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Simicskó István vette át 
a Sport Szakállamtitkári posztot

Képünkön balról jobbara: Simicskó István, sportpolitikáért felelôs államtitkár, Lázár
János, Miniszterelnökséget vezetô államtitkár, Orbán Viktor miniszterelnök és Borkai
Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, a kormányfô által összehívott október 25-i
tanácskozást követô sajtótájékoztatón

Október 8-án nevezték ki Czene At-
tila utódjává Simicskó Istvánt, aki ezt
megelôzôen a Honvédelmi Minisztéri-
um parlamenti államtitkári posztját töl-
tötte be. Simicskó István az elmúlt he-
tek tapasztalatai alapján azt mondta: az
Emberi Erôforrások Minisztériumában
egy jó miniszter irányítása alatt, kiváló-
an felkészült államtitkárokkal dolgozik
együtt, s azt gondolja, jó döntést ho-
zott, amikor ezt a feladatot elvállalta.

Mint kifejtette: a sport mindig is az
élete része volt. Gyermekkora óta
rendszeresen sportol, korábban kosár-
labdázott, karatézott, kipróbálta a rög-
bit is, jelenleg – immár 20 éve – kung-
fuzik.

Az államtitkár fontosnak tartja, hogy
a mostani nehéz gazdasági körülmé-
nyek ellenére is tudnak pénzt fordítani
sportcélú beruházásokra. Stadionok
épülnek, a társasági adókedvezmé-
nyek révén megújulhatnak a sportléte-
sítmények és miközben folytatódik az
iskolai tornatermek és uszodák felújí-
tása, kiemelten foglalkoznak az után-
pótlás-neveléssel, a sportolási lehetô-
ségek bôvítésével is.

Ennek kapcsán hozzáfûzte, hogy a
közelmúltban, október 25-én Orbán
Viktor miniszterelnökkel, Borkai Zsolt-
tal, a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) elnökével és 14 sportági szak-
szövetség vezetôjével fontos tárgya-
lást folytattak. Megállapodtak, hogy a
szakszövetségek által készített fejlesz-
tési koncepciók megvalósítására a kor-
mány – mintegy 10-15 milliárd forintos

keretben  –  közvetlen állami támoga-
tást nyújt, s ezt a költségvetésrôl szó-
ló törvényben is rögzíteni fogják.

A nem társasági adókedvezmények
segítségével finanszírozott, kiemelt
14 sportág fejlesztési programját a
MOB fogja össze. Ezeknek a szakmai
anyagoknak az áttanulmányozását kö-
vetôen az ötkarikás testület tesz ja-
vaslatot az elosztás elveire és a támo-
gatások sportágankénti nagyságrend-
jére vonatkozóan is – fejtette ki az új
sport szakállamtitkár.

Akik azt kérdezik, hogy „ezeket a
pénzeket miért a sportra kell költeni",
azok számára az államtitkár azt felel-
te, hogy „a sportra fordított pénz a jö-
vôbe fektetett pénz". A sportnak fon-
tos szerepe van a testi-lelki fejlôdés-
ben, az egészség megôrzésében – fo-
galmazott Simicskó István, akinek az
a célja, hogy a gyermekek minden-
napjainak része legyen a sport. Ezt a
törekvést nagymértékben segíti a
mindennapos testnevelés beindítása
is – emelte ki.

Ugyanakkor nem csak az egészsé-
ges életmódra való nevelés fontos –
jegyezte meg az államtitkár, hangsú-
lyozva, hogy a sport a „fair playrôl" és
a küzdeni tudásról is szól, s egyben
erôsíti nemzeti összetartozásunkat,
önbecsülésünket is. Nem beszélve ar-
ról, hogy az olimpikonok és a sikeres
magyar sportolók pozitív példája azt
mutatja a gyermekek számára, hogy
szorgalommal, kitartással és kemény
munkával sikereket lehet elérni.

Néhány sorban...
Nyomban a londoni pará-

dés záróünnepélyt követôen
már meg is kezdôdött egy új,
négyéves olimpia ciklus,
amely az elsô Dél-Ameriká-
ban, a brazíliai Rio de Janei-
róban 2016-ban sorra kerülô
XXX. nyári játékok nyitányáig
tart. Ez magától értetôdô vál-
tozásokat feltételez nagy ál-

talánosságban világszerte a nemzetközi
sport világában. Hazánkban még inkább,
ahol már az olimpiát megelôzôen is szá-
mos vonatkozásban új fejleményeket ta-
pasztalhattunk 2010-tôl kezdôdôen: min-
denekelôtt a sport irányításában, azaz a
Magyar Olimpiai Bizottság státusában,
hatáskörében, s egyebek között a sport
finanszírozási rendszerét illetôen is. A
módosulások kivétel nélkül a kormányzat
eredetileg meghirdetett szándékával
összhangban következtek be, miszerint a
sportkultúra ügyét kiemelt fontosságú
ágazatként óhajtja kezelni. Ezek minôsíté-
se, elemzése helyett elöljáróban csupán
néhány, a csúcson érvényesített sze-
mélycserével illusztráljuk a módosuláso-
kat, amelyek követték a már korábban,
alacsonyabb szinteken megindított folya-
matot. Czene Attila sport szakállamtitkárt
Simicskó István, a honvédelmi misztéri-
um korábbi parlamenti államtitkára váltot-
ta a hivatal élén, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság fôtitkári pozíciójába pedig a szer-
vezet sportigazgatója, a kardvívó olimpiai
bajnok Szabó Bence került Molnár Zoltán
helyére.

A sikeres olimpiai szereplést megérde-
melten követte méltányos jutalmazás – a
MOB közgyûlés november végén fogad-
ta el a hivatalos értékelést – s a sportfi-
nanszírozás további fejlesztése szintén
érthetôen került ismét napirendre. Októ-
ber 25-én Orbán Viktor miniszterelnök fo-
gadta azoknak az országos sportági szak-
szövetségeknek a képviselôit, szám sze-
rint tizennégyet, amelyek a 2011. július 1-
én hatályba lépett, a társadalmi adóked-
vezmény révén a sport támogatását szol-
gáló törvény korrekcióját óhajtották meg-
indokolni. Azt igyekeztek elérni, hogy
ezen az úton ne csak kizárólag öt látvány
csapatsport részesülhessen kiemelt tá-
mogatásban – több mint 30 milliárd forin-
tos mértékben – hanem a kör kiszélesíté-
sével további fontos sportágak és egyéb
nemes célok is megvalósíthatók legye-
nek, évi mintegy további 15 milliárdos
közvetlen állami hozzájárulással.

A labdarúgást kedvelôk tábora elége-
detten fogadta válogatottunk két utolsó
gyôzelmét a világbajnoki csoportmérkô-
zések során, hasonlóan az U-17-esek re-
meklését, s ugyanígy a Videoton biztató
hazai szereplését az Európa Kupában. 

A szakmai képzés területén okvetlenül
kiemelést érdemel a MOB és Magyar
Edzôk Társaságának október 26-i színvo-
nalas közös konferenciája az utánpótlás-
nevelés idôszerû kérdéseirôl.

GGaalllloovv  RReezzssôô

M Edzo 2012/4/03-58  2012/12/04 19:32  Page 3



Beszámoló
a XXX. Londoni

Nyári Olimpiai Játékokról
Szabó Bence fôtitkár
dr. Nagy Zsigmond Csapatvezetô-helyettes
Medvegy Iván fômunkatárs
Dr. Balogh Péter Eü. csoportvezetô
Dr. Tiszeker Ágnes Magyar Antidopping Csoport igazgató
Báthori Zsófia fômunkatárs
Török Olivér sajtófônök
Magyar Olimpiai Bizottság

AA  MMaaggyyaarr  OOlliimmppiiaaii  BBiizzoottttssáágg  22001122..  nnoovveemmbbeerr  2233--ii  kköözzggyyûûlléésséénn  mmeeggttáárrggyyaallttaa  ééss  eellffooggaaddttaa  aa  LLoonnddoonnbbaann  mmeeggrreennddeezzeetttt
XXXXXX..  NNyyáárrii  OOlliimmppiiaaii  JJááttéékkookkrróóll  kkéésszzüülltt  bbeesszzáámmoollóótt..

AAzz  aalláábbbbii  öösssszzeeffooggllaallóó  tteerrmméésszzeetteesseenn  ––  tteerrjjeeddeelleemmii  kkoorrllááttoozzáássaaiinnkk  mmiiaatttt  ––  nneemm  ttaarrttaallmmaazzzzaa  aa  MMOOBB  eellnnöökkssééggee  ééss  kköözz--
ggyyûûllééssee  eelléé  kkeerrüüllôô  tteelljjeess  bbeesszzáámmoollóótt,,  ííggyy  ttööbbbbeekk  kköözzöötttt  aazz  eeggéésszzssééggüüggyyii  eellllááttáássssaall,,  aa  ddooppppiinngghheellyyzzeetttteell,,  aazz  uuttaazzáássssaall  ééss
sszzáálllláássssaall,,  vvaaggyy  aakkáárr  aa  mmééddiiáávvaall  kkaappccssoollaattooss  mmeeggáállllaappííttáássookkaatt,,  vviisszzoonntt  rröövviiddííttééss  nnééllkküüll  aadd  hheellyytt  aa  mmaaggyyaarr  kküüllddööttttsséégg  ééss  aa
ssppoorrttáággaakk  sszzeerreepplléésséétt  ttaaggllaallóó  éérrttéékkeellééssnneekk..

I. Bevezetés
Nagy-Britannia fôvárosa harmadik alkalommal rendezhetett nyári olimpiai játékokat. A XXX. Nyári Olimpiai Játékokra

2012. július 27. és augusztus 12. között került sor. Elsô alkalommal, 1908-ban, Róma lemondása után lettek házigazdák.
Az olaszok ugyanis a Vezúv 1906-beli kitörése miatti gazdasági válságban kénytelenek voltak visszalépni. A modern ver-
senysport szülôhazája nagyszerû olimpiát rendezett. Négy évtizeddel késôbb, 1948-ban, a pusztító második világháború
után három esztendôvel London a béke és barátság jegyében fogadta a legjobbakat. A következô évtizedekben Manches-
ter sikertelen próbálkozása után London 2012-re jelentkezett. A helyszínrôl a NOB 2005 nyarán, Szingapúrban tartott 117.
ülésén döntött. Az eredetileg  jelentkezett kilenc város közül Havanna, Isztambul, Lipcse és Rio de Janeiro az elsô rosta
után kimaradt. A NOB szemlebizottsága által a rendezésre alkalmasnak vélt öt város közötti fej-fej melletti küzdelmében,
az elsô körben Moszkva, a másodikban New York, a harmadikban Madrid esett ki, majd végül Londonra 54, Párizsra 50
NOB tag szavazott, és így London lett a házigazda.

A Lord Sebastian Coe vezetésével, LOCOG néven megalakult szervezôbizottság ígéretének megfelelôen a létesítmé-
nyek, versenyszínhelyek egy évvel a játékok elôtt elkészültek. Néhány sportág (labdarúgó selejtezôk, vitorlázás, evezés,
valamint síkvízi kajak-kenu) színhelye távolabbra esett az olimpiai falutól, így úgynevezett „sub" falukat jelöltek ki.

A LOCOG kezdettôl fogva szoros kapcsolatokat létesített a NOB koordinációs bizottságával, a nemzetközi sportszövet-
ségek vezetôivel. Figyelemre méltó, hogy ebben a közös munkában jó néhány sportszövetség  magyar tisztségviselôje is
komoly szerepet kapott. Így az egyes versenyek technikai delegátusaként, különbözô tisztségekben dolgoztak az olimpia
sikeréért. Többek között birkózásban Hegedüs Csaba, a FILA  elnökség tagja, kajak-kenuban Vaskúti István, az ICF elsô al-
elnöke, asztaliteniszben Faragó Judit, az ITTU  versenyigazgatója, súlyemelésben Ádámfi Attila, az ICF sportigazgatója, tri-
atlonban Márkus Gergely, az ITU európai igazgatója.

A szervezômunka az érdekelt nemzetközi sportszövetségekkel történt egyeztetések és megállapodás alapján a létesít-
mények, versenyszínhelyek kijelölésével kezdôdött, majd a végleges program  idôrendjének meghatározásával folytató-
dott – mindez természetesen a NOB jóváhagyásával.

LLoonnddoonnbbaann  2266  ssppoorrttáágg  330022  sszzáámmáábbaann  aavvaattttaakk  bbaajjnnookkoott,,  aa  vveerrsseennyyeekkeett  3366  sszzíínnhheellyyeenn  rreennddeezzttéékk  mmeegg
Pekinghez képest a baseball és a softball kimarad a programból. Új szakágként a nôi ökölvívók is bemutatkozhattak há-

rom súlycsoportban. Ezzel a nôi sportolók egyenjogúsítása újabb lépést tett elôre. Teniszben a vegyes páros versenyszá-
mot is megrendezték. A síkvízi kajak-kenu versenyeken továbbra is 12  versenyszám szerepelt mûsoron, de négy 200 m-
es számot is megrendeztek. Vívásban ezúttal a férfi párbajtôr és a nôi kardcsapat verseny nem került a programba.

A magyar sport mindig is sikerágazat volt, talán az egyetlen olyan terület, ahol az utóbbi száz évben tartósan –  és a vi-
lág által is rendszeresen elismerten – a legjobbak között tartották, tartják számon hazánkat.  Függetlenül attól, hogy mi volt
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a mozgatórugója a kiemelkedô sportteljesítményeknek, a négyévenként megrendezésre kerülô újkori olimpiai játékok min-
dig is nemzeti üggyé kovácsolták össze az amúgy sokszor, sokfelé húzó társadalmunkat. Így történt ez idén a Londonban
megrendezett XXX. Nyári Olimpiai Játékok kapcsán is!

A magyar sport nemzeti érték és ezért védendô. Az olimpiai játékok és az arra történô felkészülés támogatása kiemelt
figyelmet kapott. Bár az olimpiai ciklus elsô évében az állami sportirányítás az olimpiai felkészülési feladatokra elôirányzott
támogatásokat mintegy 48%-kal csökkentette, 2010-ben a jelenlegi kormány az elvonásokat visszapótolta és a londoni
olimpiai felkészülésre további 700 millió forint pótlólagos támogatást biztosított.

Olimpiai felkészülés szakmai támogatása évenkénti bontásban:
2009. 11..111133..000000..000000  FFtt..
2010. 11..883377..000000..000000  FFtt.. (ebbôl 700 millió Ft. pótlólagos támogatás)
2011. 11..998877..110000..000000  FFtt..
2012. 11..886633..110000..000000  FFtt.. (és további 570 millió forint az olimpiai és paralimpiai részvételre)
A Gerevich ösztöndíj rendszer az egyik legjelentôsebb és leghatékonyabb támogatást biztosította a londoni olimpián

éremesélyes sportolóknak és edzôiknek a felkészüléshez. 2011 januárjától a MOB a Gerevich ösztöndíj rendszer átalakí-
tásával az eddig különbözô csatornákon folyósított, az olimpiai felkészülést  biztosító támogatásokat egy csatornába integ-
rálta. Ennek következtében megteremtôdött annak lehetôsége is, hogy a londoni olimpiára készülô éremesélyes sporto-
lók és edzôik az elmúlt két évben kiemelt, nettó 400 ezer forint ösztöndíjban részesülhettek. A Gerevich ösztöndíj rend-
szer keretében az olimpiai ciklus alatt összesen  399 sportoló részesült ösztöndíjban. A felkészülést segítô edzôk és sport-
szakemberek mellett a 2010. évtôl sportorvosok és sportegészségügyi szakemberek is kapnak ösztöndíjat.

Versenyzôink szûkülô hátországgal, egyre szélesedô és erôsödô nemzetközi konkurenciával kerültek szembe Londonban.
Ennek ellenére Orbán Viktor miniszterelnök úr szerint: „„VVeerrsseennyyzzôôiinnkk  mmeeggmmuuttaattttáákk  aa  vviilláággnnaakk,,  mmiillyyeenn  aa  mmaaggyyaarr  vviirrttuuss..

220044  nneemmzzeett  vveettééllkkeeddéésséébbeenn  aazz  éérreemmttáábblláázzaattoonn  eelléérrtt  kkiilleenncceeddiikk  hheellyy  aa  mmooddeerrnn  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ttöörrttéénneettéénneekk  lleeggsszzeebbbb  llaapp--
jjaaiirraa  kkíívváánnkkoozziikk..""

A Londoni Olimpiai Játékokra 24 sportágban kvalifikálták magukat versenyzôink, melybôl 9 sportágban érmet, 13 sport-
ágban pontot (I-VI. helyezést) szereztünk.

AAzz  oolliimmppiiáánn  220044  oorrsszzáágg  ssppoorrttoollóójjaa  vveetttt  rréésszztt..  8855  nneemmzzeett  vveerrsseennyyzzôôii  nnyyeerrtteekk  éérrmmeett..  AAzz  oolliimmppiiaaii  jjááttéékkookk  tteelleevvíízziióóss  nnéézzeetttt--
ssééggee  mmiinnddeenn  eeddddiiggii  rreekkoorrddoott  mmeeggddöönnttöötttt..

II. A magyar csapat eredményei, célkitûzéseinek teljesítése
11..  CCééllkkiittûûzzéésseekk
A MOB Közgyûlése 2009. szeptember 26-án – figyelembe véve a magyar sport olimpiai hagyományait, a rendelkezés-

re álló feltételeket és a nemzetközi sportéletben mutatkozó tendenciákat – a londoni olimpiára az alábbi célokat tûzte ki:
• A sportfinanszírozásban bekövetkezett kedvezôtlen változások ellenére a nemzetek versengésében,  az érem-

versenyben és a nem hivatalos pontversenyben az elsô 20 ország között végezni.
• 20-22 sportágban, és ezek minél több versenyszámában szerezzük meg a részvételi jogosultságot, bizonyítva ezzel a

magyar sportkultúra sokoldalúságát, olimpiai hagyományaink és törekvéseink sokrétûségét.
• Az olimpiai kvalifikációt megszerzett versenyzôk a mérhetô sportágakban addigi legjobb eredményüket érjék el, a

további sportágakban a legjobb teljesítményüket, formájukat nyújtsák.
• A magyar csapat versenyzôi, a londoni olimpiai játékokon tisztán, fegyelmezetten,doppingmentesen versenyezzenek.

22..  CCééllkkiittûûzzéésseekk  tteelljjeessííttééssee
A felkészülés helyzetérôl a fôtitkár, Molnár Zoltán csapatvezetô és Kovács Tamás sportigazgató, majd a 2011.  elején

helyére lépett Szabó Bence folyamatos egyeztetést folytatott az egyes  sportágak  szakmai  vezetésével.  Az  olimpiai  cik-
lus  alatt  126  alkalommal  került  sor sportági konzultációra.

Az olimpiai ciklus kezdetén 33 olimpiai sportág szövetsége készítette el a felkészülési programját.
MMiinnddeenn  eeddddiiggiinnééll  nneehheezzeebbbb  kkvvaalliiffiikkáácciióóss  iiddôôsszzaakk  vvééggéénn  2244  ssppoorrttáágg  tteelljjeessíítteettttee  ssiikkeerrrreell  aazz  oolliimmppiiaaii  iinndduullááss  lleehheettôôssééggéétt..
Nem lehetettek ott az olimpián a BMX kerékpár, gyeplabda, íjászat, kajak-kenu szlalom, nôi kézilabda, kosárlabda, lab-

darúgás, lovaglás, röplabda, taek-wondo, tollaslabda, gumiasztal, RG sportágak-szakágak képviselôi. Pekinghez képest a
szinkronúszó sportágnak sikerült kvalifikációt szereznie.

HHáárroomm  ccssaappaattuunnkk  sszzeerreezzttee  mmeegg  aa  rréésszzvvéétteellii  jjooggoossuullttssáággoott,, Pekinghez hasonlóan úszásban vettünk részt a legnépesebb
csapattal. A kvalifikációs küzdelmek során csalódást okozott, hogy a kitûnô képességû nôi kézilabda csapat nem tudott ki-
jutni a londoni játékokra.

AA  mmaaggyyaarr  ccssaappaatt  115599  vveerrsseennyyzzôôvveell  kkvvaalliiffiikkáálltt  aa  lloonnddoonnii  oolliimmppiiaaii  jjááttéékkookkrraa..
Sajnos közvetlenül az olimpia elôtt két atléta versenyzôt, Kôvágó Zoltánt és Fazekas Róbertet doppingvétség miatt eltil-

tottak a versenyzéstôl, így ôk nem utazhattak ki Londonba. Az olimpiára kiutazott 157 versenyzôbôl hét úszó, akik a váltó
versenyszámok tartalékaként lettek nevezve, nem kapott lehetôséget az indulásra a sportág szakvezetésétôl. Két férfi ké-
zilabdázó viszont a szabály adta lehetôségeket kihasználva cserével bekerült az olimpián résztvevô játékosok közé.

Így összesen 2244  ssppoorrttáágg  110077  vveerrsseennyysszzáámmáábbaann  9933  fféérrffii,,  5599  nnôô,,  öösssszzeesseenn  115522  mmaaggyyaarr  vveerrsseennyyzzôô  iinndduullhhaattootttt  aa  XXXXXX..  NNyyáá--
rrii  OOlliimmppiiaaii  JJááttéékkookkoonn..

Ez a létszám 19 versenyzôvel volt kevesebb a pekingi olimpián indult magyar versenyzôi létszámnál.
Ennek egyik oka volt, hogy az elôzetes tervektôl eltérôen sportágban nem teljesítettük a kvalifikációs célkitûzéseket. A

másik oka, pedig az volt, hogy az elôzô olimpiához képest több sportágban változtak a kvalifikációs szabályok, a létszámo-
kat átcsoportosították az új versenyszámokra (pl: kajak-kenu, ökölvívás, tenisz, stb.).

A célkitûzésünket, hogy a legjobb 20 nemzet között szerepeljünk az éremversenyben és a pontversenyben, maximáli-
san teljesítettük.
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MMaaggyyaarroorrsszzáágg  88  aarraannyy,,  44  eezzüüsstt  ééss  55  bbrroonnzzéérreemmmmeell,,  aazz  éérreemmttáábblláázzaattoonn  aazz  eellôôkkeellôô  99..  hheellyyeenn  vvééggzzeetttt..  AAzz  II--VVII..  hheellyyeezzéésseekk
aallaappjjáánn  sszzáámmoolltt  ppoonnttvveerrsseennyybbeenn  ppeeddiigg  aa  1144..  hheellyyeenn  vvééggeezzttüünnkk..

A magyar csapat az érmek tekintetében aa  vváárraakkoozzáássoonn  ffeellüüll  sszzeerreeppeelltt.. Az éremtáblázaton olyan  sportnagyhatalmakat
sikerült  megelôznünk,  mint  Ausztrália,  Japán,  Hollandia,  Új-Zéland, Spanyolország, Fehéroroszország, Svédország, Len-
gyelország, stb. A környezô szomszédos országokat is mind megelôztük.

Az olimpián részt vett sportolóink becsületes küzdelemben helytálltak.
1111 sportolónk szerzett aranyérmet, 2222 sportolónk szerzett érmet. 7788 sportolónk végzett pontszerzô ((II--VVII..))  hheellyyeenn,, ami az

olimpián induló versenyzôk 5511,,9977  %%--aa..
AA  mmaaggyyaarr  ccssaappaatt  aazz  eellvváárráássookknnaakk  mmeeggffeelleellôôeenn  sszzeemm  eellôôtttt  ttaarrttvvaa  aa  „„zzéérróó  ttoolleerraanncciiáátt"",,  ddooppppiinnggvvééttsséégg  nnééllkküüll  kkiivváállóó  sszzee--

rreepplléésssseell  ffeejjeezzttee  bbee  aa  XXXXXX..  NNyyáárrii  OOlliimmppiiaaii  JJááttéékkookkaatt!!

III. Sportági értékelés

AAsszzttaalliitteenniisszz

A sportág erôviszonyai nem változtak, óriási ázsiai és ezen belül kínai fölény látható, és a honosítások miatt ez jellemzô
Európára is.

A férfi és nôi egyéni versenyszámban sikerült megszerezni a maximális kvótát, (2-2 fô, Pekingben még 3 volt lehetsé-
ges) de sajnos Pekinghez hasonlóan a nôi csapat kvalifikáció nem sikerült és ez csalódás volt számunkra. Mivel a harma-
dik nôi versenyzônk nem szerzett kvalifikációt, már ekkor eldôlt, hogy nem teljesíthetô a célul kitûzött 6. helyezés és 1
pont megszerzése.

Póta Georgina a 3. fordulóban, Tóth Krisztina pedig a 2. fordulóban szenvedett vereséget.  Kiemelésüknek megfelelôen
szerepeltek, mindketten jobb ranglistás pozícióval rendelkezô versenyzôtôl kaptak ki. (Tóth közel volt a bravúrhoz, 3
meccslabdája is volt.)

Pattantyús Ádám elsô fordulóban vereséget szenvedett, így a 69-72. helyen végzett. Sajnos nem bírta el az Olimpia fan-
tasztikus légkörét. Indiszponált volt, félve játszott, ez csak vereséghez vezethetett.

Zwickl Dániel a 17-20. helyen végzett, ami kiváló eredmény. Az egyenes kieséses rendszerben két világranglistán elsô
50-ben szereplô játékos legyôzése után a kínai származású Tajvan színeiben játszó versenyzôtôl kapott ki.

A sportágnak már a megszerzett kvóták is jó eredménynek számítanak, az egyéni versenyszámban a meglévô ázsiai fô-
lény miatt, csak bravúros gyôzelmekkel lehetett volna elôrébb végezni.

