozással legyôzte a kétszeres világ-

bajnok üzbég Abbosz Atojevet. A torna legjobb

magyarja Bacskai Balázs, a legjobb külföldi

Csang Jung, a legeredményesebb válogatott az

orosz, magyar klub pedig a Vasas-Süllôs lett.

Ch. Gáll András/Boxing.hu – V.F.

AMAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG február 

26-ai közgyûlésén a diák, fôiskolai és 

egyetemi tagozatban a sportiskolák is

képviseletet kaptak. A következô ciklusban a

szervezetben  a Sportiskolák Országos Szövetsé-

gének (SIOSZ) meghatalmazott elnöke, Kovács

Géza, az Egri Városi Sportiskola igazgatója

képviseli a közoktatási típusú és egyesületi

jellegû sportiskolákat. Sajnos a KSI SE, mint a

legeredményesebb utánpótlás-nevelô szerve-

zet, 1992 óta elôször nem kapott képviseletet.

Kovács Géza a közelmúltban nyerte el újabb

idôszakra az Egri Sportiskola vezetôi beosztá-

sát; a sportvezetô a MOB korábbi közgyûlésén

MOB-díjazásban részesült. A Kovács Géza által

vezetett sportintézmény korábban, a 2010-es

SIOSZ Gálán a "Legjobb sportiskola" címet is

elnyerte a maga kategóriájában; eredményeik

alapján 2011-ben harmadikok lettek.

NUPinfo

Ökölvívás: Az ifi olimpiai bronzérmes Harcsa harmadik lett 
a Bocskai István Emlékversenyen

ÁTÜTÔ SIKERT ARATTAK, 4 arany-, 1 ezüst- és 

5 bronzérmet nyertek kötöttfogású 

versenyzôink az Aréna Savariában ren-

dezett Magyar Nagydíjon. Az olimpiai év

zsúfolt programja és taktikai megfontolások

miatt a megszokottnál kisebb és csak közepes

erôsségû mezôny jött össze Szombathelyen. A

februári viadal idején nemzetközi szabadfo-

gású betétverseny is zajlott: az esemény tisztel-

gés volt a szombathelyi birkózás nagy hagyo-

mányai és mostani mûhelye elôtt. A meghívásos

viadal ebben az évben már a nemzetközi 

szövetség, a FILA hivatalos versenynaptárában

is szerepelt. Négy súlycsoport 73 versenyzôje

állt mérlegen az elsô napi mérlegelésen; a

magyar alakulatból 16 birkózóért szoríthat-

tunk; a második versenynapon 3 súlycsoport,

összesen 55 versenyzôje mérlegelt, Magyaror-

szágot 13 birkózó képviselte, közülük 3

juniorkorú.  

Döntôbe jutott a 74 kilós Szabó Martin és a

84 kg-ban birkózó Bácsi Péter; mindketten

érdekes, paprikás mérkôzésen szerezték meg az

aranyat. Kozák István, dr. Kun Renátó, Lôrincz 

Viktor és Ligeti Dániel bronzérmet nyert. A

szabadfogású betétversenyen, 74 kg-ban Hatos

Gábor, 120 kg-ban Csercsics Richárd szerezte

meg az elsôséget. A második napon 55, 66, 96

kg-ban ismét remekeltek a mieink. Mindhárom

döntônek volt magyar szereplôje. Lôrincz

Tamás (káprázatos ötpontossal) és Kiss Balázs a

finálét is megnyerte, Módos Péter második,

Korpási Bálint harmadik lett. A csapatversenyt

óriási fölénnyel nyerte a magyar együttes. A

szabadfogású betétversenyt 84 kg-ban a román

Stefan Georghita nyerte, Veréb István elôtt. 

Birkozoszov.hu/Szekeres István – V.F.

Birkózás: Juniorok is szônyegre léptek a sikeres szombathelyi Magyar Nagydíjon

A49. HUNGÁRIA NÔI JUDO VILÁGKUPA 

olimpiai kvalifikációs viadalra a budapesti 

Körcsarnokban került sor, melyen kiemelt

figyelem övezte a világranglista 5. helyezett Joó

Abigél szereplését. 