A közvetlen, az Olimpiát megelôzô idôszakban felkészülésük optimális volt. Egy dolog hátráltatta a  felkészülést, még-
pedig az Ormai csarnok légkondicionáló berendezés hibája – ami már lassan 2 éve nem mûködik megfelelôen – és emiatt
a nyári felkészülés során 34-36 fokban edzettek, ami sokszor nehezítette a munkát.

Pénzügyi gondok elsôsorban az Olimpiai kvalifikációt megelôzô idôszakban hátráltatták a válogatott felkészülését.

AAttllééttiikkaa
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CCééllkkiittûûzzééss TTeelljjeessííttééss
Kvalifikáltak száma: 5 4
Pontok száma: 1 0
Helyezések száma: 1 0
Érmek száma: 0 0

CCééllkkiittûûzzééss TTeelljjeessííttééss
Kvalifikáltak száma: 22-27 18
Pontok száma: 10-12 7
Helyezések száma: 1-2 1
Érmek száma: 1-2 1

Baji Balázs 110 m gát 35 13.76
Deák Nagy Marcell 400 m 32 46.17
Helebrandt Máté 20 km gyaloglás 32 1:23.32 (hátrány: 4:46)
Kazi Tamás 800 m 24 1:47.10
Kiss Dániel 110 m gát 25 13.62
Kovács Tamás maraton 72 2:27,48 (hátrány: 19:47)
Kürthy Lajos súly 21 19.65
Minczér Albert 3000 m akadály 31 8:40.74
PPaarrss  KKrriisszzttiiáánn kkaallaappááccss 11 sel.: 79.37 dd::  8800..5599
Szabó Attila tízpróba 24 7581

Erdélyi Zsófia maraton 92 2:44.45 (hátrány: 21.38)
Farkas Györgyi hétpróba 22 6013
Juhász Vanda gerely 36 50.01
Kálovics Anikó maraton 95 2:45.55 (hárány: 22:48)
Madarász Viktória 20 km gyaloglás 41 1:34,48 (hátrány: 9:46)
Márton Anita súly 24 17,48
Orbán Éva kalapács 17 68,64
Rakonczai Bea maraton 85 2:41.20  (hátrány: 18:13)
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A sportági kvalifikációs követelményeket 23 versenyzônk teljesítette. A sajátos kvalifikációs rendszer miatt  azonban 3
fô „B" szinttel rendelkezô versenyzônek itthon kellett maradnia, továbbá az olimpia elôtt két versenyzôt doppingvétség mi-
att eltiltottak, így az olimpián 18 versenyzô vehetett részt.

Eredményesség tekintetében, a betervezett 1-2 érem és 10-12 pont, sajnos csak részben teljesült. Egy darab aranyér-
met nyert az atléta csapat és mellette nem volt pontszerzô helyezés. Ennek fô oka, hogy a 2011. és 2012. évben 3 pont-
szerzô versenyzô (Kiss Dániel, Fazekas Róbert, Kôvágó Zoltán) sérülés, illetve eltiltás miatt kiesett.

BBaajjii  BBaalláázzss 111100mm  ggáátt BBuuddaa--CCaasshh  BBéékkééssccssaabbaaii  AACC eeff::  1133,,7766 3344..
EEddzzôôjjee::  TToommhhaauusseerr  IIssttvváánn

Évek óta tartó kiváló fizikai fejlôdését úgy tûnik, hogy a világversenyekhez szükséges mentális fejlôdés még nem tudta
követni. Ragyogó idei felkészültségét az Eb-n és az Olimpián egyaránt pszichés tényezôk húzták le. Megfelelô önértéke-
léssel és sok nemzetközi tapasztalatszerzéssel ez pótolható.

Bár kétségtelen, hogy egy bonyolult, több esést is eredményezô futamban teljesítette az elôfutamot, ahonnan nem si-
került továbbjutni, de futása görcsös, felkészültségét nem tükrözôen gyenge volt. Olimpiai újoncként tanulságos tapasz-
talatszerzés volt számára.

DDeeáákk  NNaaggyy  MMaarrcceellll 440000mm GGEEAACC eeff::  4466,,1177 3322..
EEddzzôôjjee::  BBeennkkôô  ÁÁkkooss

A tavaly még junior korú, olimpiai újonc élete legjobb elôfutamát teljesítette. A 8-as pálya ebben a helyzetben és me-
zônyben még bizonytalanná tette, nehezen találta a ritmust, ennek ellenére jól teljesített, az a néhány század másodperc,
ami a továbbjutástól elválasztotta, írható ennek számlájára.

Az Olimpiát megelôzô nem várt Eb siker (2. hely) után talán nehezebben tudta újra motiválni magát, ezzel együtt a várt-
nál sikeresebb és eredményesebb évet zárt.

EErrddééllyyii  ZZssóóffiiaa mmaarraatthhoonn UUTTEE dd::22::4444::4455 9922..
EEddzzôôjjee::  CCssoommaa  FFeerreenncc

Olimpiai és maratonista újonc. Ebben az évben futott elôször maratont és rögtön olimpiai kvalifikációt érô teljesítményt
tudott nyújtani. Sajnos júniusban egy ülôideg probléma miatt, heteken keresztül, csak könnyített munkát tudott végezni,
ami a táv végén visszaütött, miután a túlzott akarás okán, a táv elsô harmadában túlvállalta magát.

Ezzel együtt élete mindössze 3. maratoni távját tisztességgel teljesítette.

FFaarrkkaass  GGyyöörrggyyii HHééttpprróóbbaa BBHHSSEE dd::66001133 2222..
1144,,3333--118800--1133,,5555--2255,,7722--660077--4466,,5522--22::1177,,8833

EEddzzôôjjee::  BBaakkaaii  JJóózzsseeff
Második Olimpiáján már nagyobb tapasztalattal versenyzett. 6000 pont feletti teljesítménye, az egyéni csúcsától mind-

össze 55 ponttal elmaradva, dicséretes, jó teljesítményt nyújtott. Elsô száma a 100m gát még kissé megilletôdött volt, ap-
róbb technikai hibákkal. Magasugrásban jól korrigálva, idei legjobbját ugrotta az esô ellenére. Súlylökésben, javuló mozgás
mellett, egyéni csúcsot lökött. 200m-en megmutatkozott a  kisebb felkészülésbeli hiányosság, „elfogyott" a táv végére.
Távolugrásban a kavargó szél ellenére nagyot küzdve tudott 6m felett teljesíteni.

Gerelyhajításban az idei legjobbját dobta. 800m-en pedig a 200-hoz hasonló megállapítást tehetjük.
Évek óta egyenletesen, szépen fejlôdik, megbízható csapattag.

HHeelleebbrraannddtt  MMááttéé 2200kkmm  ggyyaallooggllááss NNyyíírreeggyyhháázzii  VVSSCC dd::  11::2233::3322 EECCSS  3322..
EEddzzôôjjee::  PPookkrroovveennsszzkkii  JJóózzsseeff

Nagyon fiatal, olimpiai újonc versenyzô. Csapatunk legnagyobb meglepetését okozta szereplésével. Nagyon bátran, a
tudásához képest az optimálisnál erôsebben kezdett, amibe a mezôny belevitte. Ennek ellenére nem ijedt meg, a kritikus
szakaszokat keményen átgyalogolva kiváló – 38 másodperces – egyéni csúcsot gyalogolt és a rajtlistán elfoglalt 48. helyé-
hez képest, jelentôsen elôrébb végzett, komoly neveket megelôzve.

Folyamatosan fejlôdik, van még tartalék a 20 km-ben, amit ki kellene aknázni egy sikeresebb 50 km érdekében.
Amennyiben kap támogatást a következô 4 éves ciklusban és lesz lehetôsége szakmailag megfelelô módon készülni,
Rióra sokat léphet elôre.

JJuuhháásszz  VVaannddaa ggeerreellyyhhaajjííttááss FFTTCC sseell::  5500,,0011 3366..
EEddzzôôjjee::  SSzzéélleess  LLaajjooss

Ismerve felkészülésébe vetett energiáit, hozzáállását és motiváltságát, érthetetlen volt az Olimpián mutatott teljesítmé-
nye. Idei hatalmas fejlôdése után, üresnek és az eredményesség iránt motiválatlannak  tûnt. Hiányzott a küzdés a verseny-
zésébôl. Gyenge eredménye nem tükrözi a felkészültségét, ami ennél sokkal magasabb szinten volt, mentális megnyilvá-
nulása pedig torz képet tükrözött a versenyzô valós ambícióiról. Az atlétikát meglehetôsen késôn kezdte, kevés még a
nemzetközi tapasztalata, mivel igen intelligens versenyzôrôl van szó valószínûsíthetô, hogy az olimpiai feszültség terhét
túlkompenzálva akarta levenni magáról.

KKaazzii  TTaammááss 880000mm DDeebbrreecceennii  SSppoorrttcceennttrruumm--SSII-- eeff::  11::4477,,1100 2244..
EEddzzôôjjee::  ddrr..    GGyyiimmeess  ZZssoolltt

Olimpiai újoncként, az elôfutamban teljesített versenye jó volt. Jól futott, jól versenyzett, kihozta magából azt, amit ak-
kor tudott. A problémát az okozza, hogy igen gyenge versenyeredménnyel érkezett. (47. eredménye volt a rajtlistán.) Fel-
készülésébe, a magyar átlag feletti feltételek ellenére, harmadik éve  csúszik  jelentôs hiba, pedig a hozzáállásával nincs
probléma.
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Az eredményesebb felkészülés érdekében le kellene egyszerûsíteni a körülményeket és több hittel kellene bízni az el-
végzett edzésmunkában.

KKáálloovviiccss  AAnniikkóó MMaarraatthhoonn ZZaallaaeeggeerrsszzeeggii  AAttllééttiikkaaii  CClluubb  dd::  22::4455,,5555 9955..
EEddzzôôjjee::  ZZssóóddéérr  ZZssoolltt

Nehéz pályán, nehéz talajon, esôben rendezték a nôi maratoni versenyt, ami a kevésbé felkészülteket hatványozottan
igénybe vette. Anikó egészségügyi problémákkal nehezített felkészülése nem tett lehetôvé többet, mint óriási küzdelmek
árán, tisztességgel teljesíteni a távot. Megszenvedett érte, nagyon kifutotta magát. Elért eredménye sajnos a vártnál lényege-
sen gyengébb.

KKiissss  DDáánniieell 111100mm  ggáátt 11998822  IIkkaarruusszz  BBSSEE eeff::  1133,,6622 2255..
EEddzzôôjjee::  iiffjj..  TToommhhaauusseerr  IIssttvváánn  

Felkészülésének elôélete mindenki számára ismert. (2011 augusztus mûtét, fertôzés, januárig járásképtelenség.) A ren-
delkezésére álló idô, a – nem is nulláról, hanem – mínuszból való felkészülésre nagyon kevés volt, az is  csoda, hogy ott
lehetett az olimpián. Az elôfutamban nyújtott teljesítménye tükrözte azt az átlag tudást, ameddig ebben az évben el tudott
jutni. Óriási és minden elismerést megérdemlô az, amit Dani ebben az évben végig csinált és elért. Nagyon megérdemel-
ne már egy probléma mentes felkészülést.

KKoovvááccss  TTaammááss  MMaarraatthhoonn VVEEDDAACC dd::  22::2277::4488 7722..
EEddzzôôjjee::  SSzzeemmáánn  JJáánnooss

Olimpiai újoncként, jól felkészülten érkezett az Olimpiára. Sajnos a tipikus hibába esett, amikor a nagy akarás elviszi a
táv elején. Túlvállalta magát, amibe nagyon belefáradt a táv utolsó harmadára. Állapotát ebben a szakaszban a meleg és a
tûzô nap tovább nehezítette, így sebessége drasztikusan csökkent, ez eredményezte a jelentôs elmaradást a kvalifikációs
eredményéhez képest. Szorgalmas, megbízható versenyzô, reméljük, hogy még sok év van a remélhetô pályafutásából.

KKüürrtthhyy  LLaajjooss SSúúllyyllöökkééss MMoohhááccssii  TTEE sseell::  1199,,6655 2211..
EEddzzôôjjee::  AAnnnnuuss  AAddrriiáánn

Az olimpiai selejtezôben elért eredményével hozta az idei átlag tudását. A rajtlistán elfoglalt 29. helyéhez képest az el-
ért 21. helyezés nem rossz, azonban Lajostól többet várunk. 3 éve ugyanott tart,  eredménye, tudásszintje nem fejlôdik.
A továbblépéshez több elszántság, keménység és hittel teli céltudatosság kellene.

MMaaddaarráásszz  VViikkttóórriiaa 2200kkmm  ggyyaallooggllááss BBuuddaa--CCaasshh  BBéékkééssccssaabbaaii  AACC dd::  11::3344::4488 4411..
EEddzzôôii::  JJuurraajj  BBeenncciikk  ééss  TTóótthh  SSáánnddoorr

Évek óta tartó folyamatos fejlôdését végre egy tisztességes világverseny szerepléssel is bizonyította. A felkészülése és
az éve jól sikerült. Tavasszal szép egyéni csúcsot gyalogolt és ezt a formát és tudást az  Olimpián  is megközelítette, csu-
pán egy perccel maradt el kvalifikációs eredményétôl. Ha egy kicsit nagyobb  hittel áll oda, akár egyéni csúcsot is mehetett
volna. Olimpiai újoncként jól teljesített, a rajtlistán elfoglalt 46. helyezéséhez képest elôrébb végzett. Rióig sokat fejlôdhet.

MMáárrttoonn  AAnniittaa SSúúllyyllöökkééss BBuuddaa--CCaasshh  BBéékkééssccssaabbaaii  AACC  sseell::  1177,,4488 2233..
EEddzzôôjjee::  EEppeerrjjeessii  LLáásszzllóó

Anita évek óta szépen fejlôdik. Ebben az évben sokat lépett elôre az átlagtudás tekintetében. Éppen ez a  magasabb szin-
tû tudás okozta azt az új pszichés állapotát, ami végül is a veszte lett. Újoncként úgy utazott az Olimpiára, hogy érezte, van
döntôbe jutási esélye. Ez a teher egyenlôre nagynak bizonyult és sajnos  elidegeskedte a selejtezô elsô két kísérletét. Foko-
zatosan építkezett, de háromból csak idáig jutott. Azt a gondolatot, hogy esetleg formahanyatlás történt, nyugodtan kizárhat-
juk, hiszen az olimpiát  megelôzô  felmérési eredményei és a Gyulai emlékversenyen elért eredménye ezt bizonyították.

MMiinncczzéérr  AAllbbeerrtt 33000000mm  aakkaaddáállyy VVEEDDAACC eeff::  88::4400,,7744 3311..
EEddzzôôjjee::  TTóótthhnnéé  SSttuuppiiáánn  AAnniikkóó

Az olimpiai elôfutamban  jól versenyzett, idei legjobb eredményét futotta. (Rajtlistán 39. eredménye volt.) Tisztességgel
küzdött, de felkészültsége ezt a tempót csak 2 km-ig engedte. A telet sajnos az Achilles mûtét  utáni hosszabb regenerá-
cióval kell töltenie, így csúszott a felkészülése.

Nagy gondot okoz, hogy középtávfutó élmezônyünkben nem tud megfelelô versenyekkel készülni és  edzôdni, mert itt-
hon nincs konkurencia, a külföldi versenyekbe pedig nem tud bekerülni. A megoldást az jelenthetné Albert esetében is,
ha a tudásszint a jelenlegi egyéni csúcs körül stabilizálódna.

OOrrbbáánn  ÉÉvvaa KKaallaappááccssvveettééss VVEEDDAACC sseell::  6688,,6644 1177..
EEddzzôôjjee::  ZZeennttaaii  TTiibboorr  ééss  DDaann  LLaannggee

Tudása és átlagteljesítménye évrôl évre javul, de nem abban a mértékben, ahogy képességei lehetôvé tennék. Az olim-
piai selejtezôben nyújtott teljesítménye jó, tükrözi idei átlag tudását. A rajtlistán a 36. eredménye volt, ehhez képest a 17.
helyen végzett, mégis érezzük, hogy Évában lényegesen több tartalék van. Képességei alapján a világ kalapácsvetô elitjé-
be tartozhatna. Egy nagyon aktív és eredményes olimpiai ciklus biztos benne lehet még, de az egzisztenciális bizonytalan-
ság gátat szabhat annak a lehetôségnek.

PPaarrss  KKrriisszzttiiáánn KKaallaappááccssvveettééss  DDoobbóó  SSEE sseell::  7799,,3377  dd::  8800,,5599 11..
EEddzzôôjjee::  NNéémmeetthh  ZZssoolltt

Krisztián ebben az évben mentálisan is felnôtt a fizikai tehetségéhez. Példás felkészülést tudhat maga mögött, ami meg-
hozta az oly nagyon várt sikert számára. Mentális stabilitását erôsíti az a tény, hogy a verseny alatt egyetlen pillanatra sem
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ingott meg, a selejtezôben és a döntôben egyaránt igen magabiztosan versenyzett és elbírta annak terhét is, hogy egyet-
len versenyt leszámítva veretlenül ment az Olimpiára.

Felkészültsége nagyobb „támadások" esetén is biztosította volna a muníciót. Amennyiben egészséges marad, Rióban
is szerezhet még dicsôséget a magyar atlétikának és sportnak.

RRaakkoonncczzaaii  BBeeaa MMaarraatthhoonn NNyyíírreeggyyhháázzii  VVSSCC dd::  22::4411::2200 8855..
EEddzzôôjjee::  GGyyöörrggyy  RRoollllaanndd

Kvalifikációs eredményénél csupán 4 perccel ment gyengébbet, ami a nehéz körülmények között elfogadható (körülmé-
nyek: lásd. Kálovics A.). Tisztességgel és keményen megküzdött ezért az eredményért. Nagyon kifutotta magát, regene-
rációja hosszú napokat vett igénybe. A három marathon futó lányunk közül a legjobban felkészült versenyzô volt.

SSzzaabbóó  AAttttiillaa TTíízzpprróóbbaa BBuuddaaöörrssii  AAttllééttiikkaaii  CClluubb dd::  77558811 2244..
1111,,1155--669966--1133,,9933--119900--5500,,8833--1144,,9922--4455,,1144--446600--5588,,8844--44::5533,,8811

EEddzzôôjjee::  ddrr..  VVáággóó  BBééllaa
Az egész versenyt tisztességgel küzdötte végig, pedig nagyon elfáradt. 2 hónapon belül az olimpiai volt a 4. tízpróba ver-

senye. Nagyon akarta az olimpiai kvalifikációt, ami nehezen, az utolsó pillanatban sikerült. A késôi kvalifikáció és az elôz-
mények már elôre vetítették, hogy az olimpián igen nehéz lesz megközelíteni a kiküldetési eredményt.

100 m-en kiválóan kezdett, majd a távolugrás a vártnál gyengébben sikerült. A súlylökés is visszafogott  mozgást hozott,
a magasugrásban viszont hozta átlagtudását. A 400m-e kemény, küzdôs futás volt.

A második napot két apróbb hibával, de jól lefutott 110 gáttal nyitotta. Diszkoszvetésben hozta tudását, míg rúdugrás-
ban beállította egyéni csúcsát, amiért nagyon megküzdött. Sajnos a  gerelyhajításnál beszúrt a könyöke, nem dobta végig
a sorozatot. 1500m-en is keményen  küzdött,  nagyon  elfáradt.  Az  eredmény  számszerûségében  elmaradt  a  kvalifi-
kációs egyéni csúcsától, azonban a körülmények ismeretében naivság lett volna többet várni. Van benne még tartalék.

Összegezve: Annak ellenére, hogy pontszerzés tekintetében atléta csapatunk egyszemélyes volt, a csapat önmagához
képest nem teljesített rosszul. Néhány ciklussal korábban jellemzô volt az atlétákra, hogy  ilyen-olyan körülmények között
teljesítették a kvalifikációs követelményeket és mire oda kerültek a  versenyre, messze az elvárható alatt teljesítettek. Ez
ma már kevésbé jellemzô. Versenyzôink többsége az olimpián hozta az átlag tudását. A probléma ott van, hogy a jelenle-
gi tudásszintjük alacsonyabbak a nemzetközi szintnél.

A klubok sok esetben segítették ki a MASZ-t amikor edzôtábori finanszírozási problémáink voltak. A klubok igyekeztek
az olimpikonokat a tôlük telhetô maximális felkészülési ellátásban részesíteni. A klub és a MASZ közös teherviselése ve-
zetett oda, hogy egyáltalán fel tudtak készülni a versenyzôk az olimpiára.

Versenyzôink többsége, csak névleg van a klubjánál, valójában Budapesten él, tanul vagy dolgozik.

BBiirrkkóózzááss

Kötöttfogásban a kvalifikációs versenyeken (2011. vb, európai kvalifikáció, két világkvalifikáció.) a célkitûzéseket nem si-
került maximálisan teljesíteni. A hét súlycsoportból hatot szerettek volna megszerezni.  Elsôre a világbajnokságon kettô fô
tudta magát kvalifikálni, majd a következô három versenyen, amit három héten belül rendeztek meg, még kettô verseny-
zô jutott ki az olimpiára. Hiányérzetünk fôleg a 96 kg-ban van, hiszen Kis Balázs személyében világbajnok versenyzôrôl be-
szélünk. Eredményességük az olimpián a célkitûzéseikhez képest közepesnek mondható, hiszen maximum három érmet
terveztek, de sajnos Bácsi Péter sérülése elvette tôlünk a lehetôséget, hogy az elvárásoknak megfelelôen teljesítsenek.

Az olimpián kötöttfogásban négy versenyzônk szerepelt:
55kg Módos Péter 3. hely
66kg Lôrincz Tamás 2. hely
74kg Bácsi Péter 14. hely (sérülés)
120kg Deák Bárdos Mihály 11. hely

MMóóddooss  PPéétteerr
Négy mérkôzést birkózott, három gyôzelem és egy vereség volt a mérleg. Összességében jól birkózott, sajnos  el kell

ismerni, hogy az ötszörös világbajnok jobb volt nála fizikálisan és technikailag is. Gyôztes mérkôzésein a lenti helyzetek-
ben tudott sikeresen akciót végrehajtani. Ez figyelmeztetô, hogy az állás birkózását kell fejleszteni a továbbiakban. Péter
bronzérmével jó teljesítményt nyújtott.

LLôôrriinncczz  TTaammááss
Ô is négy mérkôzést birkózott. Három gyôzelem és egy vereség a mérlege. A selejtezôk során végig virtuóz birkózást

mutatott, és könnyedén jutott a döntôbe. A fináléban már nem tudta megismételni a délutáni formáját. A vereség oka,
hogy mentálisan szétesett a második menetre. Ez több összetevôbôl adódott. Az elsô menetben a koreai versenyzô kizár-
ta az akció lehetôségét, majd a lenti helyzetben a bírói huzavona sem tett jót. Így a második menetben már nem volt olyan
koncentrált, amitôl a lenti védekezése szétesett és ez a vereséget hozta magával.

Összegezve, csodálatosan birkózott, súlycsoportjának kimagasló versenyzôje.
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BBááccssii  PPéétteerr  
Sajnos csak egy mérkôzés jutott, ahol vezetô állásnál egy szerencsétlen mozdulat során megsérült a térde és ez meg-

akadályozta, hogy folytassa a küzdelmet. A felkészülése és a súlyrendezése is jól sikerült. Azóta átesett egy mûtéten, bí-
zunk benne, hogy minél hamarabb felépül és újra a válogatottal készül, de már 84 kg-ban.

DDeeáákk  BBáárrddooss  MMiihháállyy  
A maga 37 évével és negyedik olimpiájával a kvalifikáció megszerzésével bravúrt hajtott végre. Sorsolásnál a  szerencse

nem neki kedvezett, nagyon nehéz ágra került. Amit ki tudott birkózni magából, azt megtette, de ennél többre Ô már nem
képes.

A magyar nôi felnôtt birkózás SSaassttiinn  MMaarriiaannnnaa kivételével nem hozta azokat az eredményeket, melyet vártunk (Barka
Emese, Szabó Emese, Godó Kitti). Az egyetlen versenyzônk, a 63kg-ban résztvevô Sastin Marianna volt. A 2011-es világ-
bajnokságon elért eredmény tekintetében az olimpiai szereplése alulmúlta a várakozásokat.

A felkészülése sérülésmentesen zajlott, az olimpiára megfelelô fizikai és szellemi állapotban érkezett. A sportformát te-
kintve sokkal jobb állapotban volt, mint a tavalyi világbajnokság elôtt.

Ennek ellenére a verseny napján, mindkét mérkôzése elôtt olyan nagymértékû stressz jött rá, amely behatárolta a szô-
nyegen nyújtható teljesítményét! Ez a nagyfokú idegesség oly mértékben rányomta a  bélyegét a versenyzésére, ami az
eredményes olimpiai szereplésbe került.Az egy nyertes és egy vesztes mérkôzést követôen a 11. helyen zárt.

Szabadfogásban a 2009-ben megfogalmazott célkitûzésük 2-4 kvalifikáció megszerzése egy érem és egy  pontszerzés-
re esélyes versenyzô felkészítése volt. Célkitûzéseiket sérüléseik ellenére sem módosítottuk. Az  olimpiára két verseny-
zô szerzett kvalifikációt a szakágból: Hatos Gábor vb, Eb bronzérmes, és Ligeti Dániel Eb ezüst és bronzérmes, vb 5. Az
olimpián Hatos Gábor az V. helyen végzett, de remélhetôleg BRONZÉRMES lesz. A célkitûzéseket tehát teljesítették.

HHaattooss  GGáábboorr
Nagyon magabiztosan végig uralva a mérkôzéseit jutott el az elôdöntôig. Az elôdöntôben nem tudta a saját stílusát bir-

kózni, mindkét menetben 2x lábra támadásból levitte az iráni, aki így döntôbe jutott. A bronz mérkôzés elsô menetében
az üzbég egy lábra támadás után levitte Gabit, a másodikban azonban tökéletesen érvényesült Gábor akarata az egyre job-
ban fáradó és a menet végére erejével teljesen elkészült üzbég azonban megkapta a lehetôséget a sorstól és sajnos élt
is a kedvezmény adta lehetôséggel, így az 5. helyen végzett. Az üzbég versenyzôt utólag doppingvétség miatt kizárták,
így Hatos lehet a NOB döntése alapján a bronzérmes.

LLiiggeettii  DDáánniieell
Titkon azt vártuk, hogy Ô lesz az Olimpia egyik meglepetésembere, azonban borzalmasan nehéz sorsolást kapott, az ak-

tuális világbajnokkal kezdett, aki leversenyezte, azután megsérült, így még vigaszágra sem vihette.

Dr. Hegedüs Csaba a FILA Bureau tagja és a londoni olimpia birkózó versenyének technikai delegáltja minden diplomá-
ciai kérdésben nagymértékben segítette a sportágat.

A szövetség minden év elején rendszeresen likviditási nehézségekkel küzd. A szakmai programok januárban elkezdôd-
nek. Az igen nagy összegeket igénylô tavaszi felkészülést és versenyeztetést (alapozó táborok, felkészülési versenyek,
edzôtáborok, Európa-bajnokság) a szövetség csak saját forrásból nem tudja finanszírozni az év korai szakaszában. Ezért a
szakmai programokat (edzôtáborok, versenyek) sokszor létszám és idôtartam csökkentésével tudják megvalósítani.

EEvveezzééss

Kormányos  nélküli  két evezôs London 13. hely 13 induló
SSzzééllll  DDoommoonnkkooss--SSiimmoonn  BBééllaa
EEddzzôô::  MMoollnnáárr    DDeezzssôô,,    aazz    oolliimmppiiáánn::    SSzzéékkeellyy  BBaalláázzss
A 2011. évi bledi világbajnokságon a Juhász Adrián-Simon Béla kettes 11. helyezésével kvalifikálta magát az  olimpiára.

Az éves teljesítményüket látva már ekkor is reális helyezésnek tûnt a 6-9. hely valamelyike.
Májusban ért a váratlan hír Juhász Adrián vizeletében meg nem engedett szert találtak a szegedi  nemzetközi  ver-

senyen  végzett  doppingvizsgálat  alkalmával. Tudtuk,  hogy  az  eljárás hosszú ideig is eltarthat, tehát  látható volt,
hogy új csapatot kell összeállítani. Simon Béla egyértelmûen a legjobb jobb-evezôs Magyarországon (ebben a szám-
ban 6 éve veretlen itthon, Eb döntôs helyek, ergoeredmények) így neki  kellett párt találni. Egyhetes válogatás után
Széll Domonkosra esett a választás, aki tavasszal az egypárevezôsben megnyerte a válogatóversenyt, és aki négypár-
evezôsben indult a pótkvalifikáción. A döntés június 3-án született meg úgy, hogy 8 hét maradt hátra az olimpia rajtjá-
ig. Közben lezajlott az eljárás Juhász Adrián ügyében, amiben megállapították, hogy nem teljesítményfokozás érdeké-
ben került a tiltott szer a szervezetébe. Ennek ellenére doppingvétséget követett el, így 7 hónapos eltiltást kapott jú-
nius 23-án,  tehát  olimpiai szereplése lehetetlenné vált. Így egyértelmûen a Széll-Simon kettes lett az olimpiai utazó.
A kormányos nélküli kettesek versenyszámában 13 egység jogosult indulni. Valóban a világ legjobb csapatai  vettek
részt a küzdelmekben. A nyolchetes felkészülés a kormányos nélküli kettesben rendkívül kevés, így nem volt más cél,
mint a tisztes helytállás.
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Az elôfutamban a csapat hitehagyottan állt rajthoz és technikai problémákkal küszködve mélyen tudása alatt evezte vé-
gig a pályát. Teljesítményük értékelésénél okvetlenül ki kell emelni Széll Domonkos példás hozzáállását, akarati és fiziká-
lis erôfeszítését; azt, ahogyan pótolni igyekezett Juhász Adriánt.

Könnyûsúlyú  kétpárevezôs London 11. hely
HHiirrlliinngg  ZZssoolltt--VVaarrggaa  TTaammááss  
EEddzzôô::  DDaannii  ZZssoolltt
Kétpárevezôsünk a májusi pótkvalifikációs versenyen harcolta ki az olimpiai részvétel jogát.
Az olimpián az elôfutamban csapatunk mindenképpen szeretett volna az elsô két hely valamelyikén végezni, mert

így több ideje lett volna pihenni a középdöntôre. A két fiú az elsô 500-on már vezetett 1000-nél második volt 1500 mé-
ternél ismét átvette a vezetést, de ez felôrölte erejüket  és kb. 300 m-rel a cél elôtt látványosan megálltak. A remény-
futamban az elsô két hely megszerzése jelentett továbbjutást a 12 közé. Itt remekül sikerült az erôbeosztás, az elsô
500 után a negyedik helyen álltak, 1000 és 1500 méternél harmadikok voltak és az utolsó 500-on szép finissel a görög
csapat mögött magabiztosan szerezték meg a továbbjutást jelentô második helyet, megelôzve az ausztrál és kanadai
csapatot is.

Újabb két napos szünet után jött a nagy vízválasztó a középfutam, amelyik az „A" vagy „B" döntôbe jutásról volt hivatott
dönteni. A futamot újra rendes rajt nélkül kezdte csapatunk és ezért 500-nál az ötödik 1000  méternél a hatodik helyen áll-
tak a fiúk. 1500 méternél még mindig úgy tûnt, hogy egy elsöprô finissel el lehetne érni az elsô három hely valamelyikét,
de ez már nem volt benne a csapatban, a többiek indultak meg és így, ha nem is nagy különbséggel a mieink az ötödik
helyen végeztek. Maradt a „B" döntô.

Hirling Zsolt derekáról a „B" döntô elôtt Halasi doktor csináltatott egy „MR" felvételt aminek eredménye igazolta Zsolt
fájdalmait, porckorong sérvet mutatott. A lehetséges kezeléseket megkapta versenyzônk, de sajnos az utolsó futamon is
jól látszott, hogy Zsolt sérült és hetek óta így készül és versenyez. A kezdeti harmadik hely után (500m) visszaestek és
1000-nél és 1500-nál 4. majd a célban az 5. lettek. Ez összesítésben az olimpiai 11. helyet jelentette számukra.

A magyar evezôs sport szempontjából a kép nem túl pozitív. A pekingi olimpián egy egységünk indult, most Londonban
viszont kettô, ez elôrelépés. Ugyanakkor a kormányos nélküli kettesnél elôfordult buta doppingvétség és emiatt az olim-
pia elôtt nyolc héttel végrehajtott csere és az ennek következtében elmaradt jobb helyezés kudarc csakúgy, mint a két-
párevezôsnél a sérülés miatti gyengébb szereplés.

JJuuddoo

A magyar judo sport számára húsz év után sikerült érmeket nyernie csapatunknak! Az olimpiai szereplés mindenféle-
képp sikeresnek nevezhetô.

UUnnggvváárrii  MMiikkllóóss eezzüüssttéérreemm  
CCsseerrnnoovviicczzkkii  ÉÉvvaa bbrroonnzzéérreemm  
KKaarraakkaass  HHeeddvviigg ööttööddiikk  hheellyy  
JJooóó  AAbbiiggééll ööttööddiikk  hheellyy  
BBoorr  BBaarrnnaa hheetteeddiikk  hheellyy

EEzzeekkkkeell  aazz  eerreeddmméénnyyeekkkkeell  aa  MMaaggyyaarr  JJuuddoo  CCssaappaatt  1133..  aa  ssppoorrttáággii  éérreemmttáábblláázzaattoonn  ééss  1133  oolliimmppiiaaii  ppoonnttoott  sszzeerrzzeetttt..

--4488  kkgg  CCsseerrnnoovviicczzkkii  ÉÉvvaa::  4 mérkôzéssel bronzérmes.
A verseny folyamán magabiztosan, határozottan versenyzett, egyetlen kihagyása volt, amikor egy intés elônnyel, egy

percen belül fölharc helyzetben a belga ellenfele lefojtotta. Viszont a bronzmérkôzésen a  hosszabbításban, a világranglis-
ta vezetôt, csodálatos akcióval ipponra dobta, ez a momentum jellemzi legjobban az Ô olimpiai felkészülését és formáját.

--5577  kkgg  KKaarraakkaass  HHeeddvviigg::  5 mérkôzéssel lett ötödik.
Ötödik helye szintén óriási siker, ha figyelembe vesszük a körülményeket, sérüléssel szenvedett az elmúlt évben, hul-

lámvölgyben volt az eredményeit tekintetve az elôzô évekhez képest 2011-ben, és közvetlen az Olimpiát megelôzôen is
sérülést szenvedett. A versenyzô le is nyilatkozta, hogy elégedett a teljesítményével, ahogyan mi is azok lehetünk.

--7700  kkgg  MMéésszzáárrooss  AAnneetttt::  egy vesztett mérkôzéssel kiesett.
Sérülésekkel szenvedett és szinte egy éve nem indult versenyen. A fogyasztásból adódhatóan kondicionális problémák

voltak láthatók a küzdelmében és látszott a szônyeg biztonság hiánya. A bírói döntés korrekt volt.

--7788  kkgg  JJooóó  AAbbiiggééll::  4 mérkôzéssel az ötödik helyen végzett.
A sikeres szereplésrôl szóló beszámolónál, meg kell említeni, hogy reálisan ebben a súlycsoportban egy érem maradt

ki a csapat teljesítményébôl! Az amerikai magabiztosan nyerte az olimpiát, viszont ha nem sérül meg Abigél, valószínûleg
másképp alakul a súlycsoport érmeseinek a megoszlása. Példa értékû akaraterôvel sérülten is folytatta a versenyzést és
mérkôzést is tudott nyerni a vigaszágon. A harmadik helyért a  világbajnoktól kapott ki és azon a mérkôzésen sem játszott
alárendelt szerepet. Az ötödik hely önmagában  is nagy teljesítmény, kiváltképp a sérülés tükrében.

2012/4 ■ MAGYAR EDZŐ 11

CCééllkkiittûûzzééss TTeelljjeessííttééss
Kvalifikáltak száma: 11 8
Pontok száma: 17 13
Helyezések száma: 4 4
Érmek száma: 3 2

M Edzo 2012/4/03-58  2012/12/04 19:32  Page 11



--6666  kkgg  UUnnggvváárrii  MMiikkllóóss:: 6 mérkôzéssel ezüstérmes.
A két „kötelezô" gyôzelem után nagyon komoly ellenfeleket gyôzött le. A döntôben sajnos a fiatal grúz taktikája bejött,

egy-másfél percig hihetetlen intenzíven támadott, amibôl sikerült Yuko-t dobnia, és ezután ki tudta védekezni a mérkôzést.
Miklós rendkívül magabiztosan és fejben összeszedetten versenyezve feltette eddigi versenyzôi pályafutására a koronát!
Büszkék lehetünk rá!

--8811  kkgg  CCssookknnyyaaii  LLáásszzllóó::  két mérkôzéssel kiesett.
A papírforma gyôzelem után a késôbbi Olimpiai bajnoktól szenvedett vereséget. Felkészülése és formaidôzítése rend-

ben volt, ez látszott a koreai elleni mérkôzésén, senki nem tudta így megszorítani Kim-et. Versenyzônk mindent próbált
megtenni, a gyôzelemért. Itt jegyezném meg, a magyar csapat sorsolása  általánosságban kedvezô volt, sajnos a 81 kg-
ban ezt nem mondhattuk el.

--9900  kkgg  MMaaddaarráásszz  TTaammááss: egy mérkôzéssel kiesett.
Zöldkártyával jutott ki az Olimpiára, ennek ellenére tisztességesen helyt állt.

++110000  kkgg  BBoorr  BBaarrnnaa:: 4 mérkôzéssel a hetedik helyen végzett.
Elsô mérkôzésen azt a hollandot verte, akitôl már kapott ki. Második mérkôzésen a kellemetlen marokkóit Ipponnal le-

gyôzte, ezután következett a kritikus mérkôzése, Toelzer ellen, ha nyert volna, négy közé jut. A bíró elôször Barnát intet-
te, szerintem jogosan, viszont amikor ezután visszatámadott, látható volt az Ô  aktivitása, mégis együttes intést kaptak,
ami azt jelentette, hogy a német yuko elônyre tett szert. Ezután már csak az elônyt kellett tartania és sajnos Barna nem
tudta áttörni a védekezését. A következô brazil versenyzô legalább 30 kg-mal nehezebb Barnánál, akit próbált összeszed-
ni dobásindításhoz, viszont ezt nem tudta megoldani, talán az a taktika, miszerint többet fordulva mutatja az aktivitását
eredményre vezetôbb lehetett volna, ha ezzel még egy intést ki tud csikarni.

Sajnos az olimpia évében csak a második félévtôl állt rendelkezésre szerzôdés szerint az állami támogatás. Szerencsé-
re a MOB saját keretébôl kölcsön tudott adni többször is a Szövetségnek, mikor is a programokhoz  megfelelô anyagiak
hiányoztak. Az MJSZ saját, szponzori bevételeibôl, illetve a MOB kölcsönökbôl  biztosítani  tudta  a zavarmentes felkészü-
lést az olimpiára.

A jövôt tekintve a finanszírozás ütemezésére nagyobb gondot kell fordítani, ugyanis nem normális, ha az olimpia elôtt
pár hónappal kerül aláírásra az olimpiai felkészülés finanszírozását biztosító szerzôdés.

KKaajjaakk  ––  kkeennuu

Jelentôsen megváltoztak a sportág olimpiai versenyszámai Pekinghez képest. A férfi kenu és kajak 500 m-es verseny-
számok helyett a 200 m-es versenyszámok kerültek az olimpiai programba. A nôk három 500 m-es versenyszáma mellé
negyedik versenyszámként megrendezték a K-1 200 m-t. Ennek következtében a sportág szembetûnô változása a ver-
senyszámokra történô specializáció volt. Így a férfiak esetében a két versenytáv (1000 és 500 méter) közötti átjárhatóság
gyakorlatilag megszûnt, a nôknél viszont megmaradt az 500 és a 200 méteres táv vonatkozásában.

NNôôii  kkaajjaakk  sszzaakkáágg  
Hat nôi versenyzônk szerzett kvalifikációt, melybôl egyet a válogató versenyeket követôen visszaadtunk a nemzetközi

szövetségnek a szabályok alapján.
KK--11  550000mm:: Olimpiai bajnok: Kozák Danuta. Teljesítményéhez nem lehet mit hozzátenni, tökéletesen  versenyzett már az

elô és középfutamok során is az olimpián. Egyéni kiemelkedô teljesítményét jelzi az is, hogy egyedül Ô tért haza két olim-
piai aranyéremmel a teljes magyar csapatból.

KK--22  550000mm: Olimpiai ezüstérmes: Kovács Katalin - Douchev-Janics Natasa. A németek mögött lettünk  másodikak, akik
egyértelmûen jobbnak bizonyultak nálunk. A versenyzésük során látszott, hogy az edzôtáborban mutatott teljesítményü-
ket nem tudták kihozni magukból. Ha minden jól összejön a versenyzésük során, akkor sem biztos, hogy legyôzhették vol-
na német riválisaikat.

KK--44  550000mm:: Olimpiai bajnok: Szabó Gabriella - Kozák Danuta - Kovács Katalin – Fazekas-Zur Krisztina. Egyéni teljesítmé-
nyük és csapathajós alkalmasságuk alapján is esélyesnek tudhattuk ôket. A felkészülésük tökéletes összhangban történt.
Az elôfutamban és a döntôben mutatott teljesítményük is hibátlan volt, amibôl még külön ki kell emelni a rajtszakaszukat,
ami az elmúlt évekhez/olimpiákhoz képest jelentôsen fejlôdött és a legjobb lett a mezônyben.

KK--11  220000mm:: Olimpiai bronzérmes: Douchev-Janics Natasa. Az edzôtáborban és az elôfutamban mutatott  teljesítménye
alapján a végsô esélyesek között tartottuk számon, de Londonban Natasa nem a legjobb  formáját mutatta. Formaidôzíté-
se nem sikerült túl jól, ennek oka a túledzettség lehetett.

FFéérrffii  kkaajjaakk--sszzaakkáágg  
Ebben a szakágban a 8 megszerezhetô kvótából hetet szereztünk meg.
KK--11  11000000mm:: Ebben a számban nem vettünk részt az olimpián. A megszerzett kvóták száma alapján tudtunk volna indul-

ni, de az a páros és a négyes hajó eredményességét gyengítette volna.
KK--22  11000000mm:: Olimpiai bajnok: Dombi Rudolf - Kökény Roland. Már a tavalyi világbajnokságon is ugyanebben a verseny-

számban indultak és számukra elég korán, május végén eldôlt, hogy az idei évben is erre az egy számra kell koncentrálni-
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uk. A páros tagjai fizikailag és mentálisan is tökéletesen kiegészítették egymást. Londoni gyôzelmük egyrészt a speciali-
zálódott felkészülésnek volt köszönhetô, másrészt meg a versenypályán nyújtott hihetetlen magas szintû mentális felké-
szültségnek.

KK--44  11000000mm:: Olimpiai ezüstérmes: Kammerer Zoltán - Tóth Dávid - Kulifai Tamás - Pauman Dániel. A négyes messze az
elôzetes elvárások felett teljesített az olimpián, csak titkon reméltük a dobogós helyezést. Sikerük okát a csapat tagjainak
csapatként történô alázatos felkészülése eredményezte. Londonban pontosan úgy versenyeztek, amit az edzéseken elô-
zetesen begyakoroltak, így utólag lehet mondani, hogy „hozták a formát".

KK--11  220000mm:: Olimpiai 6. helyezett: Dudás Miklós. A csapat legfiatalabb tagjaként vett részt az olimpián. Az, hogy pontszer-
zô helyen végzett abszolút siker és hatalmas bravúrnak is számít ebben a sprintszámban. Miklós versenyei a kajak-kenu
versenynapok legvégén voltak, ennek ellenére kint tartózkodása alatt semmi sem zökkentette ki a koncentrálásból. Fel-
készülésében az is jelentôs szerepet játszott, hogy az olimpiát megelôzô edzôtáborban a londoni rajtgéppel megegyezô
rajtgépet használt az edzései során.

KK--22  220000mm:: Ebben a számban nem vettünk részt az olimpián. A megszerzett kvóták száma alapján tudtunk  volna indul-
ni, de az a többi versenyszám eredményességének a rovására ment volna.

KKeennuu  sszzaakkáágg  
Ebben a szakágban egyedül Vajda Attila tudott kvalifikációt szerezni.
CC--11  11000000mm:: Olimpiai 6. helyezett: Vajda Attila. Abszolút esélyesként indult az olimpián, fizikai felkészültsége alapján a

dobogón kellett volna végeznie. Mentálisan nem hozta magát a döntôben, az elsô 250 méter hiányzott igazán, a táv hát-
ralévô részében már nem tudta átfordítani a döntô alakulását.

CC--22  11000000mm:: Ebben a számban nem tudtunk indulni, mert nem sikerült a kvótaszerzés a kvalifikációs versenyeken.

CC--11  220000mm:: Olimpiai 11. helyezett: Vajda Attila. Ebben a versenyszámban nem szereztünk kvótát, de az ezer egyes kvó-
tájával el tudtunk indulni az olimpián. Vajda Attila önmagához képest egyébként jól teljesített ebben a versenyszámban.

A londoni olimpián elért kimagasló eredmények elérésében döntô szerepe volt a felkészítô edzôknek. A  felkészítésben
résztvevô szakemberek nemcsak fizikailag készítették fel versenyzôiket, hanem a csapathajók egységgé formálásában is
nagyon nagy szerepük volt.

A sportágnak mindig kiegyensúlyozott, jó kapcsolata volt/van a MOB-bal. Ennek ellenére az átszervezésbôl és a finan-
szírozás késlekedésébôl eredô problémák zavarokat okoztak a felkészülés során. A felmerülô problémákat közösen kezel-
tük, végül minden esetben sikerült elkerülni az ellehetetlenülést. Az olimpiát megelôzô fôtitkári értekezletek segítették a
tisztánlátást.  Nagyon  sok  kérdôjel  származott  az  olimpiát  megelôzô  idôszakban  az  információhiányból, amelyrôl
meggyôzôdésünk, hogy a MOB nem tehetett. Így több esetben helyszíni improvizációra kényszerültünk, amiben megbíz-
ható partnerünk volt a MOB. A  kajak-kenu válogatott nem az olimpiai faluban lakott. A kommunikáció ennek ellenére meg-
felelô volt, a helyszíni igények, az azokból fakadó feladatok sem okoztak gondot.

KKeerréékkppáárr
OOrrsszzáággúúttii  kkeerréékkppáárr

A londoni olimpiai játékokon a kerékpár sportot képviselô Lovassy Krisztián (BVSC –Zugló) felkészülése és az  olimpiát
megelôzô versenyidôszak eredményei nagy reményekre adtak okot. A felkészültsége, technikai  tudása és versenyzôi tu-
datossága esélyt,  számunkra reményt adott arra, hogy 144 fôs, 46 országból érkezett „kiemelt profi" versenyzôket tartal-
mazó mezônyben az elsô 30-ban végezzen. A verseny távja 250 km volt. A verseny folyamán számos technikai probléma
nehezítette versenyzését, s végül a versenybírók kényszerítették Lovassy Krisztiánt a verseny feladására.

A verseny alatt 2 alkalommal kapott defektet (mind a két alkalommal felzárkózott a mezônyre), 1 alkalommal keveredett
bukásba (ez után is felzárkózott), majd a végsô döfésként egy úthiba miatt a nyeregcsô sérülését követôen szükséges ke-
rékpárcsere után, annyi hátrányt kapott (innen már nem tudott felzárkózni), hogy a  szervezôk limit idô miatt kiszólították
a versenybôl. A versenyzô ellátása a verseny során részben jól sikerült. A gépkocsi kíséret nehézkes volt. Minden meg-
történt vele, ami egy versenyzô, edzô rémálma nagy  versenyek elôtt.

Sajnos az anyagi juttatások nem voltak tökéletesek, voltak és még a mai napig is vannak elakadások,  melyek  nehezí-
tették a felkészülést, de a nehézségeket idôszakosan áthidalta a szövetség a folyamatosság biztosítása érdekében.

Sajnos kísérôi létszámgondjaink miatt nem tudtuk teljesíteni a szövetség kérését, hogy legalább a verseny napján le-
gyen minimum két segítô akkreditálva.

HHeeggyyii  kkeerréékkppáárr  ((MMoouunnttaaiinn  BBiikkee))

Az Olimpiára két versenyzôvel sikerült kijutnunk, Parti András és az utolsó pillanatban meghívott Benkó Barbara szemé-
lyében.
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Parti Andris második Olimpiáján vett részt. Pekingben tulajdonképpen a szakmát is meglepve végzett az elôkelô 23. he-
lyen. Érett versenyzôként készült 4 éven keresztül. Szakmai célkitûzés a pekingi eredmény beállítása vagy megdöntése
volt. Sajnos számára a verseny nem úgy alakult, ahogy eltervezte. Súlyos bukást szenvedett, jelenleg is rehabilitáción van,
reméljük, sportpályafutását az elszenvedett sérülés nem fogja befolyásolni.

Benkó Barbara az olimpián a 27. helyen végzett, mint a Mountain Bike szakág elsô nôi olimpikonja. A szakmai célkitû-
zés a 20-25. hely megszerzése volt, amelytôl némiképp elmaradt, de felkészülési sorozatban súlyos bokasérülést szenve-
dett, ami miatt több hetes kihagyásra kényszerült. Mindezek fényében teljesítménye így is remeknek mondható. 22 éves,
még korosztályos (U23-as) versenyzô, több olimpián is lehetôsége lesz még indulni.

A felkészülést fôleg anyagi problémák nehezítették és nehezítik a mai napig. Nincs a szövetségnek elég anyagi lehetô-
sége támogatni a hazai versenyeket, csapatokat, akik így csak külföldön tudnak megfelelô körülmények között felkészül-
ni. Az utazások és versenyek költségeit a versenyzôk vagy klubjaik állják, és a válogatott keret is sok esetben csak utólag
jut hozzá a megelôlegezett pénzéhez.

Az Olimpián a kommunikáció megfelelô volt, de bizonyos dolgok akkor már nem voltak elintézhetôk (kocsi behajtás, szü-
lôi jegyek, egyebek) az igények késôi jelzése miatt.

KKéézziillaabbddaa

A megváltozott kvalifikációs rendszer jelentôsen megnehezítette a csapatok számára az olimpiára való kijutást. A világ-
versenyek megfelelô helyezéseinek megszerzése után kerültek kvalifikációs csoportokba a csapatok és harcolhatták ki a
jogot a londoni részvételre. A világversenyeken gyôztesek kivételével a  beiktatott kvalifikációs csoportok elsô két helye-
zettje kerülhetett ki az olimpiára. A vb és az új rendszerben bevezetett kvalifikációs torna és az azt megelôzô világbajnok-
ságra való kijutási kényszer több mint 2 éves versenyzést és kiélezett küzdelmet hozott a világ élvonalában az olimpiáig
vezetô úton. Elmondható, hogy a világ közvetlen élmezônyét alkotó csapatok számára megnehezedett a folyamatos jelen-
lét és a sikeres versenyzés a világ elitjében.