A KSI SE 78 kg-os judósa remekül kezdett: az 

Universiade-gyôztes ukrán Turksz, majd a kubai

olimpiai ezüstérmes Castilló ellen nyert

ipponnal. Pánczél Gábor tanítványa az elôdön-

tôben az orosz Moszkaljukkal csapott össze. Bár

a felek elôzô két csatáját Abigél nyerte, a 2006-

ban Európa-bajnok oroszt senki sem veheti

félvállról; miután egy dobásból vazarival elônyt

szerzett, nem is engedte érvényesülni ellenfe-

lét. Joó mindent kiadott magából, ám

Moszkaljuk jutott be a döntôbe. 21 esztendôs

Európa-bajnokunk a bronzmeccsen léphetett

tatamira a kontinensbajnoki ezüstérmes

kanadai Roberge ellen, s már a mérkôzés elsô

felében döntésre vitte a dolgot, ipponnal 

szerezte meg az elsô érmét a Hungária-kupán.

A 70 kg-osok között Kákonyi Ninetta (UTE) a

luxemburgi Mossong ellen gyôzelemmel

kezdett, majd kikapott a remek formát mutató,

kétszeres GP-gyôztes kínai Csen Fejtôl, így 9.

lett. A többieknek sajnos nem sikerült meccset

nyerniük az idei Hungária-kupán, Polyák

Krisztinát (63, Kecskeméti JC) a japán Tanaka,

Kiss Vivien (63, Paksi Atomerômû SE) a német

Trajdos, Baczkó Bernadettet (63, KSI SE) a

mongol Tsedevsuren, Gercsák Szabinát (63,

Miskolci VSC) az olasz Gwend, Nagy Kittit (+78,

Szegedi JSE) pedig a lengyel Sadkowska

búcsúztatta.
Judoinfo.hu – V.F.

Judo: Joó Abigél bronzérmes a Hungária-kupán

BUDAPESTEN EDZÔTÁBOROZOTT a nôi 

serdülô kézilabda-válogatott; az összetar- 

tással megkezdôdött a felkészülés az

augusztusi, lengyelországi Olimpiai Remény-

ségek Versenyére, melynek rendezési jogát

idén a Lengyel Kézilabda Szövetség nyerte el. 

A nôi tornát  augusztus 3. és 5. között, a férfi

tornát  augusztus 9. és 11. között Szczyrk-ben

bonyolítják le. Az ORV-re a házigazdák mellett

Csehország, Magyarország és Szlovákia kapott

meghívást.

Kolyokkezi.hu

Fotók: Ch. Gáll András/boxing.hu Fotó: Martin Gábor/birkozoszov.hu

Kézilabda: Az ORV jegyében Budapesten 
edzôtáborozott a nôi serdülô válogatott

Fotók: Illyés Tibor/MTI
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A sportiskolák is képviseletet kaptak a MOB közgyûlésében
Fotó: Kalocsai Richárd Fotó: Kovács Anikó/MTIFotó: Kovács Tamás/MTI



AMAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG idén is 

megrendezte a hagyományos Héraklész 

Junior Világkupa-versenyt Gerevich 

György emlékére. A magyarok legnagyobb

sikereként a 130 fôs férfi kard mezôny élén a

Vasas versenyzôje, Szatmári András (edzôje:

Szabó Bence) végzett.

Férfi párbajtôr, nôi tôr, nôi kard és férfi kard-

ban mérték össze tudásukat a világ 40 orszá-

gából érkezô versenyzôk. A junior világranglista

elsô 32 vívójából 25-en jelentkeztek a versenyre,

ugyanezen adatok a nôi tôrözôknél: 91 induló

(20 nemzet), a világranglista elsô 32-bôl 21 fô;

nôi kard: 102 induló (19 nemzet), a világranglista

elsô 32-bôl 24 fô; férfi kard: 132 induló (24

nemzet), a világranglista elsô 32-bôl 18 fô.