A férfi kézilabda válogatott az elmúlt években igen nehéz utat járt be. Az elôzô olimpiára nem jutott ki, valamint az elô-
zô Eb-n 14. helyezést ért el. Ez volt az a mélypont, melyrôl vissza kellett kapaszkodni a  középmezôny felsô harmadába,
illetve az élmezônybe. A férfi kézilabda nemzeti válogatott teljesítette legfôbb célkitûzését, kijutott az utóbbi négy világ-
versenyre, s így biztosítani tudta, az eredményességén túlmenôen a folyamatos jelenlétet a világ élvonalában. A londoni
olimpiára való kijutás már bravúros teljesítménynek számított. Az olimpiai csoportba sorsolás után a lehetô legnehezebb
ellenfeleket kaptuk,  akik Korea kivételével a nemzetközi ranglistán jelentôsen elôttünk jártak. Az elmúlt világversenyek si-
kercsapatai közül legalább kettôt kellett magunk mögé utasítanunk. Súlypontozott kulcsmérkôzések jelentkeztek csopor-
tunkban, s így ezekre hatványozottan kellett készülnünk. Minden mérkôzésünket  gyôzelemre játszottuk, azonban a spa-
nyol és a horvát válogatottak játékos állományban, nemzetközi  tapasztalatban kiegyensúlyozottabbnak tûntek, az elmúlt
évtized sikercsapatai közé tartoztak, a dán  válogatottal együtt. Stratégiai elképzeléseink beváltak, hiszen a gyôzelemre va-
ló törekvés végsô fenntartása mellett a dán, koreai és szerb mérkôzéseket kiemelt fontosságúnak tekintettük, s ezen mér-
kôzéseken kellett a továbbjutást jelentô pontokat megszereznünk. A csoportküzdelmekbôl a sikeres továbbjutáskor telje-
sítettük  az alapvetô célkitûzésünket, miszerint folytathatjuk a további versenyzést az olimpián.

A „ki-ki" mérkôzésen a francia válogatottat legyôzô izlandi csapatot kaptuk, akiket az elôzô világversenyeken soha nem
tudtunk legyôzni. Talán nem volt véletlen a másik csoport végeredményének az alakulása, mert a franciákat az elmúlt idô-
szakban többször legyôztük, míg Izland ellen sorra sikertelenek maradtunk. A legjobb  négy közé kerülést jelentô sorsdön-
tô mérkôzést kétszeri hosszabbítást követôen, drámai küzdelemben  megnyertük. Sporttörténelmi sikert ért el válogatot-
tunk, hiszen a csapat mentálisan, stratégiailag, fizikailag kiemelkedô teljesítményt nyújtott, bejutott az elsô négy helyezett
közé. A magyar férfi kézilabdás talán legdrámaibb mérkôzésén sportágunk kiemelkedô sikerét érte el, amely egyben to-
vábbi lehetôséget biztosít a kézilabda hazai fejlôdésének. Tovább javíthatja szakembereink lehetôségeit, munkakörülmé-
nyeit. A jelentkezô érdeklôdést ki kell használni az utánpótlás minôségi és létszámbeli gyarapítására.

A svédek elleni elôdöntôben különösen a végjátékban irányító játékosunk, Császár Gábor elvesztésével,  valamint 2-3
tiszta gólhelyzet kihagyásával, és a játékvezetôk sajátos aktív-passzív elzárások értelmezésével és ítéleteivel, minimális kü-
lönbséggel elveszítettük a mérkôzést, így a harmadik helyért játszhattunk. Az egy gólos vereség hatalmas küzdelemben
dôlt el, de a játékos állományunk határait, meglévô szerkezeti problémáit is megmutatta.

A horvát válogatott elleni bronzmérkôzésen a sérülésekbôl kialakult helyzet, és a megelôzô mérkôzések határterhelései
miatt a jobbik csapat gyôzött. Az elért negyedik helyezésünk egyértelmû sikere a magyar kézilabdázásnak, s ezen a he-
lyen is gratulálnunk kell elsôsorban a csapat közös teljesítményéhez a  felkészülés és a versenyzés során. Megállapítható
azonban, hogy mindig voltak kiemelkedô teljesítmények, melyek a magas szintû csapatmunkától támogatva a kritikus idô-
szakokban sikerre vitték válogatottunkat.

A küzdôképesség, a morális és mentális erô, a külsô és belsô motiváció magas foka, valamint a játékosok önbizalma és ön-
becsülése jelentette sikereink bázisát. Londonba nem kvalifikáló országok és csapatok névsora igen hosszú, így az olimpián
elért közös teljesítményünk, mely az elmúlt két és fél év  válogatottbeli munkáján és a válogatott keretet adó klubokkal való
zökkenômentes munkán alapszik. A válogatottban példa értékû munkavégzés folyik a játékosok részérôl, a teljesítmény moti-
váció, a nagy nyomás alatti teljesítô képes tudás támogatja az elmúlt évek erôn felüli eredményét. A csoportmérkôzések alat-
ti elsôsorban az eredménytelenség és a sportforma ingadozása miatti játékos cserét a gyakorlat messzemenôkig igazolta.

Az olimpiai felkészülés három fázisra épült, melyek nagymértékben befolyásolták edzésmódszertani, szakmai megfon-
tolásukat. A legnehezebb problémát a világbajnoki selejtezô, a játékosok egyéni terheléses, regenerációs programja, vala-
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mint a közvetlen olimpiai felkészülés szakmai összehangolása jelentette. Úgy gondoljuk, hogy a nemzeti válogatott felké-
szülésének szinterei, utaztatása és az ott elvégezhetô szakmai munka kiemelkedônek mondható.

A sportág vezetése a szakmai bizottságok javaslatain alapulva, az Elnökség döntései értelmében minden szükséges és
lehetséges segítséget megadott az olimpiai kvalifikáción való részvétel, majd az olimpiai  felkészülés és részvétel sikeres-
sége érdekében a válogatott csapatnak. A támogatás idôbeni csúszása miatt a szövetség arra kényszerült, hogy kizárólag
saját forrásból oldja meg mind az olimpiai kvalifikációs tornára való felkészülést, az azon való részvételt és az olimpiai fel-
készülést is. Ez jelentôs mértékben megnehezítette a szövetség feladatát, hogy az olimpiára készülô csapat számára min-
den szükséges feltételt ilyen körülmények között biztosítani tudjon.

A MOB elfogadta a szövetség kérését a kézilabda válogatott egészségügyi stábjának az elôzetes tervekhez képest tör-
ténô növelésre.

MMûûuuggrrááss

2009-ben 4 fô olimpiai - A kerettagunk volt: Barta Nóra, Kormos Villô, Hajnal András, Mátyás Melinda, és 2 fô B - keret-
tagunk Gondos Flóra és Reisinger Zsófia személyében. Ezekhez a versenyzôkhöz 4 kvalifikációt és 1-3 pontot terveztünk.

Az évek során nem tudott a nemzetközi mezônnyel fejlôdni Hajnal András és az Amerikában tanuló Mátyás Melinda,
ezért félidôben kikerültek a keretbôl. Végül két versenyzônek sikerült kvalifikációt szereznie.

BBaarrttaa  NNóórraa számára a célkitûzés a pontszerzô 6-8. hely volt. Gerincmûtétje utáni visszatérésekor a versenyeken már lát-
szott, hogy ez az eredmény nehezen kivitelezhetô. A olimpián elaludta a nyakát, a verseny elôtti idôszakban alig tudott
edzeni, így a középdöntôbe kerülésre  sem számíthattunk igazán. A fizikai állapota minden bizonnyal a teljesítményét be-
határolta. Végül a 25. helyen végzett egy rontással.

GGoonnddooss  FFllóórraa számára a kitûzött cél mindössze az olimpiai kvalifikáció volt. Az olimpián egyenletesen ugrott - rontás nél-
kül, - így szerezte meg a 22. helyet. Tôle a továbbiakban is folyamatos fejlôdést várunk. A középdöntôrôl mindössze 15
ponttal maradt le. Teljesítményével elégedettek vagyunk. 20 éves, fiatal versenyzô, felnôtt pályafutása most kezdôdik.

KKeelleemmeenn  IIllddiikkóó a LEN Mûugró Technikai Bizottságának tagja, immár negyedig alkalommal vett részt  olimpián  pontozó-
ként. Ez nagy sportdiplomáciai bravúr, mivel Európában van a legtöbb pontozó, innen a legnehezebb bekerülni az olimpia
bírói keretbe. Az olimpia elôtt és alatt a MOB-bal rendszeres volt a kapcsolattartás, minden alkalommal megkapták a szük-
séges információkat.

Egy-egy alkalommal a MOB iroda segített az adott kérdés megoldásában az olimpia elôtt és a helyszínen is.
Az olimpia alatt a csapatiroda mindenben azonnali segítséget nyújtott.
AA  22001122.. évben gazdasági helyzetük a 2011. évihez képest az állami támogatást és saját bevételeiket is tekintve stabil-

nak volt mondható. A felkészülési tervekben meghatározott célkitûzéseiket, ha csökkentett szakmai programmal is
(egy–két tervezett edzôtáborról és felkészülési versenyrôl le kellett mondaniuk), de meg tudták valósítani. Nagy segítsé-
get nyújtott a MOB vezetése azzal, hogy kérésüknek eleget téve elôleget tudott biztosítani (saját pénzügyi kerete terhé-
re) és így az olimpiai keret részt tudott venni a tervezett, szakmailag elengedhetetlenül szükséges versenyeken.

ÖÖkkööllvvíívvááss

A londoni olimpián a gyôzelem/vereség mutatót tekintve válogatottunk 3-3-ra végzett, azaz hozta az olimpiai ciklus átla-
gosnak tekinthetô 50%-os értékét. A három versenyzôt felvonultató magyar kontingens a 25.  helyen végzett a rangsor-
ban, amely elôrelépés a négy évvel korábbihoz képest, amikor Pekingben öt kvótát  szerzett ökölvívóval a negyvenedik he-
lyet érte el a magyar ökölvívás.

Az eddigi eredmények és felkészülô csapatban lévô lehetôségek alapján, a közgyûlés által elfogadott és az  olimpiai fel-
készítési programban meghatározottak szerint 3-5 versenyzô kvalifikálását tervezték, amit 3 fôvel teljesítettek. Az eredmé-
nyességi célkitûzésben 1 érem és 1 helyezéssel számoltak, amit Bacskai Balázs kiesése kétségessé tett. A kvalifikált ver-
senyzôk a felkészülés alatt mutatott teljesítménye alapján reménykedtünk a tervek betartásában. Káté Gyula mozgásszer-
vi problémái, valamint Varga Miki „mattsága" miatt az eredményességi célkitûzésbôl csak a pontszerzés valósult meg, így
a tervezett 4-6 pontból 2 pont realizálódott.

Harcsa Zoltán a Kispest 19 esztendôs reménysége, Szántó Imre tanítványa, egy ötödik helyezéssel legjobb magyar ered-
ményt érte el a londoni olimpiai játékokon. A szingapúri Ifjúsági Olimpiai Játékokon bronzérmes tinédzser két gyôzelem-
mel jelezte Londonban, felért a világ elit közelébe. A kedvezô sorsolás esetén remélt érem ugyan elmaradt, de a magyar
ötkarikás küldöttség így is gazdagodott olimpiai pontokkal.

A harmadik olimpiáján szereplô Káté Gyula ezúttal már tudott mérkôzést nyerni, de a legjobb nyolc közé jutásért az olasz
Vincenzo Mangiacapre megálljt parancsolt neki. Varga Miklós is rendelkezett olimpiai tapasztalatokkal még Pekingbôl, de
ezúttal is korai búcsúra kényszerült és ismét egy volt szovjet régióból  érkezô versenyzô állította meg. A válogatott egyik
legeredményesebb versenyzôje, az Európa-bajnok Bacskai Balázs viszont ott sem lehetett Londonban, pedig leginkább ô
számított éremesélyesnek.
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A sportág nemzetközi szövetségeiben 2011. évben lezajlott kongresszusokon soha nem tapasztalt sikert elérve több
szakemberünk került különbözô funkciókba – erôsítve sportdiplomáciánkat – ami a Londoni Olimpia elôtt mindenképp ked-
vezô esemény volt.

Dr. Csötönyi Sándort AIBA (Nemzetközi Amatôr Ökölvívó Szövetség) VB – tagnak választották meg.
A londoni tartózkodás alatt a csapat minden kérését kiemelten kezeltük és teljesítettük. Az elszállásolással  és  a  kinti

életkörülmények kialakításával igyekeztünk a hazai környezetet megteremteni. A jó tapasztalatok ellenére az olimpiai szo-
baelosztás során nem volt szerencsés versenyzôi apartmanban gyúrói szobát kialakítani. Nagy volt a jövés-menés – mint
egy rendelô – ami gátolta a megfelelô pihenési lehetôséget.

Az ökölvívás felkészülésében az edzôpartnerek „minôsége" igen fontos, jelenleg a magyar mezônyben nem áll rendel-
kezésünkre megfelelô edzôpartner. Kiemelt feladat, hogy megfelelô pénzügyi  erôforrások megteremtésével nemzetközi
szintû edzôpartnerek keresésével- biztosításával segítsük azokat a  versenyzôket a felkészülésben, akiktôl a világversenye-
ken eredményt várunk.

A központi edzôtábor felszerelése elavult a meglévô szerek (zsákok ütôfalak) rosszak és hiányosak. A  modern  felkészü-
lés szükségessé teszi a felkészülési idôszaknak megfelelô szerek (könnyûnehéz zsákok, ügyességfejlesztô eszközök) be-
szerzését, használatát. (EGÉSZ ÉVBEN JELEZTÉK – INTÉZKEDÉS NEM TÖRTÉNT)

ÖÖttttuussaa

A kvalifikáció kiírásakor, mint korábbi olimpiáknál is, az elérhetô két-két helyen felül további két fiú, és egy harmadik lány
kvalifikációt tûzték ki célul. A 2011-es év végére az elérhetô két-két helyet megszerezték, a ranglistás helyekbôl pedig
2012 júniusában újabb két fiú, és egy lány indulási jogosultságot kaptak eredményeik alapján. Így a kvalifikációs célkitûzé-
seket maradéktalanul teljesítették.

Eredményességben az elôzô év, évek eredményeinek ismeretében, jogosan, magas elvárásokat fogalmaztak meg, mind
a négy versenyzônktôl pontszerzô helyezést vártak el. Csak Marosi Ádám  bronzérmével lehetünk elégedettek, így elôze-
tes eredményességi célkitûzéseik nem teljesültek.

Marosi Ádám nagyon nehéz, nagyon küzdelmes, szoros versenyben állt helyt. Ilyen versenyeredménnyel tíz  verseny-
bôl hatszor nyerni lehet. Ez a másik négy egyike volt. A cseh versenyzô óriási napot fogott ki, 1024 pontos vívásával nagy
lépést tett a gyôzelem felé. Ez évben vívott 760 körül is. A kínai fiú is élete legjobb versenyét produkálta, így ezen a na-
pon ôk ketten voltak a mezôny legjobbjai.

Marosi Ádám vívásban megilletôdötten kezdett, erôsen negatívban. A fele idôre egálra felzárkózott, és a végére 20/15-
ös, 880 pontot érô eredményt ért el. A vívás második felében aktívabban,  bátrabban,  célratörôbben,  ennek  eredménye-
képpen  eredményesebben  versenyzett. Úszásban nagy küzdéssel, kiváló  eredménnyel ért célba. Lovaglás: mestermun-
ka. Profi  lovasversenyeken  lehet  ilyen  tudatos,  hibátlan,  koncentrált  lovaglást  látni.  Minden mozdulata a helyén volt.

A kombinált elôtt a szokásos sûrûségû volt a rajtlista, minimális differenciával, másodpercrôl másodpercre rajtoltak a ver-
senyzôk, minden pillanat, minden lövés helyeket dönthet el. Kemény küzdelem ígérkezett, a versenyben Svoboda és Cao
is jól lôtt, a rajtnál meglévô 9 és 11 mp hátrány megmaradt, Ádám feljött mögéjük a harmadik helyre, de elôbbre már nem
tudott jutni. Nagy versenyben, nehéz küzdelemben értékes bronzérem.

Kasza Róbert szép emlékekkel jött Londonba, hiszen a 2011-es világkupa döntôt itt nyerte, ugyanezen a lovas és futó
helyszínen, és szerzett elsôként kvalifikációt. Nehéz éve volt, nyerte a hazai idénynyitó versenyt, majd az elsô világkupa
helyett márciusban, egy térdmûtét következett. Az operációt követôen május végére lett teljes mértékben terhelhetô és
kezdett versenyezni, ezüstérmes lett az Európa-bajnokságon és a Kreml Kupán is.

Vívásban nagyon jól kezdett, igazolva, hogy a mezôny egyik legtechnikásabb vívója. A verseny második  felében néhány
vereséget szenvedett, melyek között volt vitatható ítélet is, amiket nem tudott feldolgozni, elvesztette magabiztosságát,
határozatlanná vált. 880 ponttal végzett. Úszásban nagyon jól küzdött és  kiváló  eredményt ért el. Lovaglásban hibátlan,
profi mestermunka. Mindkét lovasunk teljesítményét csak felsôfokon lehet dicsérni. Kombináltban Marosi elôtt indult, ne-
héz pozícióból, jó futással a pontszerzô hely esélyével. Robi jó lövô, itt ez kevésbé mutatkozott, a harmadik sorozatában
hibázott, egyre hátrébb került, a futásban is gyengébben teljesített. Némi magyarázat a gyengébb kombájn teljesítmény-
re, hogy futás utánra felvizesedett az operált térde, hazaérkezése után a Sportkórházban féldecinyi vizet kellett leszívatni.
12. helye a vártnál gyengébb.

A lányoktól az elmúlt évi eredményes szereplés és magabiztos kvalifikáció után jó szereplést vártunk. Mindketten na-
gyon fiatalok, Saci még javában junior korú.

Tóth Adrienn technikás, jó vívó, ennek megfelelôen remekül kezdett és folyamatosan az élen volt a késôbbi  vívószám
gyôztessel felváltva. Az utolsó 3 fordulóig ôrizte jó pozícióját, az utolsó 3 asszóját elvesztette. 976  pontja ezzel együtt jó
teljesítmény. Úszásban nagyon jó idôvel az összetett verseny élére került, így lovaglásban utolsó induló lett. Lova az elsô
kanyarban jól mutatkozott, egy lengyel versenyzôvel, két veréssel és némi idô túllépéssel ment végig. Adrienn jól melegí-
tett, majd bizonytalan, határozatlan lovaglással, 5 veréssel fejezte be a pályát. Visszaesett az 5. helyre. Nagyon szoros rajt-
idôk mellett sorakoztak mögötte az indulók, futásban az egyre reménytelenebb pozícióban többen megelôzték, a 20. he-
lyen ért célba, távol az elvárásoktól.

Kovács Sarolta térdpanaszai miatt visszalépésre kényszerült az elsô világkupán. Az olimpiát követôen olyan meniscus
sérülése jelentkezett, amit azonnal operálni kellett.

Gyengén kezdett vívásban és egyre inkább bemerevedett pszichésen, fizikailag, technikailag. Nem tudott váltani, szen-
vedett, egyre kevesebb hittel versenyzett. 664 pontja magyarázhatatlan. Nagy elkeseredettsége dacára nagyon jól úszott,
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nyerte a számot, mégpedig olimpiai csúccsal. Lovaglásban ügyesen ment az utolsó elôtti ugrásig, itt nem teljesen tiszta
pozícióból ugrott el a ló, nem tudta kiülni, leesett, az eséstôl megzavarodott és újból megugrotta a már teljesített utolsó
elôtti ugrást, amiért kizárás járt. A kombájnban mindenkitôl távol, a mezôny végén ért célba a 33. helyen.

Két nagyon fiatal lányversenyzôvel indultunk, akik talán még nem tudták igazán kezelni az OLIMPIÁT. Rió elôttük van,
lesz idô tapasztalatszerzésre, megerôsödésre, fejlôdésre. Bízzunk bennük!

Nemzetközi  versenybíróink  rendszeresen  kapnak  meghívást  a  nagy  világversenyekre,  az olimpián Szatmári László
mûködött közre.

A MOB-bal való kapcsolatuk nagyon jó, rugalmas és szinte minden napos volt. Az év elsô felében jelentkezô financiális
nehézségekben több alkalommal kaptak segítséget, és így a felkészülés és a versenyeztetésben szükséges pénzügyi le-
hetôségek biztosítottak voltak, a programot végre tudták hajtani. Az olimpián az iroda  minden kérdésben rendelkezésük-
re állt, minden segítséget megkaptak.

SSppoorrttllöövvéésszzeett

A sportág kvalifikációs rendszerén lehet vitatkozni, vannak érvek mellette, vannak érvek ellene, egy biztos: költséges,
ha kvótát akarunk szerezni, mert sok a tengerentúli helyszín és a részvétel költségei egyre emelkednek.

KKoorroonnggllöövvéésszzeett:: esélyünk volt két  kvóta megszerzésére.  Ez csak Bognár Richárdnak férfi duplatrapban sikerült. Igaly
Diánának nôi skeetben és a másik várt kvóta Gerebics Rolandtól a férfi duplatrap versenyszámban nem sikerült.

PPuusskkááss  vveerrsseennyysszzáámmookk:: két kvóta megszerzése volt a cél. Egyet Sidi Péter 2010-ben vb arany érmével biztosított, míg
a további kvótát megszerezni a 2012-es légfegyveres Eb-n nem sikerült.

PPiisszzttoollyyooss  vveerrsseennyysszzáámmookk:: két kvótát terveztünk elérni, elsôsorban nôi pisztolyban. Itt is csak egy kvótát  sikerült elér-
nünk. Csonka Zsófia VK. V. helyével nôi sportpisztollyal, míg a második megszerzésére itt is már csak légpisztollyal az Eb-
n lett volna lehetôség, de sajnos nem sikerült, minimális különbséggel maradt le róla Nemes Adrienn.

Ez a három kvóta azt jelentette a sportág olimpiai részvételi szabályai szerint, hogy versenyzôink indulási jogot szerez-
tek azokban a versenyszámokban, ahol elôzetesen teljesítették a nevezési szintet. Jelen esetben  ez Csonka Zsófia részé-
rôl kettô, Sidi Péternél három, míg Bognár Richárdnál egy versenyszámot jelentett. Így versenyzôink összesen hat ver-
senyszámban állhattak rajthoz Londonban.

Célkitûzésünk 11  éérreemm  ééss  55  --66  ppoonntt  eelléérrééssee volt az olimpián.
Az elért eredmény három VI. hely, 3 pont, amit Csonka Zsófia sportpisztoly 30+30 lövéses versenyszámban, Bognár Ri-

chárd a duplatrap versenyszámban és Sidi Péter a szabadpuska 120 lövéses összetett versenyszámban ért el. 
SSiiddii  PPéétteerr::  llééggppuusskkaa  6600  llöövvééss,,  559944  kköörreeggyyssééggggeell  1133..  hheellyyeezzééss..
A második sorozatában váratlanul két 9,9 tizedes találata is volt 3 lövésen belül. Mivel így már az elején 3 hibája lett, ez

megbontotta az addigi jó ritmusát és programváltásra kényszerült, mely nem sikerült maradéktalanul. SSppoorrttppuusskkaa  ffeekkvvôô
vveerrsseennyysszzáámmbbaann  559955  ++  aa  sszzééttllöövvééssbbeenn  5500,,00  kköörreeggyyssééggggeell  1111..

Az idei évben ennél csak egyszer lôtt jobbat. Némileg szerencse kérdése is és szomorú dolog a szétlövésben kiesni a
fináléból, sportpuska 3x40 lövéses összetett versenyszám: 1168 + 101,0 köregységgel VI., 1 pont.

A döntôbe négyes szétlövésen keresztül vezetett az út, melybôl egyedüliként jutott tovább. Az alap  eredményérôl is-
mételten elmondható, hogy megint számos olyan lövése volt, 9.9, amely már csak szerencse kérdése, hogy nem 10-es
találat. Versenyzését nehezítette, hogy a verseny elôtti napon kiderült, puskájának egyik alkatrésze eltûnt, így kölcsön da-
rabbal volt kénytelen lôni.

Éremesélyesként érkezett Londonba. Az idei eredményei alapján légpuskában is döntôbe vártuk, melyrôl szétlövést kö-
vetôen maradt le. Összességében elmaradt a teljesítménye a tervezett  eredményektôl. Ez nyilvánvalóan több tényezô kö-
vetkezménye. Hiba lenne azonban kizárólag a külsô körülményekre visszavezetni az okokat.

CCssoonnkkaa  ZZssóóffiiaa:: A llééggppiisszzttoollyyooss versenyben a 34. lövésig biztos döntôs – az 1-6.hely között állt – a felgyorsított tempó-
val és a 381-es végeredménnyel a 16. helyen fejezte be a versenyt. Az elôzetes célkitûzéseket a verseny során  részben
sikerült megvalósítani, habár a döntôbe kerülés elmaradt, de a 381 körös eredménnyel élete – addigi – legjobb olimpiai he-
lyezésével zárta a légpisztolyos versenyszámot. SSppoorrttppiisszzttoollyy versenyszámban 584 + 200,0 = 784 köregységgel 6. helye-
zést ért el.

Zsófi a légfegyveres versenyszámában mutatott magabiztos versenyzését sikerrel meg tudta valósítani immár  a 25 mé-
teres versenyszámának teljes terjedelmében, mellyel 6. helyen döntôbe is került. Jó esélye volt akár még a dobogóra lé-
pésre is, mivel a döntôbe 2. helyen bejutott versenyzô is mindössze 2 körrel volt elôtte. Ez sajnos nem sikerült, de ettôl
függetlenül is döntôs helyét megtartva pályafutása 3. Olimpiáján így is élete eddigi legjobb olimpiai helyezését érte el.

BBooggnnáárr  RRiicchháárrdd: Az alapversenyben elért 137 korongos találati eredménye megfelel az idei Világkupákon, illetve az  Eu-
rópa-bajnokságon mutatott formájának. Ez az eredmény azonban így is bravúrosnak mondható, mivel az erôs széllel nem
bírt többek között korábbi olimpiai bajnok és sok más, nálánál jobb eredményekkel rendelkezô ellenfele.