Férfi párbajtôrben a 161 induló közül 13

magyar jutott fel a 64-es fôtáblára, közülük

Hamar Balázs ért a legtovább. A fiatal magyar

vívó az olasz Lorenzo Buzzitól kapott ki

hatalmas csatában, 15-14 arányban, s így lett

10. A lányok tôr viadalán 92-en álltak a pástra.

Közülük tíz magyar is kiharcolta a fôtáblán való

részvétel jogát, de közülük csak négyen: Szalai

Szonja, Gólya Fruzsina Sági Dóra és Hajdú

Melinda tudott asszót nyerni. Sági és Hajdú a

legjobb 32 között búcsúzott, míg Gólya a 19;

Szalai pedig,  legjobb magyarként, a 10. helyen

végzett. Mindkét aranyérmet az olaszok

gyûjtötték be. A 97 fôs nôi kard mezônybôl, a

magyarok közül Katona Renáta végzett a

legelôkelôbb, 8. helyen, így ô kaphatta a

Gerevich vándordíjat, melyet a család a legsike-

resebb magyar versenyzônek ajánlott fel.

Hunfencing.hu

Vívás: Szatmári András nyert a Héraklész Világkupán!Sportlövészet: Biatovszki Míra Európa legjobbja! 

BABOS TÍMEA Mexikóban, 

óriási bravúrral megnyerte 

a 220 ezer dollár összdíja-

zású monterreyi keménypá-

lyás nôi tenisztornát. A sporto-

lónô harminckilenc helyet

javítva az egyéni legjobbjá-

nak számító 68. a nôi tenisze-

zôk legfrissebb világranglis-

táján, melyet a fehérorosz

Viktorija Azarenka vezet.

A tornán a mindössze 18

esztendôs Babos 1 óra 22 perc

alatt verte meg Cadantut,

megszerezte elsô WTA-torna-

gyôzelmét és pályafutása leg-

jobb eredményét érte el. 

A fiatal teniszezônô a

Héraklész program támoga-

tottja, 2012-ben, sportága

2011-es legjobb nôi sportoló-

jaként Héraklész-díjat vehe-

tett át.

„A folyamatos háttérmun-

kának, a megfelelô edzések-

nek is köszönhetô az eddigi

sikersorozat. Támadó szellem-

ben teniszezik, nagyon stabil

a játéka, az adogatása pedig

kiváló, végig nyomás alatt

tudja tartani a riválisait.

Semmiképpen sem szeretnék

jósolni, de nagyon bízom az

újabb sikerben. Már eddig is

kiváló ellenfeleket gyôzött

le” – mondta az MTI-nek

Barátosi Levente, a magyar

tehetség trénere.

MTI – V.F.

Tenisz: A Héraklész-díjas Babos Tímea, mexikói gyôzelme után 68. a világranglistán

A
Fiatalok is részt vettek a Westend Világkupán

BUDAPESTI Westend Nôi Párbajtôr Grand 

Prix népszerûségét jelzi, hogy a versenyre  

184 vívó nevezett; a három éve elhunyt 

elsô magyar párbajtôr világbajnok, sikeres szö-

vetségi kapitány Sákovics József emlékére ren-

dezett GP-n végül 167 párbajtôrözô vett részt.

A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban

és a mellette lévô tornacsarnokban rendezett

világkupán 13 magyar vívó – köztük fiatalok –

indult, de csak három szerepelhetett a 64-es

táblán. A legjobb eredményt az egyéniben

világbajnoki ezüst- és bronzérmes Szász Emese

jegyzi, aki végül a harmadik helyen zárt.

MTI – V.F.
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Z IDEI LÉGFEGYVERES Európa-bajnokságot 

Finnországban a „sport szigetén” Heinola-

Vierumakiban rendezték meg. A helyszín

a várostól 20 kilométerre, egy több sportág

mûvelésére lehetôséget nyújtó sportközpont-

ban adott ideiglenes otthont a résztvevôknek.

Az eseményen 45 ország 594 puskás,

pisztolyos és futócél sportlövôje mérte össze

tudását. A magyar csapat 20 versenyzôvel

képviselte hazánkat. Az esemény fontosságát

növelte, hogy a londoni olimpiára ez volt az

utolsó kvalifikációs lehetôség, ezért a felnôtt

versenyzôink mind a puska mind a pisztoly

versenyszámokban teljes csapattal, 3-3 fôs

létszámban indulhattak. 