A versenyzôknek nem tettek jót az olimpia évében történt klubváltások. A felkészülésünket a központi és egyesületi
munka ötvözete jellemezte már hosszú évek óta. Az elmúlt években nagyon szoros együttmûködés folyt a szakmai mun-
kában a szövetségi kapitányok, versenyzôk és az egyesületi edzôk  között. Együttmûködve segítették a kvótaesélyes ver-
senyzôk, majd a kiutazó olimpikonok felkészülését,  versenyzését. Megbomlott az addigi évek során kialakult összhang,
egyetértés. Megszûnt a tisztelet az  elismerés és bizalom több esetben. Kialakult, majd rövid mûködés után szétesett és
átalakult egy a legeredményesebb versenyzôket tömörítô klub. Egyszóval voltak problémák a közvetlen felkészülés folya-
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matában, melyeket mederbe kellett terelni, lehetôség szerint az erôvonalakat a jó szereplés érdekében a minél jobb irány-
ba kellett irányítani.

Az olimpia felkészülésüket az állandó pénzhiány nagyban befolyásolta. A pénzek ütemezése a kvótaszerzés  éveiben
(2010-2011) számukra kedvezôtlenül alakult. A pénzek ütemezése miatt a versenyekre való kiutazás létszáma, a felkészü-
lés menete nem volt mindig elôre tervezhetô. Ebben az évben is a szövetségek az olimpiai kiutazás elôtti hetekben kap-
ták meg az aláírt szerzôdésben rögzített az olimpiai felkészüléshez szükséges támogatásokat, az olimpiai mûhelytámoga-
tást az egyesületek még nem kapták meg.

A MOB látva, érezve a gondokat ebben az évben bevezette az elôleg rendszert, melyet indokolt esetben, kérelem alap-
ján, a szerzôdésekben leírt összegbôl folyósított a szövetségnek. Így tudták megoldani a felkészüléssel kapcsolatos edzô-
táborokat, nemzetközi versenyeket. Saját bevételeiket is a felkészülés szolgálatába kellett állítani.

SSúúllyyeemmeellééss

A kvalifikációs célkitûzések 2009. évben: két nô és három férfiversenyzô részére kvóta megszerzése. A  kvalifikációs
Antalya-i 2010. évi világbajnokságon a férfiak gyengén szerepeltek, így az ô esélyük a három hely megszerzésére nem lett
reális. A nôk jól teljesítettek, két fô kijutása volt az elvárás a 2011. évi párizsi világbajnokság után. Sajnos sérülés miatt el-
szállt a nôknél 2 kvótára a lehetôség. A férfiaknak és a nôknek is 2012. évi Antalya-i kvalifikációs Európa-bajnokságon a
megszerezhetô egy-egy kvóta maradt a reális esély. A nôknél sajnálatos kiesés miatt nem sikerült a kvótaszerzés, a férfi-
ak tudtak élni a lehetôséggel és megszerezték a kvótát.

A súlyemelô sportban egy magyar versenyzô képviselte hazánkat a nagyon erôs nemzetközi mezônyben, Nagy Péter
+105 kg súlycsoportban. Az elôzô négy év statisztikája alapján Nagy Péter egyéni csúcsával a nyolcadik pontszerzô helye-
zésre volt esélyes. A Londoni játékokon a +105 kg súlycsoportban az utóbbi olimpiákhoz képest nagyon erôs mezônyt ne-
veztek, 20 versenyzô 17 országból! Nagy Péter egyéni csúcsa is kevés volt most a nyolcba kerüléshez, ebben a nagyon
erôs mezônyben négy jó gyakorlattal, magabiztos versenyzéssel a 11. helyezést érte el.

Az olimpián nyolc magyar versenybíró kiküldésére kapott lehetôséget az MSSZ. Szerencsés lett volna a szövetség vé-
leménye alapján, ha a szövetség elnökének a kiutazását biztosította volna a MOB sportdiplomáciai meggondolásból.

A MOB munkatársai igyekeztek mindenben a szövetség segítségére lenni lehetôségeikhez képest maximálisan. Felvi-
lágosítást, eligazítást, útmutatást adtak minden szükséges momentumhoz, mely az olimpiai  felkészülést és részvételt
szolgálta. A kint tartózkodás ideje alatt minden zökkenômentes volt, köszönhetôen a magyar csapatvezetés és a helyi szer-
vezôknek! A magyar csapatvezetés mindig szolgálatkészen segítette a  sportolók és edzôk munkáját (gyúró, orvos, sza-
badidô eltöltés terén).

SSzziinnkkrroonnúússzzááss

Az Olimpiai Felkészülési Programban foglaltak szerint, melyben a négyéves munka végén a cél az olimpiára való sike-
res kvalifikáció volt, teljesült. Az  Olimpiai  Felkészülési  Programban  meghatározott  cél,  az  olimpiai  kvalifikáció  telje-
sült.  Az olimpiai játékokon párosunk – javítva a kvalifikációs helyezésén – a 21. helyen végzett. Figyelembe véve sporto-
lóink életkorát, az eredmény kiváló, az igazolta a felkészítô edzô szakmai koncepcióját.

Czékus Eszter és Kiss Szofi 17 évesen kvalifikált az olimpiára. Ez korábban sportágukban senkinek nem sikerült. Az olim-
pián három nemzet párosát utasították maguk mögé. a sportág jellegébôl fakadóan ez nem az olimpia két versenynapján
mutatott teljesítményük eredménye, hanem az ezt megelôzô négyéves  munkavégzésüké, korosztályos részeredménye-
iké, karrierépítésüké.

Masszôr alkalmazására nem volt lehetôség. Versenyeikre sem orvos, sem masszôr nem kísérte el ôket. A sportolók
pszichológus segítségét a felkészülés során nem vették igénybe. A sportág a felkészülés idôszakában egyaránt erôfeszí-
téseket tett mind a hazai, mind pedig a nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésére.

Szakmai  felkészülésünket    pénzügyi  gondok befolyásolták.  Három  nemzetközi  felkészülési versenyre (Japán,  Olasz-
ország, Singapore) nem jutottak el. A szövetségi kapitány hónapos fizetéselmaradással végezte munkáját.

TTeenniisszz

A Londoni Olimpiára a 2012. június 11-én hivatalos ranglista alapján kerültek fel a játékosok az egyéni és a páros táblá-
ra és a ranglista készítésénél a legutolsó 52 hét versenyeinek ranglista pontjait vették figyelembe.
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Az olimpiai játékokra esélyes versenyzôink folyamatosan vettek részt a nemzetközi versenyeken, hogy minél kedvezôbb
helyre kerüljenek a ranglistán.

A nôknél reálisnak tûnt, hogy egyéniben a világranglistán elfoglalt helyezésük alapján két- három játékos is, míg páros-
ban egy pár is közvetlenül bekerülhet az Olimpia résztvevôi közé. A férfiaknál egyéniben egy és  párosban is egy pár eset-
leg a Nemzetközi Tenisz Szövetség meghívásával kerülhet az olimpiai részvevôk közé.

Végül az Olimpián 2 magyar versenyzô vett részt, Babos Tímea és Szávay Ágnes. Csapatvezetô Temesvári Andrea volt.
Szávayt tehát nem csak a gerincsérülése (fáradásos csigolyatörés és elmozdulás) hátráltatta, hanem az is, hogy a fel-

készülésébôl hiányoztak a sorozatversenyek.
A fentiek miatt a szokásosnál kicsit feszültebb volt, hiszen a sérülése miatt az Olimpia elôtt többen is megkérdôjelezték

indulásának jogosságát, és talán ô maga sem volt biztos abban, hogy milyen teljesítményt tud majd nyújtani.
Minden  nehézség  ellenére  a  csapatvezetô  beszámolója  szerint  jó,  közepes  teljesítményt nyújtott, ami csak azért

nem volt elég az elsô fordulóban a gyôzelemhez, mert az ellenfele önmagához képest kiemelkedôen játszott.
Babos Tímea jó formában és önbizalommal tele érkezett meg Londonba. Tímea életében elôször komoly WTA tornákon

indulhatott az Olimpiát megelôzôen, és ez mind lelkileg, mind pedig fizikailag, technikailag nagy elônyt jelentett.
A sorsolása igen kedvezôtlen volt, hiszen már az elsô kanyarban Voskoboevat kapta. A kazah lány 2002 óta profi, 60.

hely körül van a világranglistán, de aki ismeri a mezônyt és az eredményeket az tudta, hogy nem  könnyû ellenfél. Nagyon
laposan és erôsen játszik, amivel sokszor nála elôrébb rangsorolt játékosokat is meglep, megver.

Timi nagyon szépen, nyugodtan játszott. Taktikus és erôteljes játékkal 6-4, 6-2re nyert, ami nagyon jó eredmény.
A második fordulóban egy jelenlegi sztár volt Timi ellenfele, Angelique Kerber 7. kiemelt volt a táblán.
Ennek ellenére Timi nem ijedt meg, saját stílusában játszott, agresszíven támadott. A rutintalanságának és annak kö-

szönhetôen, hogy még keveset játszott ilyen kaliberû versenyzôkkel sokat hibázott  – nem volt hozzászokva, hogy „nye-
rô" ütéseit is visszaadja valaki. A meccs eredménye egyhangú vereséget tükröz (6-1, 6-1), de például Timi 21 nyerôt ütött,
míg Kerber csak 17-et. A rutin döntött, Kerber ki nem kényszerített hibáinak száma kevesebb mint a negyede volt Timié-
nek, ezért alakult így az eredmény.

A páros meccs elôzményei sajnos nem alakultak jól. Babos és Szávay életükben elôször játszottak együtt.
Ellenfelük (Lucie Hradecka, Andrea Hlavackova) a világ egyik legjobb párosa volt, akik ráadásul az Olimpiát megelôzôen

a wimbledoni bajnokságban döntôt játszottak.
Ennek ellenére a lányok jól játszottak, nagyon bizonyítani akartak és megmutatni, hogy nem véletlenül vannak ott és di-

cséret illeti ôket. Az eredményen is látszik a küzdelem, 6-1, 6-7 (7-5), 6-2-re kaptak ki, ami nagyon jó eredmény egy ilyen
komoly párostól. Megjegyezzük, hogy a csehek csak a döntôben kaptak ki a Williams-Williams párostól, ott is csak 6-4, 6-
4re!

TToorrnnaa

Két fô férfi versenyzô kvalifikálta magát az olimpiára. Lólengésen elsô és nyolcadik hellyel az eredményességi és olim-
piai pontszerzés terén is teljesítették a kitûzött célokat.

Nôknél csapat eredményben a 16. helyet célozták meg, melynek realitásától nem is tértek nagyon el. 2011-ben a toki-
ói világbajnokságon a 20. helyen végzett a nôi válogatott, ahová sajnos az egyik válogatott tornászunk nem vállalta a kiu-
tazást. Teljes válogatottal 16-17. hely reálisan elérhetô lett volna. A közgyûlésen elfogadott felkészülési programmal össz-
hangban így az 1 fô olimpikon részvételét tudták teljesíteni.

Berki Krisztián olimpiai célkitûzése, lovon a döntôbekerülés és ott érmes helyezés elérése. Ehhez az  eredményhez egy
6,9 kiinduló-pontszámú gyakorlatot kellett a legjobb kivitellel megcsinálnia. Ez sikerült és 16.066-os pontszámmal oolliimmppiiaaii
bbaajjnnookk lett.

Hidvégi Viddel szemben az elvárás lovon a fináléba kerülés volt. Az elvárásnak megfelelt. A lólengés fináléjában rontott
így 14.300-as pontszámmal „csak" a nyolcadik helyen végzett. Böczögô Dorina az elmúlt évek tapasztalatai alapján csapat-
versenybôl tudott fináléba kerüli. A csapattársakkal való közös edzése és versenyzése olyan erôt és önbizalmat ad számá-
ra, ami nélkül rosszabb teljesítményt tud produkálni. Elsôsorban mentális okok miatt szerepelt gyengébben.

Anyagi, pénzügyi gondok a közvetlen felkészülést nem befolyásolták, mivel minden anyagi jellegû kérésüket –  ami szak-
mailag indokolt volt –  a Torna Szövetség megoldotta. A Magyar Olimpiai Bizottság az állami forrás rendelkezésre állásá-
ig, saját bevételeibôl, illetve tartalékaiból finanszírozta a felkészülést a sportszakmailag szükséges ütemezésben.

TTrriiaattlloonn

Az olimpiai kvalifikáció megkezdésekor alapvetô célkitûzésük az volt, hogy a sportág a londoni olimpiára  mindenképpen
kvalifikáljon versenyzôt. Minimum egy férfi és egy nôi versenyzô részvételét tervezték. Ezen az elnökség akkor sem vál-
toztatott, tanulva az elmúlt kvalifikációk tapasztalataiból, amikor komoly esély mutatkozott a 2 nôi, 2 férfi kvóta megszer-
zésére. A végül egyetlen megszerzett kvóta azt jelenti, hogy céljaikat csak részben sikerült elérni.
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CCééllkkiittûûzzééss TTeelljjeessííttééss
Kvalifikáltak száma: 12 3
Pontok száma: 8-5 7
Helyezések száma: 2 1
Érmek száma: 1 1

CCééllkkiittûûzzééss TTeelljjeessííttééss
Kvalifikáltak száma: 4 1
Pontok száma: 0 0
Helyezések száma: 0 0
Érmek száma: 0 0
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Kovács Zsófia 2011-ben U23-as vb-ezüstérmet szerzett olyan teljesítménnyel, mellyel, egy évvel az Olimpia elôtt joggal
reménykedtek benne, hogy az eddigi legjobb triatlonos olimpiai szereplést (Edöcsény Nóra 19.  hely  – Sydney) meg tud-
ja javítani. Ehhez úszásban mindenképpen elôre kellett volna lépnie, de elsôsorban kerékpáron megmutatkozott hiányos-
ságait kellett volna megszüntetni. Utóbbi nem is elsôsorban fizikai hiányosság, hanem elsôsorban taktikai,  technikai  jel-
legû,  mely  abból  adódik,  hogy  gyakorlatilag  egész  pályafutása  alatt egyedül edzett, azaz a csapatban való kerékpáro-
zás képességei hagynak maga után kívánni valót. Az olimpiai úszóeredménye sajnos papírformának tekinthetô, és innen-
tôl kezdve kényszerpályán mozgott. Egy erôn felüli kerékpározásra volt kárhoztatva, mely a fokozott fizikai igénybevétel
mellett, a vizes útburkolattal és Zsófi technikai hiányosságaival kiegészülve magában hordozta a bukás fokozott kockáza-
tát. Ez sajnos be is következett, innentôl a pszichés tényezôk domináltak, azaz a további teljesítménye nem  értékelhetô
100%-os erôbedobás- ként, így messzemenô következtetést nem is szabad belôlük levonni.

Az olimpiai felkészülés alatt a MOB a rendszeresen és pontosan folyósított ösztöndíjakkal jelentôsen hozzájárult a ver-
senyzôk és a felkészítô szakemberek nyugodt munkájához.

A MOB által szervezett illetve támogatott felvilágosító programok segítettek a tiszta, doppingmentes felkészülésben és
versenyzésben. A sportegészségügyi háttér megfelelô volt, amikor segítségre volt szükség, mindig számíthattak gyors in-
tézkedésre.

A verseny elôtt és után rendszeresen konzultáltak a napi tennivalókról és szakmai vonatkozású eseményekrôl.

ÚÚsszzááss

A magyar úszócsapat 31 versenyzôje teljesítette a kvalifikációs szinteket. Már az induláskor ismert volt, hogy  a váltók-
ra nevezhetô tartalékversenyzôk miatt lesznek olyan úszók, akik csak „nézôként" vehetnek részt az ötkarikás játékokon (7
versenyzô). Természetesen ezeket a versenyzôket is folyamatos edzésben kellett tartani, hogy bármikor bevethetôk le-
gyenek. Ehhez a nagy létszámhoz végül is az utolsó pillanatokban, de megkapták a megfelelô edzôi létszámot, így minden
versenyzô szakmai irányítása az Olimpia alatt megfelelô volt.

Az egész világ megcsodálta Gyurta Dániel fantasztikus világcsúcsát a 200m férfi mellúszásban, amely egyben Olimpiai-
és Európa és világrekord volt! Különösen növelte világcsúcsának értékét, hogy a „rongyos forradalom" után mindez a vi-
lágcsúcs nem csodadresszben született és a 200m férfi mellúszásban  világcsúccsal utoljára 1992-es Barcelonai Olimpi-
án Mike Barrowman tudott nyeri.

1. Csúcsözön a Londoni Olimpián
Az amerikai úszók vitték el a világcsúcsokban a pálmát – 5 világcsúccsal, a kínaiaknak 2, míg a magyaroknak és a dél-af-

rikaiaknak 1-1 világcsúcs „jutott". Az Európa-csúcsok szempontjából  összesen két rekord született, érdekesség, hogy
mindkettô a 200m mellúszásban. Az egyiket a mi Gyurta Dánielünk jegyzi, míg a másik rekorder az oroszok üdvöskéje Ju-
lia Efimova.

2. A Londonban elért magyar rekordok értéke:
9 országos felnôtt rekordot javítottak versenyzôink Londonban, ebbôl Gyurta Dániel
4x (100m mellúszásban 3x, 200m mellúszásban 1x); Cseh László 100m hátúszásban
2x; míg Kapás Boglárka 800m gyorsúszásban 1x. Ezen kívül két váltó rekord is született a  férfiaknál. A 4x100m vegyes-

úszó váltóban a Cseh László, Gyurta Dániel, Pulai Bence és Kozma  Dominik összeállítású négyes délelôtt és délután is át-
írta a felnôtt magyar csúcsot.

3. A magyar úszósport az éremtáblázaton az elôkelô 6. helyen végzett.
A sportág legjobbjainak helye az Olimpiai mezônyben – versenyzôink egyéni teljesítményeinek általános értékelése:

11..  GGyyoorrssúússzzááss
a.  50m gyorsúszás
Takács Krisztián 12. helye sajnos visszaesést jelentett a 2011. évi Shaghai-i vb 6. helye után. A hölgyeknél Dara Esz-
tert a váltóban való jobb szereplés érdekében visszaléptették.

b.  100m gyorsúszás
Kozma Dominik a váltó sikeres szereplése érdekében ebben a számban nem állt rajthoz. A hölgyeknél Dara Eszter –
bár megjavította élete legjobbját – ez csak 23.helyhez volt elég.

c.  200m gyorsúszás
Kozma Dominik e számban kétszer is egyéni rekordot javítva a 10. helyen jegyezte magát a középdöntô után. A nôk-
nél Mutina Ágnes messze elmaradva legjobbjától a 22. helyen zárta ezt a versenyt. Amíg a 4x200m-es gyorsúszó vál-
tóban a férfiak nagy küzdelemben vívták ki az Olimpiai döntôs részvételt, ahol a nyolcadik helyen zártak, addig a höl-
gyeknél nagy csalódást okozva – a Pekingi Olimpia 6. helyezett, Európa-bajnokságokon arany és ezüstérmes váltónk
– nem került a döntôbe. Ennek oka Mutina Ágnes és Verrasztó Evelyn gyengébb teljesítménye volt.

d.  400m gyorsúszás
Kis Gergô 6. helyezésével dicséretre méltó, bár az elôfutamban jobban teljesített, mint a döntôben. Risztov Éva és
Kapás Boglárka teljesítménye nem volt elég a döntôbe jutásra (16. és 17. helyen végeztek).
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CCééllkkiittûûzzééss TTeelljjeessííttééss
Kvalifikáltak száma: 30-35 31
Pontok száma: 23-25 21
Helyezések száma: 4-8 7
Érmek száma: 2 - 3 2

M Edzo 2012/4/03-58  2012/12/04 20:02  Page 20



e. 1500/800m gyorsúszás
Kis Gergô messze elmaradt a várakozástól, nem tudta megismételni elôzô évi vb 3. helyét, melynek elsô sorban
pszichés okai lehettek. Ugyanakkor Gyurta Gergely megjavítva élete legjobb idejét és a 12. helyen végzett. A
nôknél Kapás Boglárka mind az elôfutamban, mint a döntôben kitûnô versenyzéssel, országos csúccsal az elôke-
lô 6. helyen végzett. Risztov Éva 13. helye nem okozott csalódást, mivel mentálisan és fizikálisan a 10km-es táv-
ra készült.

22..  PPiillllaannggóóúússzzááss
a.  100m pillangóúszás
Pulai Bence egyéni legjobb idejével a középdöntô 14. helyén végzett. Fiatal kora és teljesítménye mindenképpen fi-
gyelemre méltó. A nôknél Szilágyi Liliána az Ifi Eb-n elért kitûnô idejét nem tudta megközelíteni, így 34. helyen vég-
zett. Részvétele azonban nagy jelentôséggel bír a jövôre nézve.

b. 200m pillangóúszás
Cseh László a 400m vegyesúszásból való kiesése másnapján nem tudta megismételni a Pekingi Olimpián elért fan-
tasztikus bravúrját, így a középdöntôben a 12. helyen végzett. Biczó Bence a táv második felén visszaesett és a 9.
helyen zárta a versenyt. A hölgyeknél Jakabos Zsuzsanna megközelítette a középdöntôben élete legjobbját; sajnos
azonban a döntôben nem tudta felülmúlni önmagát, így 7. helyen  zárt.  Hosszú  Katinka  túlvállalva  önmagát (egy
nap  alatt 200m vegyes úszás, 200m pillangóúszás) nem tudott döntôbe kerülni, csak a 9. helyre volt elegendô az
ereje.

33..  MMeellllúússzzááss
a.  100m mellúszás
Gyurta Dani 4. helyen végzett; minden rajthoz állásánál új országos csúcsot úszva. A  döntôben elért idejével 4 szá-
zad másodperccel marad el a bronzéremtôl. Itt szeretném  megemlíteni, hogy a világsajtót körbe járta a gyôztes Ca-
meron Van der Burgh víz alatti felvétele, melyben látszik, hogy a rajt és forduló után  a  megengedett egy  delfin  láb-
tempó  helyett  szabálytalanul több tempót is tett, és így úszott világrekordot. Sztankovics Anna egyéni rekordjától
nem sokkal elmaradva a 31. helyen végzett, de az ô szereplése nem okozott csalódást, mivel, hasonlóan Szilágyi Li-
liánához, az ifi Eb volt a fô versenye ebben az évben, ahol csodálatosan helyt állt.

b.  200m mellúszás
Gyurta Dániel minden elismerést megérdemlô idejével világ-, Olimpiai-, Európa- és országos csúcsot jegyzett. Fiziká-
lis és mentális hozzáállása példamutató, valamint dicséret illeti az ôt felkészítô edzôi teamet is (Széles Sándor mes-
teredzô, Kovácshegyi Ferenc  mesteredzô, Virth Balázs szakedzô). Molnár Ákos egy másodperccel elmaradva kvalifi-
kációs idejétôl a 20. helyen végzett. Sztankovics Anna ebben a versenyszámban megközelítette élete legjobbját, a
számára bûvös 2:30-on belül teljesített és ez a 29. helyezést eredményezett.

44..  HHááttúússzzááss
a.  100m hátúszás
Bohus Richárd az idén feltûnt fiatal tehetséges békéscsabai versenyzô nem sokkal elmaradva egyéni legjobbjától, 22.
helyezést érte el. Részvétele tapasztalatszerzés szempontjából nagy jelentôségû lehet a jövôre nézve. Povázsay Esz-
ter sajnálatos itthoni balesete miatt elmaradva legjobb teljesítményétôl, a 37. helyen végzett.

b.  200m hátúszás
Balog Gábor, aki az elôfutamból élete legjobbjával került középdöntôbe, sajnos ezt az úszást nem sikerül megismé-
telnie délután, de így is dicséretes a 11. helyezése. Bernek Péter, Ifjúsági Olimpiai Bajnokunk sajnos nem tudta meg-
ismételni a debreceni Európa-bajnokságon elért idejét, amivel döntôs lehetett volna, így 12. helyen végzett. Szekeres
Dorina szereplése mélyen a várakozás alatt sikerült, 35. helyre volt elegendô az ideje.

55..  VVeeggyyeessúússzzááss
a.  200m vegyesúszás
Cseh László textiles egyéni rekordját megjavítva óriási küzdelemben bronzérmet szerzett,  mely az elôzetes sajnála-
tos teljesítménye után nagy lelkierôt mutat. Nagyon mély  gödörbôl  fölállva, nagy hajrával biztosította magának a
bronzérmet. Verrasztó Dávid 35. helye egyik legnagyobb csalódást jelentette számomra. Hosszú Katinka a fent emlí-
tett túlvállalása okán a döntôben összeomlott, mindez a 8. helyre volt elegendô. Verrasztó Evelyn sajnos megismé-
telte a pekingi 9. helyét, nem tudott elôbbre lépni.

b.  400m vegyesúszás
Cseh László a rossz taktikázás legszebb példáját mutatta, Michael Phelps-el a befejezô  100m-es gyorsúszásban  lö-
työgtek; éles versenyben bármikor csak gyorson 2-3  másodperccel is képes jobb idôre. Így teljesítménye a 9. hely-
re volt elég. Verrasztó Dávid 22. helye a várakozáson alulmaradt. 
Hosszú Katinka kitûnô tavaszi eredménye nagyon bíztató volt; sajnos a 3. makrociklusban bejött az, amit Katinkának
még az úszó év elején elmondtam, hogy sajnos az amerikai edzôk a számukra komoly ellenfelet jelentô versenyzôk
felkészítésében kimutathatóan az elmúlt évtizedekben nem jeleskedtek. Utólag Katinka belátta igazamat. Jakabos
Zsuzsanna az elôfutamokban elért eredménye sajnos csak a 9. helyre volt elég. Formája alapján  edzôjével együtt jobb
eredményt vártunk.
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6..  VVáállttóókk
Olimpiák történetében még sosem fordult elô, hogy mind a 6 váltószámban képviselte magát a magyar úszóválogatott.

a./4x100m gyorsúszó váltó
A férfiaknál a 14. helyen, míg a nôknél a 15. helyen végeztünk.

b./4x200m gyorsúszó váltó
A férfiak nagy harcban bekerültek a döntôbe és ott a 8. helyezést érték el. A hölgyeknél  a  már  említett  teljesítmé-
nyek  miatt  (Mutina  Ágnes,  Verrasztó Evelyn) nem kerültünk döntôbe; 9. helyen zártunk.

c./4x100m vegyesúszó váltó
A férfiak legkellemesebb meglepetést okozva a középdöntô 7. helye után az elôkelô 5. helyet érték el a döntôben.
Mindkétszer megjavították az országos csúcsot! A váltó krónikájához tartozik, hogy az elsô emberként úszó Cseh
László az elôfutamok és a döntô során is megjavította az országos csúcsot 100m hátúszásban. Sajnos a hölgyeknél
Jakabos Zsuzsanna elôbb váltása okán váltónk kizárásra került.

Napjainkban nincs hazánkban olyan egyesület vagy úszó szakosztály, mely önerôbôl vagy bázisszerû támogatással biz-
tosíthatná egy olimpiai döntôre esélyes úszó felkészítését. Ezért a szóban forgó olimpiász alatt kizárólag a szakszövetsé-
gi költségvállalással biztosított központosított felkészítés az egyetlen megoldás annak érdekében, hogy legjobbjaink ne
maradjanak le a nemzetközi mezônytôl.

Az úszás teljesítmény objektív sportág és mindig az idôeredmények számítanak, de hadd jegyezzük meg, hogy a 6 db
9. hely, ha döntôt jelentett volna, másabb statisztát jelentene. Így is azonban a sportágak összehasonlításakor a magyar
úszósport elôbbre lépett a pekingi 19 olimpiai pont után a Londoni Olimpián 21 pont, valamint a sportágak közötti 2. hely
mindenképpen dicséretesnek mondható.

HHoosssszzúúttáávvúússzzááss  ((1100  kkmm))

A 2011. évi vb-n nem sikerült kvalifikációt szerezni. A setubali olimpiai kvalifikációs versenyen Risztov Éva és Olasz
Anna, Gercsák Csaba és Gyurta Gergely indult.

A versenyszabályzat értelmében nemzetenként és nemenként csak 1 fô szerezhetett kvalifikációs jogot. Risztov Éva
remek idôeredménnyel a dobogó 2. fokára állhatott fel, biztosítva ezzel a 400 és 800 m gyors mellett itt is a kvalifikációs
helyét. Olasz Anna az elôkelô harmadik helyet szerezte meg, megelôzve több olyan sportolót, akik mögötte végeztek – de
mégis kvalifikációs jogot szereztek.

A férfiak viadalában az erôs nemzetközi mezônyben Gercsák Csaba a 14. helyen ért célba, mely elegendônek bizonyult
a kvalifikáció megszerzéséhez. Gyurta Gergely 26. helyen végzett.

Risztov Éva a hölgyek marathon 10km-es távján kitûnô taktikát választva, fantasztikus hajrával az iszonyúan tömör
mezônyben aranyérmet szerzett. Kitûnô választás volt, amikor a floridai edzôtáborban, valamint a hódmezôvásárhelyi
edzôtáborokban Széles Sándor mesteredzôvel és edzô kollégáival (Kovácshegyi Ferenc és Virth Balázs) a hasonló felada-
tokra készülô Gyurta Gergôvel edzô párt alakítva készült fel az olimpiára. Az Olimpián Kovácshegyi Ferenc segítette a
versenyzésben. A csapat orvosa Dr. Kausz István is végig jelen volt Éva úszása során. Ezúton említeném meg, hogy a
marathon 10 km-en nem tartanak nyilván rekordokat, de mindenképpen ide kívánkozik, hogy Risztov Éva 1.57:38,2-es
idôeredménye.

A férfiak  mezônyében Gercsák Csaba sokáig a 10-13. helyen úszott, s még az utolsó körnél is 13. helyen fordult a hajrá
ellenére csak a 18. helyet sikerült megszereznie. Összességében az igen erôs nemzetközi mezônyben jól teljesített.

VViittoorrlláázzááss

A 2009. évi célkitûzésekben négy hajóosztály kvalifikációja volt tervezve. Ebbôl sajnos csak egy osztályban Laser
Standard-ban sikerült kijutni a Londoni Olimpiai Játékokra.

Okok:
1. A 2009. évi 12 fôs olimpiai válogatott keretbôl 2010-ben és 2011 tavaszán 8 fô abbahagyta vagy felfüggesztette az

olimpiai felkészülését.
2. A romló gazdasági helyzet miatt a tervezett programokat nem tudták teljes mértékig végigcsinálni a versenyzôk. A

versenyzôk kilépése is az olimpiai felkészülésbôl leginkább ebbôl az okból fakad.
A 10 osztályból az MVSZ-be 8 tartozott, 3-4 osztályban hajtottak az olimpiára versenyzôink, ezekbôl 1 osztályban értünk

el sikeres kvalifikációt. Laser osztályban, viszont Berecz Zsombor kvalifikációja stabil volt. A játékok elôtti eredményei,
illetve az elôolimpián a helyszínen nyújtott teljesítménye alapján a 20. helyezés környéke jó, a 15-ön belüli helyezése kiváló,
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CCééllkkiittûûzzééss TTeelljjeessííttééss
Kvalifikáltak száma: 2 2
Pontok száma: 2-4 7
Helyezések száma: 1 1
Érmek száma: 1 1

CCééllkkiittûûzzééss TTeelljjeessííttééss
Kvalifikáltak száma: 2 1
Pontok száma 1 0
Helyezések száma: 1 0
Érmek száma: 0 0
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a 10 vagy annál jobb kimagasló eredményként szerepelt az elvárásokban. Ezek tekintetében 21. helye jónak ítélhetô meg.
Ez a helyezés a szorosan vett élmezôny végét jelenti a 49 fôs elit mezônyben. Két futamon kimagasló 3. és 4., három futa-
mon kiváló 11. 12. 14., egy futamon jó 21., és négy futamon rosszabb 30. 34. 33. 31. helyeken végzett. Rosszabb helyezé-
sei egyikében, ahol 33. lett szabálytalankodtak vele szemben, melynek következtében nagyfokú hátrányt szenvedett, bár
kióvta szabálytalan ellenfelét, de a versenyvitorlázás speciális szabályai nem tették lehetôvé ennek az eredménynek a tör-
lését. Ezek a futameredmények felkészült, de kissé szélsôséges versenyzést mutatnak.

Az MVSZ a felkészülést nem tudta támogatni, kivéve az Olimpiát megelôzô idôszakot, mivel ez is nagy terheket rótt rá
a támogatások késése miatt.

SSzzöörrff

A Magyar Szörf Szövetség teljesítette a 2009-ben jóváhagyott programban foglalt legfontosabb elvárásokat, azaz mind
a nôi, mind a férfi szakágban kvalifikációt szerezett. A pontszerzés nem jött össze.

A londoni olimpián elért helyezéseik nem teljesen úgy alakultak, ahogy azt elôzetesen eltervezték az eddigi olimpiai
szereplésükhöz mérten. Detre Dianát a 15. hely körül vártuk, a realitás a 14-19. hely között volt. 18 helyezésével ezt tel-
jesítette is. Gádorfalvi esetében 6-15. hely volt a cél. A versenyzô kondicionálisan és mentálisan tökéletes formában volt,
azonban a verseny elején olyan  kivédhetetlen technikai probléma adódott, ami eleve lehetetlenné tette a top 10-be
kerülést. Tudni illik a szörfösök versenyén a hajóosztály gyártója a Neil Pryde biztosította a felszereléseket minden induló
számára, amiket sorsolással osztottak szét a versenyzôk között. Az elsô két futam közbeni gyenge kezdést 34. és 33.
helyeket egyszerûen nem tudtuk megmagyarázni, azonban másnap kiderült mi okozta ezt a jelentôs sebesség különb-
séget a korábbi napokhoz, illetve az ellenfelekhez képest, ugyanis a 3. futamban a többször tesztelt és legjobb
minôségûnek mondott kiválogatott árboc kettétört a futam elsô harmadában. Az ekkorra összeszedett közel 60 pontos
hátrányt a késôbbiekben már lehetetlen volt ledolgozni. Áron az új árboccal visszakerült az élmezôny közelébe a hátralévô
futamokban, az egyik futamot vezette is és 3. helyen futott be, majd egy 7. hellyel is jelezte, hogy sokkal elôrébb lenne a
helye a mezônyben. Sajnos, ezek a kiváló futameredmények sem segítettek a jelentôs elôrelépésben és összetettben a
25. helyen zárt. Azon csapatok, akik az élen végeztek, négy-öt, esetleg 10-szer akkora éves költségvetésbôl gazdálkodnak.
Muszáj átgondolni, hogy a következô olimpiára csak jelentôsen magasabb állami támogatással van reális esélyük pontszer-
zô hely, helyek megszerzésére.

Az állami támogatás késése nem a MOB hibája volt, sôt rendkívül hálásak a MOB irodának, hogy elôleg-folyósítási
kérelmüket elfogadva megmentette a felkészülés folyamatosságát!

VVíívvááss

A magyar vívósportot irányító Magyar Vívó Szövetség a londoni olimpiai ciklus ideje alatt számos olyan személyi, irányí-
tási, és strukturális változáson, történésen ment át, amely kihatással volt és kihatással van ma is a sportágra. Ezek közül
néhány a közvetlen olimpiai szereplésre, valamint a felkészülésre is hatással volt:

A sportágban 2012. áprilisáig mûködött a fegyvernemeket önállóan irányító három szövetségi kapitányi struktúra.
Egyetlen olyan szövetségi kapitány sem volt, aki a 4 éves olimpiai ciklust végig dolgozta volna.
A 2010. évi világbajnokságot követôen dr. Nébald Gyögy lemondott tisztségérôl, 2011. februártól helyét Kovács Tamás

kard szövetségi kapitány vette át.
2010 év végén meghirdetett tôr szövetségi kapitányi pályázat sikertelen volt. Nem került kinevezésre  a  fegyvernemet

teljes  vertikumában  irányító  szövetségi  kapitány. Válogatott vezetôedzôként Solti Antal a nôi, míg Beliczay Sándor a fér-
fi válogatott munkáját irányította. 2012 februárjában lemondott Kulcsár Gyôzô párbajtôr szövetségi kapitányi tisztségrôl,
helyét dr. Mincza Nébald Ildikó vette át.

Az olimpiai kvalifikáció lezárása után, amikor is világossá vált, hogy egyetlen vívó csapat sem jutott ki az olimpiára a szö-
vetség Elnöksége megszüntette a szövetségi kapitányi rendszert.

Az olimpiára kvalifikációt szerzett 4 versenyzô közvetlen olimpiai felkészülése a versenyzôk egyéni edzôinek irányításá-
val zajlott.

A sportág megújulási folyamatának keretében a szövetség elôrehozta még az olimpiát megelôzô idôpontra a tisztújító
Közgyûlését. Ennek megfelelôen 2012. június 30.-án a sportág új elnököt és új összetételû Elnökséget választott.

Az olimpián csak a versenyzôk egyéni felkészítô edzôi vettek részt.
Így: Somlai Béla Szilágyi Áron kardvívó edzôje

Solti Antal Mohamed Aida nôi tôrvívónô edzôje 
Kulcsár Gyôzô Szász Emese nôi párbajtôr vívónô edzôje 
Dancsházy-Nagy Tamás Imre Géza párbajtôrvívó edzôje

Az olimpián a kinevezett olimpiai sportágvezetô Füleky András nem kapott részvételi lehetôséget. A vívó csapatvezetôi
feladatok ellátására az olimpián egyébként is résztvevô dr. Kamuti Jenô kapott felkérést.
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CCééllkkiittûûzzééss TTeelljjeessííttééss
Kvalifikáltak száma: 2 2
Pontok száma: 1 0
Helyezések száma: 1 0
Érmek száma: 0 0

CCééllkkiittûûzzééss TTeelljjeessííttééss
Kvalifikáltak száma: 11-13 4
Pontok száma: 18-23 7
Helyezések száma: 4 1
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Az olimpiai kvalifikáció lezárása és a kvalifikációban elért eredmények hatalmas csalódást jelentettek a sportág számá-
ra. A kvalifikációt szerzett versenyzôk száma jelentôsen elmaradt a tervezettôl. A 10 versenyszámból összesen 4 egyéni
számban szereztek versenyzôink részvételi lehetôséget.  Egyetlen csapatunk sem szerzett olimpiai részvételi jogot.

Korábban  nemzetközi  szinten  eredményes  versenyzôink  nem  szereztek  kvalifikációt  pl: Boczkó Gábor.
Szilágyi Áron kard egyéniben szerzett olimpiai bajnoki címe hatalmas siker.
A vívósport 2004 után ismét aranyéremmel járult hozzá a magyar csapat kiemelkedô teljesítményéhez.
A sportág által megszerzett 7 olimpiai pont messze elmarad a várakozástól és a tervezettôl.
A vívósport a Londonban olimpiai pontot szerzett sportágak között az V-VIII. helyet szerezte meg. Az érem célkitûzések-

ben megvalósult az aranyérem, viszont a többi éremcélkitûzést nem sikerült teljesíteni.
Szilágyi Áron csodálatos egyéni teljesítménye mellett mindhárom egyéni indulónktól jelentôsen  eredményesebb sze-

replést várt el és tervezett a szövetség. Az olimpián elért eredményeik azért jelentenek csalódást, mert:
Az olimpiász ideje alatt megrendezett világversenyeken (Eb, vb, VK, Grand Prix ) jelentôsen jobb egyéni eredmények el-

érésére is képesek voltak;
Nagy tudású, rutinos versenyzôkrôl van szó, akik már több olimpián vettek részt; A sportág olimpiai eredményessége

folyamatosan és nagymértékben esik vissza;
A szakmai munka, a sikeres olimpiai felkészülés feltételei részükre megkülönböztetett, a szövetség erejét meghaladó

módon rendelkezésre állt;
Ugyanakkor a vívó sportág teljesítményének reális értékelésénél azt is meg kell állapítani, hogy: Mohamed Aida kifeje-

zetten pechesen, a hosszabbításban egyetlen tussal nem jutott a legjobb 8 közé;
Szilágyi Áron kivételével az egyéni indulóink „idôs" versenyzônek számítanak;
Komoly sérülések nehezítették a felkészülésüket;
Valamennyi versenyzônket nagyon megviselte az a tény, hogy csapataik nem szereztek kvalifikációt;
Emocionálisan jelentôs terhet jelentett mind a felkészülés utolsó szakaszában, mind pedig az olimpiai versenyek ideje

alatt az a tény, hogy egyedül voltak, hiányzott a csapat, hiányoztak a társak, tôlük várta mindenki a vívósport eredményes
reprezentálását az olimpián.

A Londoni olimpiai felkészülés és szereplés versenyzônkénti értékelése:
SSzziilláággyyii  ÁÁrroonn    II..  hheellyy
Mint egyetlen magyar kardozó vett részt az olimpiai játékokon. Eredményei:
32-ben: Yu Peng maláj 15:1
16-ban: Zong kínai (Peking olimpiai bajnoka) 15:10
8-ban: Hartung német 15:13
4-ben: Kovalev orosz 15:7
Döntôben: Occhiuzzi  olasz 15:8
A verseny folyamán motiváltan, nagy technikai és taktikai fölénnyel vívott.
2012. március végén a kvalifikáció lezárásával világossá vált, hogy a magyar csapat nem jutott ki az olimpiára és csak

Szilágyi Áron képviseli a magyar kardvívást. Amikor ezt a sokkot kiheverte, új stratégiát kellett felállítani a felkészülésben.
A közvetlen olimpiai felkészülés július 2.-án kezdôdött. Egy hét budapesti edzôtábort, két hét németországi követett. Eb-

ben a válogatottban több olyan versenyzô is volt, akit eddig nem tudott megverni. Ezért sok  szakember „óvta" az esetle-
ges következménytôl. Az edzôtábor kiváló lehetôséget biztosított a szisztematikus felkészüléshez és ezen kívül azzal a várt
eredménnyel zárult, hogy megérezte a német vívók stílusát, ritmusát, távolságát, akcióit és a két hét alatt nem tudták meg-
verni egyszer sem. A világranglista elsô  helyén álló vívójuk, Limbach kezdett tartani a magyar versenyzôtôl. Jó állapotban
kezdte meg a 4 hetes munkát Budapesten, néhány magyar versenyzôvel. Majd a pénteki elutazást Londonba, a vasárna-
pi verseny követte.

A felkészülés folyamán a lehetséges ellenfelek számtalan mérkôzését – több évre visszamenôleg – videón kielemezték
és az ezekbôl levonva a konzekvenciát, kialakították a megfelelô taktikát.

Igénybe vettek fizikai edzôt, pszichológust és gyakori terheléses vizsgálatot végeztetek.

MMoohhaammeedd  AAiiddaa  1133..  hheellyy
Mohamed Aida sajnos csak egyedüli tôrözôként jutott ki ötödik olimpiájára. Az elsô meccsen jó vívással verte  az ame-

rikai Prescod-ot. A következô meccsen óriási csatában 14 másodperccel a vége elôtt kapott ki a hosszabbításban 1 tussal.
Végig nagyszerûen vívott. A felkészülés során Aida lényegében mindent elkövetett az eredményes szereplésért. Pillanat-
nyi kihagyás döntött a világranglista II. helyezettje javára.

SSzzáásszz  EEmmeessee    2255..  hheellyy
Nem sikerült nyugodt, kiegyensúlyozott felkészülési munkát végrehajtani. Rengeteg zavaró körülmény akadályozta a nyu-

godt felkészülést. Alapozó idôszakban könyök mûtétet hajtottak végre. A mûtét jól sikerült, de a rehabilitáció még a mai na-
pig nem ért véget. Ez a tény az egész évi szakmai munkát zavarta. Az év elején családi gyász érte. Édesapja meghalt.

A megfelelô minôségû edzôpartnerek hiánya, a válogatott versenyzôk közötti személyi konfliktusok az edzésmunka ro-
vására mentek. Nagyon komoly zavaró körülmény volt a szakmai vezetésben bekövetkezett változás, mely sok esetben
tisztázatlan, bizonytalan helyzetet teremtett.

Ezeknek köszönhetô az évközi nemzetközi versenyeken mutatott hektikus teljesítménye. Az eredménytelen versenyek
óhatatlanul önbizalomvesztést eredményeztek. Az eredmény kényszer miatt egyre nagyobb teher nehezedett rá. Ennek
ellenére a pótkvalifikációs versenyen magabiztosan biztosította helyét az olimpiai indulók között, bizonyítva, hogy tovább-
ra is a nemzetközi mezôny egyik  meghatározó versenyzôje, aki bármilyen eredmény elérésére képes.

Úgy nézett ki, hogy a közvetlen felkészülés megkezdésére mind a fizikai mind a mentális gondok megoldódnak és egy
nyugodt a programnak megfelelô felkészülést tudunk végrehajtani. Sajnos nem így történt. Az utolsó 10-12 nap kivételé-
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vel, a felkészülésrôl összességében elmondható, hogy rajtuk kívülálló okok miatt  (mûtét, családi dráma, sérülések, veze-
tési váltások, forráshiány stb.) nem sikerült.

A verseny elôtti bemelegítési lehetôségekrôl, a szólítást megelôzô új rendrôl nem kaptak elégséges információt, ami ne-
gatívan befolyásolta a bemelegítést.

Szász mérkôzése a koreai Choi-al rosszul kezdôdött. Ellenfele elhúzott. Szász görcsösen, feszülten vívott. A második
harmadban sikerült kiegyenlítenie, rövid idôre még a vezetést is megszerezte. Sajnos nem tudott élni a lehetôséggel, nem
tudott váltani (kicsit „ráülni" a vezetésre) és ellenfele elég könnyen kiegyenlített. A mérkôzés utolsó harmadában a koreai
versenyzô ismét vezetést szerzett, amit a hátralévô rövid idô alatt már nem tudott behozni.

Emese hozzáállása az elvégzendô munkához példamutató volt. Sajnos nem tudta elviselni az olimpia okozta stresszhely-
zetet. A tét összenyomta. Nem volt képes felszabadultan, tudásának megfelelôen teljesíteni. A nagy akarás gyakorlatilag
lebénította, görcsössé, feszülté tette. Mindent erôbôl akart megoldani. Véleményem szerint zavaró volt a versenyt meg-
elôzô sok „jó szándékú segítség". Szereplése csalódás.

IImmrree  GGéézzaa    1144..  hheellyy
Az egyéni kvalifikáció komoly mentális és fizikális terhelést jelentett. A kvalifikációt a világranglista 9. helyén zárta. Ez-

zel biztosítva az Olimpiára történô kijutást. A Tatai Edzôtábor szakmai programja és az edzôpartnerek hathatós segítsége
egy nyugodt komoly szakmai alapokon nyugvó felkészülést tett lehetôvé Tatán. Az ezt követô olasz edzôtábor mind a szak-
mai munkát, mind a hangulati tényezôket tekintve kitûnôen sikerült.

Lehetôsége volt a verseny elôtt bemelegítô partnerrel felkészülni a mérkôzésekre, Boczkó Gábor személyében, aki
egyénileg saját költségen utazott ki az Olimpiára edzôpartnernek. Elsô mérkôzése tervek szerint haladt a 16-ba jutásért a
marokkói ellenfelet gond nélkül verte. Következô mérkôzésén a 8-ba jutásért a norvég Piaseckivel vívott. Ellenfele megle-
petés gyôzelmet aratott az elôzô mérkôzésén, a francia Grumiét verte. A felkészülésünk utolsó napjai során mi a francia
versenyzô ellen készültünk.

A norvég ellenfelünk a mérkôzés elejétôl kezdve vezetett. Mindent elkövetett a felzárkózás érdekében, a mérkôzés fo-
lyamán egyre görcsösebbé vált. Sajnos nem sikerült a felzárkózás, vereséget szenvedett. Az ellenfélnek minden akciója
sikerült. Késôbbiek során a norvég versenyzô élete eddigi legjobb  formáját nyújtva a második helyezést érte el az Olim-
pián. Géza nagyon becsületesen és odaadóan készült fel az olimpiára. Szereplése azonban csalódás volt.

Az MVSZ Elnöksége, szakbizottságai, apparátusa maximálisan igyekezett minden feltételt biztosítani a sikeres felkészü-
léshez. A kitûzött szakmai célok megvalósíthatóságába vetett hit abszolút elsôdlegességet biztosított az olimpiai kvalifiká-
cióhoz kapcsolódó feladatok ellátásának. A szövetség erejét meghaladó módon teremtette meg – a  szakemberek által is
elismert módon – a feltételeket. Sajnálatos módon  a  folyamatosan csökkenô  szövetségi  saját  bevételek  elmaradása
ellenére  is  csak 2012. évben kerültek bevezetésre megszorítások.

A Magyar Vívó Szövetség 2012. év elejére gazdálkodásában kritikus helyzetbe került. Csampa Zsolt – akkori gazdasági
alelnök, mostani elnök – vezetésével a szövetség kénytelen volt olyan korlátozásokat bevezetni, amelyek a szövetségi élet
valamennyi területét érintették. A korlátozások ellenére a szakma, az olimpiai kvalifikáció minden reális igényét a szövet-
ség megoldotta. A jelenleg kialakult, meglehetôsen nehéz gazdasági helyzet is jórészt az erôn felüli kötelezettség vállalá-
sok miatt jött létre.

Mindezek fényében különösen sajnálatos, hogy az erôfeszítések ellenére az olimpiai kvalifikációs eredmények és a lon-
doni szereplés is, – az aranyérem fényében is – messze elmaradt a tervezett szinttôl valamint az elvárásoktól.

A hét éve kialakított, a 3 fegyvernem munkáját irányító szövetségi kapitányi rendszer a ciklus utolsó harmadára már min-
den elemében recsegett-ropogott.

A sportág nemzetközi eredményességének zuhanása felgyorsította a szakmai irányítási rendszer hatékonyságának fe-
lülvizsgálatát.

Az egyes  fegyvernemekben  folyó  felkészülési munka,  a  versenyeztetés  kétségtelenül  oly mértékben különül el egy-
mástól, hogy szinte önálló sportágként mûködtek a fegyvernemek, amely helyzet számos probléma forrásává vált.

A szövetség a MOB támogatás csökkenésétôl, a vívósport jelentôségének és potenciális lehetôségeinek elvesztésétôl
való félelmében, az olimpiász ideje alatt nem kérte a 4 évvel ezelôtt meghatározott kvalifikációs és eredmény célkitûzé-
sek átgondolását.

VVíízziillaabbddaa

Az MVLSZ 2009-ben megfogalmazott célkitûzése részben teljesült a Londoni Olimpiai Játékokkal kapcsolatban. Mind-
két vízilabda-válogatottunk sikeresen megszerezte a kvalifikációt az olimpiára.

A férfiválogatott az 5. helyen, míg a nôi válogatott 4. helyen végzett, így a 2009-ben megfogalmazott éremszerzés nem tel-
jesült. A magyar vízilabda-válogatottak 5 olimpiai pontot szereztek Londonban a korábban tervezett 11-14 ponttal szemben.