Elsô napon a junior lányok álltak lôállásba és

nagy örömünkre Biatovszki Míra fantasztikus

396 köregységgel a 2. helyen állhatott be a

fináléba, ahol az elsôtôl a 4. helyen bekerült

versenyzôk azonos eredményt tudhattak

maguk mögött. Az izgalmas 10 lövéses

döntôben Míra több lövésen keresztül tartotta

a dobogós helyezést, míg az utolsó lövésével,

10,8-as találattal Európa-bajnoki címet nyert!

A másodok napon Péni István teljesítménye

emelkedett ki: legfiatalabb résztvevôként 594

köregységgel kvalifikálta magát a fináléba. A

döntôben a fiatal versenyzôk nagyon jó

eredményeket teljesítettek, így István a 102.1

körös teljesítménnyel az elôkelô 4. helyen zárt.

A verseny után elégedetten nyilatkozta: „Nem

vagyok elkeseredett, mert azt az eredményt

teljesítettem, amit kitûztem magam elé, és ez

most a 4. helyre volt elég!” Sajnos a csapat

többi tagja gyengébben szerepelt, így

együttesünk csak a 8. helyen végzett.

A junior pisztolyos leányversenyzôink egy

fiatal csapattal indultak és az elvárásoknak

megfelelôen teljesíthettek volna, ha Babicz

Flóra fegyvere az elsô 20 lövés után nem romlik

el. Az idô rövidsége miatt fegyver javítására

nem volt lehetôség, így a második 20 lövése

nagyon gyengére sikerült, és ezzel a csaptunk is

hátra csúszott. 

Kitekintve a felnôtt korosztály szereplésére,

nôi pisztolyosaink versenyét említeném, ahol a

„Héraklész” keretei között készülô elsô éves

felnôtt versenyzônk, Nemes Adrienn 382 körös

(10 belsô tízes) teljesítményével nagy örömünk-

re a 2. helyre segítette csapatát, de bánatunkra

két belsô tízessel kevesebbet lôtt, mint aki

megszerezte az olimpia részvétel jogát.

Ezen az Európa-bajnokságon a juniorver-

senyzôink az elvárásoknak megfelelôen teljesí-

tettek, összesen 10 olimpiai ponttal növelték a

magyar csapat pontértékét, elégedettek

lehetünk. Mindig szívesen fogunk visszaemlé-

kezni a finnországi „sport szigetére”!  

Kissné Oroszi Edit

Héraklész sportági vezetô

A

Tenisz: Negyedik az U14-es fiúcsapat az Eb-n!
Z EB-SELEJTEZÔKBÔL a fináléba jutott a 

fiú14-es csapatunk, így a 2012-es fedett-

pályás Európa-bajnokság legjobb telje-

sítménye a Valkusz Máté, Zeljenka Martin,

Kotormán Ákos trió nevéhez kötôdik.

A fiúk az olaszországi Corregióban

küzdöttek a helyezésekért: jó kezdés után

legyôzték az észteket, majd a britektôl

kikaptak, végül a 3. helyért játszhattak az

ukránokkal szemben.

A mieink végül 2-1-es vereséggel a 4. helyen

végeztek, ami a 30 benevezett csapat közül

kimondottam jó teljesítmény. A versenyt a britek

nyerték, a döntôben a svédeket 2-1-re verték.

„Sajnos az ukránok ellen sem jött össze.

Máté nem játszott rosszul, de nem tudta

megismételni elôzô napi teljesítményét, amivel

meg tudta volna verni az ukrán elsôt.

Martinnak akartam adni egy lehetôséget a

játékra, de érzôdött a játékán, hogy egy

betegségen ment keresztül indulás elôtt.

Párosban szépítettek a fiúk, ami egy jó

befejezés volt. Nem lehet panasz a fiúk

teljesítményére, nem lógtak ki a mezônybôl,

megállták a helyüket. Helyenként nagyon

színvonalas, látványos játékkal rukkoltak elô, és

azt is elmondhatjuk, hogy megszorongattuk az

Európa-bajnok angolokat. Szép és megérde-

melt az európai 4. helyezés, remélem, elég

önbizalmat ad a srácoknak a jövôben, hogy

még több hasonló eredményt produkáljanak” 

– mondta Faludi Levente.  Mtsztenisz.hu

A

Fotó: Doba István

Fotók: Doba István

Fotó: Dr. Szabó Tamás (archív)