A férfi csapat várakozáson alul szerepelt Londonban, miután egyike volt azoknak a csapatoknak, amelyek aranyérem
eséllyel szálltak vízbe, de elveszítve a negyeddöntôt, megfosztotta magát ettôl a lehetôségtôl. Az elsô két csoport-
meccs elvesztését követôen a játékosok hatalmas energiákat mozgósítottak azért, hogy a nehéz pszichés állapotból
újra a tudásuk legjavát nyújthassák, és így sikerült az USA ellen már önmagukhoz  méltó módon játszani és gyôzni. Az
olaszok elleni negyeddöntô egy kicsit tükrözte a teljes négyéves  olimpiai  ciklus kritikus mérkôzéseit, azaz a csapat
közel állt a jó eredmény eléréséhez, de azonos játéktudású ellenfelével szemben figyelmetlenség, szarvashiba vagy
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CCééllkkiittûûzzééss TTeelljjeessííttééss
Kvalifikáltak száma: 26 26
Pontok száma: 11-14 5
Helyezések száma: 2 2
Érmek száma: 2 0
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fegyelmezetlenség megakadályozta annak a plusz egy gólnak az elérésében vagy elhárításában, amely a gyôzelmet je-
lentette volna.

A problémáink a teljes olimpiai ciklust követôen abból fakadtak, hogy a feltörekvô fiatalok igazából nem nagyon tudták
megkérdôjelezni a pekingi aranyérmeseket, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a sajnálatos tény, hogy már Pekingben
is a magas átlagéletkorú csapatból visszavonult két mezônyjátékos, és az összes többi meg tudta tartani a helyét. Ez a
tény lényegesen eltért az elôzô két olimpiától, Sydney és Athén,  valamint Athén és Peking között komoly kiélezett harc
árán kerültek be a csapatba a fiatalok. A gyenge szereplésen belül dicséretes, hogy a hatalmas csalódást okozó negyed-
döntôt követôen a játékosok a hátralévô két mérkôzést végül is megnyerték, megszerezve ezzel az akkori lehetséges leg-
jobb, az 5. helyet. A felelôsséget a csapat londoni sikertelenségéért teljes körûen vállalta a szövetségi kapitány.

A nôi válogatott kijutása az olimpiára és az ott elért 4. helyezése, fôleg a tavalyi vb 9. helyet figyelembe véve már-már
erôn felülinek mondható. Azonban megjegyzendô, hogy a nôi csapatokra jellemzô forma- és teljesítményhullámzás nem
kerülte el a mi játékosainkat sem ezen az olimpián.

A csoportmérkôzések során a jó és a közepes között ingadozott a csapat játéka, de nem csak meccsrôl-meccsre,  ha-
nem mérkôzéseken belül is. Érdekes volt, hogy gyakorlatilag minden meccsünket 2-4 gólos hátránnyal kezdtük és mind-
annyiszor ebbôl a hátrányból kellett visszakapaszkodnunk! Ez a plusz  fizikai és pszichés teher sokat kivett a játékosokból
minden alkalommal! Talán az évek folyamán felhalmozható tapasztalat és játékrutin hiányzott a higgadtabb kezdéshez!

A Magyar Olimpiai Bizottság 2012-es – a vízilabda-válogatottak olimpiai felkészülésére fordítandó – támogatásának elsô
részlete meglehetôsen késôn, 2012. július 19-én érkezett meg az MVLSZ számlájára. Ez okozott ugyan likviditási nehéz-
ségeket a szövetség számára, de az MVLSZ stabil gazdálkodásának, valamint az egyéb források rendelkezésre állásának
köszönhetôen az olimpiai felkészülés zavartalansága biztosított volt.
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A XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK PONTVERSENYE
HHeellyy OOrrsszzáágg II.. IIII.. IIIIII.. IIVV.. VV.. VVII.. ÖÖsssszzeess  ppoonntt
1 Egyesült Államok 46 29 29 25 28 19 733
2 Kína 38 27 23 16 15 14 585
3 Oroszország 24 25 33 20 23 14 545
4 Nagy-Britannia 29 17 19 8 30 14 462
5 Németország 11 19 14 13 20 20 327
6 Ausztrália 7 16 12 11 17 11 255
7 Franciaország 11 11 12 14 9 12 252
8 Japán 7 14 17 5 12 9 235
9 Olaszország 8 9 11 8 20 3 212

10 Dél-Korea 13 8 7 9 9 2 206
11 Ukrajna 6 5 9 9 8 5 151
12 Hollandia 6 6 8 4 11 8 146
13 Spanyolország 3 10 4 8 6 7 130
1144 MMaaggyyaarroorrsszzáágg 88 44 66 44 55 77 112299
15 Kanada 1 5 12 6 11 5 125
16 Brazília 3 5 9 2 7 5 107
17 Új-Zéland 6 2 5 5 7 1 102
18 Kuba 5 3 6 1 7 4 95
19 Kazahsztán 7 1 5 0 7 0 88
20 Fehéroroszország 2 5 5 1 11 2 86
21 Dánia 2 4 3 5 10 4 85
22 Lengyelország 2 2 6 4 8 2 78
23 Jamaica 4 4 4 3 1 1 76
24 Kenya 2 4 5 4 3 1 73
24 Csehország 4 3 3 3 3 3 73
26 Irán 4 5 3 0 3 1 72
27 Svédország 1 5 3 5 4 4 71
28 Románia 2 5 2 3 3 3 65
29 Azerbajdzsán 2 2 6 2 4 1 63
30 Etiópia 3 1 3 3 4 3 58
31 Törökország 2 2 1 1 9 1 50
31 Mexikó 1 3 3 1 4 5 50
33 Dél-Afrika 3 2 1 1 4 1 47
34 Koreai NDK 4 0 2 1 2 1 44
35 Horvátország 3 1 2 1 2 2 43
36 Kolumbia 1 3 4 0 0 3 41
37 Grúzia 1 3 3 0 3 0 40
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38 Üzbegisztán 1 0 2 2 8 0 39
38 Thájföld 0 3 1 4 4 0 39
40 Litvánia 2 1 2 1 2 2 36
41 Argentina 1 1 2 2 4 1 35
42 India 0 2 3 1 4 0 33
43 Írország 1 1 3 2 1 0 32
44 Szerbia 1 1 2 3 0 2 31
45 Norvégia 2 1 1 1 1 1 29
45 Belgium 0 1 2 1 5 3 29
47 Svájc 2 1 0 1 2 0 26
48 Bulgária 0 1 1 1 6 1 25
49 Mongólia 0 2 3 0 1 0 24
49 Szlovénia 1 1 2 0 1 2 24
49 Trinidad és Tobago 1 0 3 1 0 2 24
52 Indonézia 0 1 2 2 2 0 23
53 Egyiptom 0 2 0 1 3 1 20
53 Szlovákia 0 1 3 0 0 3 20
55 Tunézia 1 1 1 0 1 1 19
56 Görögország 0 0 2 2 1 2 18
57 Finnország 0 1 2 0 2 0 17
58 Örményország 0 1 2 0 1 0 15
58 Dominikai Köztársaság 1 1 0 0 1 1 15
60 Puerto Rico 0 1 1 0 2 1 14
60 Malájzia 0 1 1 1 0 2 14
60 Lettország 1 0 1 1 0 0 14
60 Venezuela 1 0 0 0 3 1 14
64 Hong Kong 0 0 1 1 3 0 13
64 Ausztria 0 0 0 2 3 1 13
66 Észtország 0 1 1 1 0 0 12
66 Bahama-Szigetek 1 0 0 1 1 0 12
68 Portugália 0 1 0 0 2 2 11
68 Taipei 0 0 1 0 3 1 11
68 Algéria 1 0 0 0 2 0 11
71 Szingapur 0 0 2 0 1 0 10
72 Marokkó 0 0 1 0 2 1 9
73 Botswana 0 1 0 1 0 0 8
73 Qatar 0 0 2 0 0 0 8
73 Montenegro 0 1 0 1 0 0 8
73 Moldávia 0 0 2 0 0 0 8
77 Guatemala 0 1 0 0 1 0 7
77 Uganda 1 0 0 0 0 0 7
77 Szaud-Arábia 0 0 1 1 0 0 7
77 Kuwait 0 0 1 1 0 0 7
77 Grenada 1 0 0 0 0 0 7
82 Chilei Köztársaság 0 0 0 2 0 0 6
82 Vietnam 0 0 0 2 0 0 6
82 Afganisztán 0 0 1 0 1 0 6
85 Ciprus 0 1 0 0 0 0 5
85 Bahrain 0 0 1 0 0 1 5
85 Gabon 0 1 0 0 0 0 5
85 Nigéria 0 0 0 1 1 0 5
89 Izrael 0 0 0 0 1 2 4
89 Tadzsigisztán 0 0 1 0 0 0 4
91 San Marino 0 0 0 1 0 0 3
91 Szenegál 0 0 0 0 1 1 3
93 Barbados 0 0 0 0 1 0 2
93 Luxemburg 0 0 0 0 1 0 2
93 Zimbabwe 0 0 0 0 0 2 2
93 Izland 0 0 0 0 1 0 2
93 Mali 0 0 0 0 1 0 2
98 Kamerun 0 0 0 0 0 1 1
98 Elefántcsontpart 0 0 0 0 0 1 1
98 Szamoa 0 0 0 0 0 1 1
98 Szíria 0 0 0 0 0 1 1
98 Eritrea 0 0 0 0 0 1 1
98 Türkmenisztán 0 0 0 0 0 1 1
ÖÖsssszzeesseenn:: 330022 330033 335577 224488 441122 224411 66886666
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ÉREMTÁBLÁZAT
AA EE BB

1. Egyesült Államok 46 29 29
2. Kína 38 27 23
3. Nagy-Britannia 29 17 19
4. Oroszország 24 26 32
5. Dél-Korea 13 8 7
6. Németország 11 19 14
7. Franciaország 11 11 12
8. Olaszország 8 9 11
99.. MMaaggyyaarroorrsszzáágg 88 44 55

10. Ausztrália 7 16 12
11. Japán 7 14 17
12. Kazahsztán 7 1 5
13. Hollandia 6 6 7
14. Ukrajna 6 5 9
15. Új-Zéland 6 2 5
16. Kuba 5 3 6
17. Irán 4 5 3
18. Jamaica 4 4 4
19. Csehország 4 3 3
20. Észak-Korea 4 0 2
21. Spanyolország 3 10 4
22. Brazília 3 5 9
23. Dél-Afrika 3 2 1
24. Etiópia 3 1 3
25. Horvátország 3 1 2
26. Fehéroroszország 2 5 5
27. Románia 2 5 2
28. Kenya 2 4 5
29. Dánia 2 4 3
30. Azerbajdzsán 2 2 6
30. Lengyelország 2 2 6
32. Törökország 2 2 1
33. Svájc 2 2 0
34. Litvánia 2 1 2
35. Norvégia 2 1 1
36. Kanada 1 5 12
37. Svédország 1 4 3
38. Kolumbia 1 3 4
39. Grúzia 1 3 3
39. Mexikó 1 3 3
41. Írország 1 1 3
42. Argentína 1 1 2

42. Szlovénia 1 1 2
42. Szerbia 1 1 2
45. Tunézia 1 1 1
46. Dominikai Köztársaság 1 1 0
47. Trinidad és Tobago 1 0 3
47. Üzbegisztán 1 0 3
49. Lettország 1 0 1
50. Algéria 1 0 0
50. Bahama-szigetek 1 0 0
50. Grenada 1 0 0
50. Uganda 1 0 0
50. Venezuela 1 0 0
55. India 0 2 4
56. Mongólia 0 2 3
57. Thaiföld 0 2 1
58. Egyiptom 0 2 0
59. Szlovákia 0 1 3
60. Örményország 0 1 2
60. Belgium 0 1 2
60. Finnország 0 1 2
63. Bulgária 0 1 1
63. Észtország 0 1 1
63. Indonézia 0 1 1
63. Malajzia 0 1 1
63. Puerto Rico 0 1 1
63. Tajvan 0 1 1
69. Botswana 0 1 0
69. Ciprus 0 1 0
69. Gabon 0 1 0
69. Guatemala 0 1 0
69. Montenegró 0 1 0
69. Portugália 0 1 0
75. Görögország 0 0 2
75. Moldova 0 0 2
75. Katar 0 0 2
75. Szingapúr 0 0 2
79. Afganisztán 0 0 1
79. Bahrein 0 0 1
79. Hongkong 0 0 1
79. Szaúd-Arábia 0 0 1
79. Kuvait 0 0 1
79. Marokkó 0 0 1
79. Tádzsikisztán 0 0 1

SPORTÁGAK ÉREM ÉS HELYEZÉSI TÁBLÁZATA 
II.. IIII.. IIIIII.. IIVV..  VV.. VVII.. PPoonntt::

1. Kajak-Kenu 3 2 1 2 37.00
2. Úszás 1 1 2 1 2 21.00
3. Judo 1 1 2 13.00

Birkózás 1 2 13.00
5. Atlétika 1 7.00

Hosszútávúszás 1 7.00
Torna 1 7.00
Vívás 1 7.00

9. Vizilabda 1 1 5.00
10. Öttusa 1 4.00
11. Kézilabda 1 3.00

Sportlövészet 3 3.00
13. Ökölvívás 1 2.00
14. Asztalitenisz 0.00

Evezés 0.00
Kerékpár 0.00
Mountain Bike 0.00
Müugrás 0.00
Súlyemelés 0.00
Szinkronúszás 0.00
Szörf 0.00
Tenisz 0.00
Triatlon 0.00
Vitorlázás 0.00
ÖÖsssszzeesseenn:: 88 44 66 44 55 77 112299..0000
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Második évébe fordult a magyar
sport új „csodafegyvere", a TAO támo-
gatás. A társasági adóból törvényileg
szabályozott támogatás valóban eddig
nem tapasztalt lehetôségeket nyitott
meg az öt „látvány csapatsportág"
elôtt. A támogatásokat elsôsorban az
utánpótlás-nevelésre és az infrastruk-
túra fejlesztésére lehet igénybe venni.
Az öt sportágban – természetesen
sportáganként változó nagyságrend-
ben – több száz sportegyesület, sport-
szervezet, szakosztály élt a fejlesztési
program alapján, pályázati úton elnyer-
hetô lehetôséggel. 

Az infrastrukturális fejlesztések jól
nyomon követhetôk, hiszen új pályák,
uszodák, termek a bizonyítékai az éssze-
rûen felhasznált pénzeknek. Sokkal ne-
hezebb nyomon követni azokat a válto-
zásokat, amelyeket a kibôvült le-
hetôségek a szakmai munkában ered-
ményeztek. Mivel a támogatás súly-
pontja az utánpótlás-nevelésen van, ér-
demes elsôsorban azokat a szakmai
eszközöket sorba venni, amelyek a fia-
tal sportolók eredményesebb felkészí-
tésére irányulnak. A kondicionális ké-
pességek korosztály specifikus fejlesz-
tése, az ebben rejlô lehetôségek maxi-
mális kiaknázása a késôbbi magas szin-
tû sportteljesítmény alapköve. Nem
mellesleg a keringési és mozgásszer-
vek megalapozása a késôbbi károso-
dásmentes sportkarrier feltétele is.

Ezt szem elôtt tartva szerveztük meg
a MOB közremûködésével és támoga-
tásával október 29-én „A fiatalkorú
sportolók kondicionális képességfej-
lesztése" címet viselô továbbképzé-
sünket. A továbbképzés résztvevôi a
szövetségek által kijelölt, delegált után-
pótlásedzôk voltak, de a továbbképzés
nyílt lévén, azon nem delegált edzôk is
részt vehettek. Végül is 159 fô volt a hi-
vatalosan regisztráltak létszáma. 

A továbbképzés két részbôl állt. A
délelôtti blokkban elméleti elôadások
hangzottak el a kijelölt témakörben. Az
elôadók sorra vették az egyes kondici-
onális képességeket, azok életkoron-
kénti fejlesztési lehetôségeit. 

A délelôtti nyitó elôadásban Dr. Ra-
dák Zsolt professzor, a TF dékánja a fi-
atalkorú sportolók állóképesség fej-
lesztésérôl beszélt. Kiemelte a fiatal

szervezet raktározási, erônyerési folya-
matainak fontosságát, amelyek a ter-
helésnek és pihenésnek az életkori sa-
játosságokhoz alkalmazkodó adagolá-
sával fejleszthetô. Külön kihangsúlyoz-
ta a genetika és az intenzitás szerepét.
Az állóképesség egy komplex képes-
ség, amely számos dologtól függhet. A
fiatalkorúaknál a fô cél a keringési
rendszer optimális fejlesztése.

Az erôfejlesztésrôl Dubecz József, a
TF docense tartott elôadást. Részlete-
sen beszélt az erôfejlesztés lehetôsé-
geirôl, módszereirôl az egyes életko-
rokban. Ismertette a különbözô izom-
csoportok fejlôdését a hormonháztar-
tás alakulásának függvényében. Gya-
korlati példákon keresztül mutatta be a
fiatal lányok és fiúk erôfejlesztésének
optimális lehetôségeit, azok nemen-
kénti eltérését az egyes életkorokban. 

A gyorsaságfejlesztésrôl a látvány
csapatsportokban – az egyén és a csa-
pat szintjén – Dr. Rácz Levente, a TF
docense tartott elôadást. Beszélt az ál-
talános és a sportág specifikus gyorsa-
ságfejlesztésérôl. Bár a gyorsaság fej-
lesztése a kondicionális képességek
közül a születési adottságok által leg-
jobban behatárolt az egyes életkorok-
nak meg vannak azok a fiziológiai, neu-
rológiai jellemzôi, amelyek bizonyos
határon belül lehetôvé teszik a fejlesz-
tést. Ha ezeket nem kellô idôben és
kellô módszerekkel aknázzuk ki, a fiatal
sportoló nem éri el a születési adottsá-
gai által meghatározott maximumot.
Éppen a korlátozott fejlesztési le-
hetôsége miatt, a gyorsaságnak nagy
szerepe van az egyes sportágakra tör-
ténô kiválasztásban. Ô is, mint a többi
elôadó, felhívta a figyelmet a kondicio-
nális képességek fejlesztésének komp-
lexitására.

Dr. Kovács Péter a Sportkórház kuta-
tó osztályának vezetôje a teljesítmény-
diagnosztika jelentôségérôl beszélt a fi-
atalkorú sportolóknál. Felhívta az edzôk
figyelmét a diagnosztikai vizsgálatok
folyamatosságára. Csak a rendszeres
ellenôrzés, mérés adhat megfelelô ké-
pet és kontrollt az edzô munkájának
helyességérôl, hatékonyságáról.

A délelôtti elôadássorozatot Simon
Attila, a szombathelyi Illés Labdarúgó
Akadémia technikai igazgatójának

elôadása zárta. Bemutatta az akadémi-
án folyó utánpótlás-nevelô munkát. Az
akadémiát 2007-ben hozták létre ma-
gántôkébôl. Nyolc korosztályban két-
száz fiatal labdarúgót képeznek, nevel-
nek. Az elmúlt öt évben mintegy ötven
labdarúgót adtak a korosztályos váloga-
tottakba. Beszélt céljaikról, a korszerû
teljesítménydiagnosztikai háttérrôl, a
Magyarországon labdarúgásban egye-
dülállóan megvalósított periodizációs
edzéstervezésrôl.  

Nem alábecsülve a téma délelôtti el-
méleti-tudományos megalapozását, a
gyakorló edzôk számára a délutáni gya-
korlati edzésbemutatók jelentették a
csemegét. Mind az öt sportág egy-egy
órás idôtartamban kapott lehetôséget
arra, hogy bemutassa, milyen eszkö-
zökkel, módszerekkel oldják meg a fia-
tal sportolók kondicionális képesség-
fejlesztését.

Géczi Gábor, a Jégkorong Szövetség
szakmai bizottságának vezetôje bemu-
tatójában felhívta a figyelmet arra,
hogy az „innovációnak" milyen nagy
szerepe van a fiatal jégkorongozók fel-
készítésében, az általános és speciális
kondicionális képességek megalapozá-
sában, fejlesztésében. Újdonságként
ható segédeszközök, felszerelések so-
kaságát mutatta be használat közben.
A jégkorongozóknál – mivel a mozgá-
sok idegen közegben történnek – lé-
nyeges, hogy a fizikai képességek fej-
lesztése, alkalmazása során is sportág
specifikus körülményeket teremtse-
nek. Ezért kiemelt szerephez jutnak a
bizonytalan egyensúlyi feltételek mel-
lett végzett gyakorlatok. Ezeknek a fel-
tételeknek a létrehozását segítik a be-
mutatott eszközök. Káposztásmegye-
ren a szövetség létrehozott egy edzés-
módszertani központot, ahol rendsze-
resen felmérik az utánpótlás korú játé-
kosok fejlôdését.

A labdarúgó edzésbemutatót a Sán-
dor Károly Labdarúgó Akadémia ifjúsá-
gi csapatának vezényelte Tamási Zsolt
utánpótlásedzô. A bemutató edzésen
elsôsorban a speciális állóképesség
fejlesztésének a módszereit mutatták
be. A lényeg a speciális körülmények
között – változó nagyságú játéktéren,
változó létszámú csapatokkal – végre-
hajtott sokmozgásos játékon volt,
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amely közben polárórákkal folyamato-
san figyelemmel kísérték a fiúk pul-
zusfrekvenciáját.

A legkomplexebb képességfejlesztô
edzést az ifjúsági kézilabdázók mutat-
ták be, Kovács László tanát úr, a kézi-
labda Héraklész Program vezetôjének
irányításával. A Tanár Úr az edzés so-
rán kitért minden alapképesség fejlesz-
tésére, külön kihangsúlyozva azokat a
képességeket, illetve azok fejlesztésé-
nek adekvát módszereit, amelyek a
mai kézilabdázásban dominálnak. A já-
tékosokat ebben az életkorban kell fel-
készíteni a sportágban ma már szinte
kíméletlennek tûnô test-test elleni küz-
delemre, a támadás-védekezés válta-
kozó ritmusából adódó gyorsasági álló-
képességi követelményekre. 

A kosárlabdázás olyan szempontból
speciális sportág, hogy a kiválasztásnál
döntô szerepe van a testalkatnak, a
testmagasságnak. Az alkati adottsá-
gokból természetesen befolyásolják a
veleszületett kondicionális képessége-
ket. A fiatal játékosok képzésében erre
különös tekintettel kell lenni. A mai ko-
sárlabdázásban alapkövetelmény, hogy
a megfelelô testmagasság kellô testtö-
meggel, izomerôvel párosuljon. Ezt a
modern játék gyorsasága is megköve-
teli. A mai kosárlabdázót a kézilabdázó-
tól testalkatilag legfeljebb a némi ma-
gasságbeli fölény különbözteti meg.
(Bár a kézilabdázók között is egyre több
két méter feletti játékos található.)
Ezen a téren mégis jelentôs különbség
mutatkozott a gyakorlati bemutatón
szereplô kézilabdás és kosaras fiúk kö-
zött, a kézilabdások javára. Anélkül,
hogy az egy alkalommal látottakból túl-
zó következtetést vonnánk le, megkoc-

káztatható, hogy a két sportág nemzet-
közi eredményessége közötti különb-
ség erre is visszavezethetô.  Sabáli Ba-
lázs, a bemutató csoport edzôje
elsôsorban a sportág specifikus képes-
ségek fejlesztésének labdás lehetôsé-
geit mutatta be.

A másik látvány csapatsportág,
amely idegen közegben játszódik a ví-
zilabda. Itt nyilván elsôséget élveznek
azok a képességfejlesztô gyakorlatok,

amelyek a sportági közegben, a vízben
történnek. Ebbôl adtak ízelítôt Keszt-
helyi Tibor  és Vogel Zsolt utánpótlás
válogatott edzôk. Mind az erô, mind a
gyorsaság és állóképesség, annak
speciális fajtái kiválóan fejleszthetôk a
sportág természetes körülményei kö-
zött. Ebben a sportágban is jelentôs
szerepe van azért a szárazföldi, torna-
termi képességfejlesztésnek is, elsô
sorban az erôfejlesztésnek. Ennek is
számtalan lehetôsége, módszere van,
akár a saját testtömeg mozgatásával,
akár segédeszközökkel (gumikötél,
nehezített labda, súlyzó, társ ellenállá-
sa stb.).

Az edzôk részérôl végig megnyilvá-
nuló fokozott érdeklôdés azt bizonyít-
ja, hogy az edzôi továbbképzésnek ez
a formája hasznos kezdeményezés
volt. A látvány csapatsportágak szak-
emberei élénk figyelemmel követték
mind a képességfejlesztés elméle-
térôl szóló elôadásokat, mind más
sportágak módszereit, fogásait, a ké-
pességfejlesztés sportági „titkait".
Csapatsportokról lévén szó, nyilván
sok a hasonlóság, de úgy vélem, min-
denki talált olyan elemet, módszert,
ami számára új volt, amit a késôbbiek-
ben saját munkájában is hasznosítani
tud. Megfontolandó, hogy a jövôben
az ilyen, gyakorlati bemutatókkal egy-
bekötött továbbképzéseket más
sportágcsoportokra is kiterjesszünk.

KKööppff  KKáárroollyy
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Kezdjünk számokkal. A magyar válo-
gatott összesített mérlege 4 gyôze-
lem, 3 döntetlen, 2 vereség, s érdekes
módon a tétmérkôzések (3–0–1) mér-
lege jobb, mint a felkészülési találko-
zóké (1–3–1). Szintén ritka eset, hogy
az idegenbeli mérkôzések (3–0–0)
eredményessége felülmúlja a hazaia-
két (1–3–2) – a nemzeti csa-
pat 2000 óta elôször ma-
radt vendégként veretlen
és 1998 óta elôször száz-
százalékos idegenben. A
legbiztatóbb adat: egy-
más után másodszor
zárta ötven százalék fö-
lötti eredményességi
mutatóval (megszerzett
pontok/megszerezhetô
pontok, hárompontos
rendszerben számol-
va) az évet a vá-

logatott, és ez 1986–1987 óta nem si-
került.

Ez a stabilitás jele, egy olyan stabili-
tásé, amely hosszú idô óta nem volt a
magyar válogatott sajátja. Ugyanerre
utal több jel is. A válogatott a FIFA-
ranglistán 2011 áprilisa óta nem csú-
szott ki az elsô ötvenbôl – hasonlóra a

rangsor fennállása (1993) óta
még nem volt példa – és több-

ször is megközelítette a
2011. szeptemberi csúcsot

(27. hely). Ez ugyan önma-
gában közvetlen haszonnal

még nem jár – a 2016-os
Eb sorsolásakor ugyanis
nem világranglista-pontok,
hanem az UEFA-koeffici-

ens alapján osztják
be a kala-

pokat –, de csak a hasonló eredmé-
nyességi ráta tudja biztosítani, hogy a
nemzeti csapat már a sorsolásnál ked-
vezô helyzetbe kerüljön a felemelt lét-
számú kontinenstorna kvalifikációján.

Ennyire azért ne szaladjunk elôre,
maradjunk 2012-nél. A nemzeti csapat
eredménymutatója 11.1 százalékpont-
tal romlott 2011-hez képest – egy Nor-
végia elleni gyôzelemmel ugyanúgy
66.6 százalék lett volna az eredmé-
nyesség, mint egy éve. Ez nem jött
össze, és a mutató romlásában szere-
pet játszott az is, hogy a válogatott el-
lenfeleinek többsége (egészen ponto-
san hat a kilencbôl) európai top negy-
venbe tartozó csapat volt, top százon
kívüli ellenfél pedig csupán egy akadt.

Ez minden bizonnyal tudatos (és he-
lyes) meccstervezés eredménye – egy
olyan válogatottnak, amely bele akar
szólni egy selejtezôcsoportban leg-
alább a második helyért folytatott ver-
senyfutásba, jobb Bulgária, Csehor-
szág vagy Norvégia ellen készülni,
mint sokkal erôsebb, avagy sokkal
gyengébb csapatok ellen. A hasonló
vagy kissé nagyobb játékerejû csapa-
tok ellen – a 25. és 40. helyezett közti
válogatottakat, tehát Bulgáriát, Cseh-
országot, Írországot, Törökországot és
Norvégiát számoljuk ide – a mérleg
2–2–1. Az izraeliek elleni hazai iksz be-
lefér, bár nem dicséretes, a hollandok
elleni sokgólos vereséget, sajnos, las-
san megszokjuk, a kötelezô tét-
meccseket – Andorra, Észtország –
pedig most is hozta a csapat. Ez a sta-
bilitás újabb jele: a mostani és az elôzô
két selejtezôsorozaton (tehát már a
Koeman-éra alatti vb-kvalifikáció során
is) a magyar válogatott százszázalékos

MAGYAR EDZŐ ■ 2012/432

Nem kicsúszott év volt a tavalyi 
– stabil a válogatottunk

ÉVÉRTÉKELÉS FUTBALLISTÁINKNÁL. HOL VANNAK A SZÉLSÔHÁTVÉDEK?
MIBEN VAGYUNK IGAZÁN ERÔSEK? MI VÁR RÁNK 2013-BAN?

Marosi Gergely, Pór Károly
Nemzeti Sport Online, Budapest

„„KKöösszzöönnjjüükk  aazz  iiddeeii  éévveett""  ––  tteettttee  kkii  ttrraannsszzppaarreennsseenn  aa  mmaaggyyaarr  vváállooggaattootttt  sszzuurrkkoo--
llóóttáábboorraa  aa  NNoorrvvééggiiaa  eelllleennii,,  vveesszztteess  éévvzzáárróó  mméérrkkôôzzééss  eellôôtttt  ((ééss  aammii  nnaaggyyoobbbb  sszzóó::
uuttáánnaa  iiss))..  EEggeerrvváárrii  SSáánnddoorr  ccssaappaattaa  uuggyyaann  nneemm  zzáárrtt  oollyyaann  eerreeddmméénnyyeess  éévveett,,  mmiinntt
22001111--bbeenn,,  ddee  iissmméétt  ööttvveenn  sszzáázzaalléékk  ffeelleettttii  eerreeddmméénnyyeessssééggii  mmuuttaattóóvvaall  vvééggzzeetttt..  AA
kkéérrddééss  nnyyiittootttt,,  hhooggyy  eezz  aazz  eellôôrreellééppééss  éévvee  vvoolltt--ee  ––  aazz  eerreeddmméénnyyeekk  aazztt  mmuuttaattjjáákk,,
iinnkkáábbbb  aa  ssttaabbiilliizzáácciióó  eesszztteennddeejjéérrôôll  bbeesszzééllhheettüünnkk..  AA  vváállooggaattootttt  mmeeggmmuuttaattttaa  22001122--
bbeenn,,  hhooggyy  nneemm  „„kkiiccssúússzzootttt""  éévv  vvoolltt  aa  22001111--eess,,  vviisszzoonntt  kkéérrddôôjjeelleekk  ttoovváábbbbrraa  iiss
aakkaaddnnaakk..  AA  mmeesstteerrvviizzssggaa  éévvee  22001133  lleesszz  ––  éélleess  sszziittuuáácciióóbbaann  mmuuttaatthhaattjjaa  mmeegg  aa
nneemmzzeettii  ccssaappaatt,,  hhooggyy  vvaallóóbbaann  rriinnggbbee  ttuudd  sszzáállllnnii  aakkáárr  aa  ccssooppoorrttmmáássooddiikk  ppoozzíícciióó--
éérrtt  aa  vvbb--sseelleejjtteezzôôkköönn..

Edzôsors
Az ôszi mérlegnek köszönhe-

tôen meglehetôsen jók Egervári
Sándor kilátásai arra, hogy kitöl-
ti a teljes selejtezôsorozatot a
válogatott kispadján – immár a
második teljes kvalifikációs
szériát egymás után. Hogy
ez miért számít nagy szó-
nak? Mert Baróti Lajos 1957
és 1966 közti regnálása óta
ez nem sikerült magyar szö-
vetségi kapitánynak. 
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maradt az alacsonyabb kalapból kihú-
zott ellenfelekkel szemben, és az
eggyel magasabb kalapból (3. a 2010-
es és 2012-es selejtezôkön, 2. most)
sorsolt csapatok ellen is veretlen.

Az eredmények mutatta stabilitás
alatt azonban meghúzódik egy hullám-
zás is. A válogatott még mindig képes
meccsrôl meccsre más arcát mutatni –
legjobb példa erre a törökök elleni re-
mek gyôzelmet követô kilátástalan
norvég meccs –, és mérkôzésen belül
is rendesen ingadozik sokszor a telje-
sítménye. Nézzük egyenként!

Meccsrôl meccsre
Honnan indultunk, hová jutottunk? –

tehetjük fel a kérdést. Február 29-én
Gyôrben Bulgária ellen játszotta elsô
mérkôzését nemzeti csapatunk. Az 1–1-
es döntetlennel végzôdô találkozóról
nem sok jó emlékünk maradhatott.
Negyvenöt percen keresztül ugyan ve-
zettünk Szalai Ádám góljával, de hatvan
százalékban a bolgárok birtokolták a lab-
dát, többet támadtak, többet lôttek ka-
pura és a hajrában már teljesen fölénk
nôttek. Az egyenlítés azonban a sok ki-
hagyott helyzet után csak a hajrában jött
össze a bolgároknak a Korcsmár Zsolt
helyén kilépô Valeri Bozsinov révén.

A mérkôzés a biztos(abb) pontjainkat
ugyanúgy megmutatta, mint a hosszú
távon leginkább kérdéses posztokat –
no meg azt, hogy alapvetôen kik alkot-
hatják majd a vb-selejtezôk során Eger-
vári Sándor szövetségi kapitány csapa-
tát. A kapuban már Bogdán Ádám kez-
dett – ahogy az összes 2012-es tét-
meccsünkön –, a védelembôl Juhász
Roland és Korcsmár Zsolt továbbra is
meghatározó, ahogy a középpályáról
Hajnal Tamás, Dzsudzsák Balázs, elöl-
rôl pedig a hosszú sérülés után vissza-
térô Szalai Ádám is. Az alapemberek

közé sorolható Varga József is, aki
csak Andorra ellen hiányzott betegség
miatt, a posztja azonban többször vál-
tozott, négyszer jobb oldali védôként,
négyszer pedig igazi pozíciójában, vé-
dekezô középpályásként szerepelt. Er-
rôl a kérdésrôl késôbb még több szót
is ejtünk. A bolgárok ellen, bár voltak
védelmi megingásaink is, a leg-
bosszantóbb probléma az elöl mutat-
kozó ötlettelenség volt. A gólt leszá-
mítva a támadóinknak nem voltak jó
keresztmozgásaik, üres területre befu-
tásaik, a középpályásoktól pedig a
mélységi passzok, a kiugratási kísérle-
tek hiányoztak. 

A következô meccsre, a csehek elle-
ni június 1-i találkozóra több mint há-
rom hónapot kellett várni. Prágában azt
játszottuk, amit egy nálunk elôrébb já-
ró, az Eb-re készülô válogatott otthoná-
ban kell. Próbáltuk lezárni a területeket,
szûkíteni a passzsávokat, az adódó le-
hetôségeinket pedig maximálisan ki-
használtuk, két helyzetbôl két gólt lôt-
tünk (és csak egyet kaptunk, azt is ti-
zenegyesbôl), így végül 2–1-re legyôz-
tük a késôbbi kontinenstornán a  ne-
gyeddöntôig menetelô cseheket. A 21
százalékos magyar labdabirtoklás jól
jelzi a cseh fölényt, viszont ez nem bi-
zonyult hasznos fölénynek: a közép-eu-
rópai topválogatottnak számító hazaiak
ötlettelenül és meddôn próbálkoztak.

A találkozó az NB I-ben edzôdô újon-
cokról és Dzsudzsák Balázsról szólt.
Debreceni András, Szakály Péter, Mé-
száros Norbert és Gyurcsó Ádám is
ezen a mérkôzésen mutatkozott be a
nemzeti csapatban, és utóbbi három já-
tékossal azóta is számol a kapitány a
kerethirdetéseknél. A legemlékezete-
sebbre Gyurcsó belépôje sikerült, hi-
szen bô húsz perccel a beállása után
gyôztes gólt szerzett, az igazi nyerô

ember azonban ezúttal Dzsudzsák volt,
aki az elsô félidôben egy szemfüles
szabadrúgásból volt eredményes, majd
a hajrában jó húsz méteres, zseniális
keresztlabdával találta meg Gyurcsót.

Érdekes, hogy ha csak a játékot néz-
zük, akkor az egész év talán legjobb
teljesítményét június 4-én, a csehek-
hez hasonlóan az Eb-re készülô Íror-
szág ellen nyújtottuk – annak ellenére,
hogy gól nélküli döntetlennel zárult a
Puskás-stadionban lejátszott mérkô-
zés. A támadóink nagyon éltek az esô-
áztatta talajon. Dzsudzsák Balázsnak
ballal és jobbal is volt veszélyes átlövé-
se, középen Szalai Ádám négyszer ke-
rült helyzetbe, Szabics Imre lövésénél
pedig a gólvonalról mentettek az írek,
akik csak egy-egy kontrából tudtak
veszélyeztetni. Az összecsapás nagy
részében a mieink akarata érvényesült,
ha a helyzeteinél Szalai jobb döntése-
ket hoz, akár több góllal is nyerhettünk
volna, így azonban maradt a 0–0.          

A jelenlegi magyar válogatott játéka
két meccs között, de akár egy találko-
zón beül is képes jelentôsen ingadoz-
ni. Erre volt példa az Izrael elleni, au-
gusztus 15-i hazai összecsapás, me-
lyen az írek elleni lendületes támadó-
futballal szemben ismét a bolgárok el-
leni görcsösség jelei mutatkoztak.

Visszafogottan kezdtünk, fél óra kel-
lett, ahhoz hogy egyáltalán célba tud-
juk venni az izraeli kaput. Ezt követôen
viszont a következô harminc percben
fölényben futballoztunk, bár csak egy
igazán nagy lehetôségünk volt – a Né-
meth Krisztián lövése után a kapufáról
kipattanó labdát Dzsudzsák Balázs gól-
ra is váltotta. Az utolsó fél órára azon-
ban ismét visszaálltunk, és az addig
támadásban nem sokat mutató izraeli-
ek egy szöglet után döntetlenre men-
tették a mérkôzést (1–1).    
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Így érkeztünk el az elsô vb-selejtezô-
höz, az Andorra elleni, szeptemberi 7-i
idegenbeli találkozóhoz, bár az igazi ér-
tékmérô nem ez a meccs volt. Lassan
lendültünk játékba a sokat szabályta-
lankodó, sokszor durva andorraiak el-
len, de végül öt gólt szerezve simán
nyertünk. Nincs ugyan jelentôsége, de
érdekes, eddig mi voltunk a legered-
ményesebbek a csoportban a miniál-
lam ellen: a románok négynél, a hollan-
dok háromnál álltak meg, az észtek pe-
dig épp, hogy csak gyôztek. A váloga-
tottba tíz hónap szünet után, térdsérü-
lését követôen góllal tért vissza Gera
Zoltán. 

A valós erôfelmérô a négy nappal
késôbb a Puskás Ferenc Stadionban
megrendezett Hollandia elleni össze-
csapás lehetett volna, de nem lett az,
mert a hollandok átrohantak rajtunk,
megint „gurítottak" egy laza négyest
(1–4), amibôl csak azt tudtuk meg,
hogy tôlük továbbra is fényévekre va-
gyunk. Hollandia ellen a legutóbbi öt
meccsen (az ideivel együtt) 26 gólt
kaptunk, most a 2011 tavaszihoz ké-
pest egy jóval rutintalanabb, szinte
minden poszton megváltoztatott oran-
je gázolt Budapesten. Egyetlen viga-
szunk lehet, hogy a hollandok késôbb
Romániában is 4–1-re nyertek, vagyis
nem csak mi vagyunk nagyon lema-
radva tôlük. Más kérdés, hogy a romá-
noknak jóval több lehetôsége akadt az
ô „holland" meccsükön.

A találkozót azért nehéz elemezni,
mert minden poszton, minden játéke-
lemben fölénk nôttek. Hollandia min-
den téren sokkal jobb nálunk, és ezt az
összes játékszituációban bizonyítják is
a narancsmezesek, bármikor is találko-
zunk velük. Kis túlzással szinte csak
rajtuk múlik, hogy mennyit kapunk –
és ez a mérkôzés minden gyengénket
a felszínre hozta. 

A Laczkó Zsolt sérülése után balhát-
védként szereplô Elek Ákos bebizonyí-
totta, hogy erre a szerepkörre váloga-
tott szinten alkalmatlan. A meccsen ki-
jött, hogy egy igazán erôs szélsôjáté-
kot játszó válogatottal szemben a szél-

sô védekezésünk elégtelen, Elek mel-
lett a másik szélen Vanczák is sok
esetben bizonyult lassúnak, és a kö-
zéppályások sem tudtak kellôképpen
visszasegíteni. Hiába vannak magas
embereink a védelemben és hiába van
magas kapusunk Bogdán személyé-
ben, a beíveléseknél a védôinknél
mozgékonyabb játékosok képesek
üres területre mozogni és fejjel meg-
verni a magyar csapatot – két fejes
gólt is kaptunk. Nem tudunk mit kez-
deni a minket egész pályán letámadó
ellenfelekkel szemben, már a labdaki-
hozatallal is gondjaink akadnak, így pe-
dig nagyon nehéz támadást építeni.
Elöl egy szem csatárunk, Priskin Ta-
más súlytalannak bizonyult a holland
védôkkel szemben, és bár nem állít-
hatjuk, hogy a meccsre (fegyelmi
okokból?) kiszorult Szalaival jobb lett
volna a helyzet, de talán nem véletlen,
hogy azóta ismét a Mainz csatára lett
az elsô számú támadónk.

A selejtezôsorozat értékelhetô része
számunkra tulajdonképpen az október
14-i, észtországi fellépéssel kezdôdött,
hiszen az elsô két ellenféllel nem vol-
tunk egy szinten. Tallinnban ismét két-
arcú magyar csapatot láthattunk. Pró-
báltunk irányítani, nekünk volt több
helyzetünk, de az átütôerô hiányzott a
játékunkból, sok volt az apró hiba és
voltak számunkra kimondottan rossz
idôszakai is a meccsnek, amikor a sze-
rencsén is múlt, hogy nem kaptunk
gólt. A fô problémát az jelentette,
hogy a kulcsemberek közül Dzsudzsák
és Szalai sem játszott jól. Ugyanakkor
éppen az mutatja a csapat erejét, hogy
ilyenkor is tudunk nyerni, mert rajtuk
kívül is vannak olyan játékosaink, akik
egy szoros meccset villanásaikkal el
tudnak döntetni. Ezúttal az összecsa-
pás egyetlen gólját egy okos csavarás-
ból megszerzô Hajnal Tamás döntött. 

További fontos tanulságokkal is szol-
gált még az 1–0-ra megnyert mérkôzés.
Az egyik, hogy bár Észtországban be-
jött az egy védekezô és négy támadó
középpályásra építô 4–1–4–1-es felál-
lás, ugyanakkor a találkozó megmutat-

ta, az észteknél gyorsabb, támadóbb
csapatokkal szemben már mindenképp
szükség van két ütközô, labdaszerzô
középpályásra, akik képesek mega-
kasztani a gyors ellenakciókat. Az ész-
tek ellen többször is üres folyosók ala-
kultak a játéktér közepén, és ezeket a
területeket a labdavesztéseink után be
tudták játszani a hazaiak, csak szeren-
csénkre nem voltak elég gyorsak ah-
hoz, hogy eredményesen végig is vi-
gyék az akciókat. A támadók számára
tanulság lehet, hogy több labda nélküli
keresztmozgásra van szükség elöl,
mert amikor Gera vagy Koltai Tamás el-
mozgott az eredeti pozíciójából, képe-
sek voltunk megnyitni az észt védôfa-
lat. Általánosságban is elmondható,
támadásban sokszor eléggé sematiku-
sak vagyunk, ez még akkor is igaz, ha a
kilenc meccsen szerzett 14 gól nem
rossz mutató. Ami a védekezést illeti:
az észtek a lehetôségeik elôtt a széle-
ken futtatták az akciókat, ismét tapasz-
talhatók voltak feladatmegosztási gon-
dok a szélsôk és a szélsôhátvédek kö-
zött.

A törökök elleni, október 16-i hazai
meccs – amelyen eltiltás miatt Juhász
és Dzsudzsák nélkül játszottunk – jól
összefoglalta az egész esztendôt. Har-
minc percig ugyanúgy elképzelés nél-
kül futballoztunk, mint a bolgárok ellen
a második félidôben, és gólt is kap-
tunk – az Egervári-csapat megmutatta
a legrosszabb arcát. Aztán az egyenlí-
tés, illetve a szünet után olyan lendü-
letes akciókat vezettünk a széleken,
mint az írekkel szemben (csak ered-
ményesebben) – megvillant a leg-
szebb arc –, 3–1 után pedig ugyanúgy
szûkítettük a területeket és fegyelme-
zetten ôriztük az eredményt, mint
Csehországban – ez pedig a pragmati-
kus profizmus volt.

Ahogy a gyôztes meccseken min-
dig, ezúttal is volt egy, vagy ezúttal in-
kább két nyerô emberünk. A 2011-ben
kimondottan jó teljesítményt nyújtó
Koman Vladimir idén sokáig küszkö-
dött formájával a válogatottban, a törö-
kök ellen viszont balszélsô pozícióban,
Dzsudzsák helyén remekelt. Bátor já-
tékával, lövô kedvével és nem utolsó-
sorban szerencsés góljával megadta a
kezdôlökést, majd késôbb tizenegyest
is kiharcolt. Rajta kívül ki kell emelni a
balhátvéd Kádár Tamást is, aki amel-
lett, hogy ellátta védôfeladatait, egy
hajszálpontos keresztpasszal gólt löve-
tett Szalai Ádámmal. A védelem másik
oldalán Vanczák bizonytalanul kezdett
– a kapott gólban ô is benne volt –, de
utána már ô is feljavult, felvette a meg-
felelô ritmust. 

A mérkôzés után úgy tûnt, összeáll-
tunk, megvan az a csapat, amellyel a
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tavaszi selejtezôket, a románok elleni
hazai és a törökök elleni idegenbeli
meccset is sikerrel vehetjük. Bogdán
Ádám a kapuban biztos pont, hátul a
Vanczák, Korcsmár, Juhász, Kádár vé-
dônégyes, illetve elôttük a két védeke-
zô középpályás – Varga József Pintér
Ádámmal vagy Elek Ákossal – megfe-
lelô stabilitást adhat. Elöl pedig a Ko-
man, Gera, Hajnal, Dzsudzsák, Szalai
ötösbôl – melybôl négyen alighanem
kezdenek majd az említett két találko-
zón – az aktuálisan éppen legjobb for-
mában lévôk eldönthetik javunkra a ta-
lálkozókat. 

November 14-én Norvégia ellen azon-
ban visszaültünk a hullámvasútra, és a
2–0-s vereség ismét kérdôjeleket rajzolt
a táblára. Nem tudtunk mit kezdeni az
ellenfél agresszív letámadásával, gya-
korlatilag nem volt szélsôjátékunk, nem
tudtuk megjátszani a csatárokat és a
Korcsmár, Juhász belsô védô páros is
gyengén muzsikált. Ezek után nagyon
nehéz megmondani, hogy márciusban
éppen a völgy melyik oldalán leszünk, az
emelkedôn vagy a lejtôn… 

Kivel?
A nemzeti csapat huszonnyolc játé-

kossal játszotta végig az évet, közülük
hatan voltak újoncok – Mészáros Nor-
bert, Debreceni András, Gyurcsó
Ádám, Szakály Péter, Pátkai Máté,
Guzmics Richárd –, ketten (Debreceni,
Guzmics) pedig csupán perceket kap-
tak. A huszonnégyes bô keret stabil,
több újonc is „beragadt" oda. A 2011-
es csapatból kikerült Fülöp Márton,
Vermes Krisztián, Czvitkovics Péter,
Tôzsér Dániel, Vadócz Krisztián, Sán-
dor György, Stieber Zoltán, Feczesin
Róbert, Rudolf Gergely és Tököli Attila
– közülük elsôsorban az egész évben
sérülésekkel küzdô Rudolf és a magá-
nak késôn csapatot találó (ám azóta

nagyon belelendülô) Vadócz várható
vissza 2013-ra. 

Rudolf hiánya – ugyanúgy, mint
2011-ben Szalaié – nagyban csökkenti
a variációs lehetôségeket, hiszen több
poszton bevethetô, több játékrend-
szerben alkalmazható játékos, aki
2011-ben házi gólkirály volt, és tét-
meccseken kimondottan eredményes.
Ô lehet olyan, aki kellô pluszt ad hozzá
a (támadó)játékhoz – nagy szükség le-
het rá a 2013-as, fontos meccseken,
már ha egészségileg rendbe jön... Sza-
lai és Rudolf együtt 15 gólt szerzett az
Egervári-éra 52 találatából, ehhez ké-
pest 2010 novembere óta nem lehe-
tett ôket együtt pályára küldeni sérülé-
sek miatt.

A legproblémásabb kérdés 2011-bôl
húzódott át, és a gond még ennél is
sokkal régebbi (no meg mélyebb): kik
legyenek a magyar válogatott szélsô
védôi?  

A jobb oldalon két játékos kapott le-
hetôséget: a védekezô középpályásból
átképzett – és klubjában jobbhátvédet
nem játszó – Varga József, illetve a
szintén nem „született szélsôhátvéd",
ám a védelem minden posztján bevet-
hetô Vanczák Vilmos. Egervári kapitány
korábban Szélesi Zoltánnal, Lázár Pállal
és Vermes Krisztiánnal is próbálkozott
itt – sem Szélesi, sem Vermes nem
specialista szélsôhátvéd, Lázár az, vi-
szont ô a teljes 2012-es évet „leírhat-
ja", hiszen alig játszott valamennyit. A
másik szélen az eredetileg középpályás
Laczkó Zsolt és a közép- és balhátvéd
Kádár Tamás tûnik most a két standard
embernek, Elek Ákos vészmegoldás
(nem jó vészmegoldás) volt, Halmosi
Péter (aki már hosszabb ideje balhátvé-
det játszik, de ô is középpályásként
„szocializálódott") tétmérkôzésen nem
kapott szerepet. A 2012-ben keretbe
került szélsô védôk közül tehát egy
sem volt posztspecialista, ez pedig alig-
hanem európai szinten is ritkaságnak
számít. A merítési lehetôség minimá-
lis, és a válogatottat érintô egyik legna-
gyobb veszélyforrás, ha egyszerre ki-
esik egy szélsô védô és egy védekezô
középpályás, rossz kombinációban. A
Vanczák, Varga duó kiesése – vegyünk
egy váratlan, meccs elôtti kiesést, mint
Laczkóé volt a hollandok ellen – a kere-
tet teljesen jobb oldali védô nélkül
hagyná. Nyilván lenne (pót)megoldás,
de ez akkor is aggasztó… 

A szélsôhátvéd poszt ellenpontja a
támadó középpályásoké, itt gyakran
hatan-heten is versenybe szállhatnak a
kiadó (általában) három helyért, megfe-
lelô a rotációs lehetôség. Még úgy is,
hogy Huszti Szabolcs önkéntes számû-
zetésben van, Tôzsér Dániel kerettag-
ságára, úgy tûnik, kevés az esély, Stie-

ber Zoltán pedig csak késô ôszre len-
dült játékba (meg formába). Szintén
megnyugtató a kapushelyzet, Bogdán
Ádámot sikerült „felépíteni" elsô szá-
mú kapuvédônek, átvette a stafétát Ki-
rály Gábortól.

Az összes 2012-es mérkôzésen
mindössze Korcsmár Zsolt játszott, já-
tékpercekben ôt Varga József, Bogdán
Ádám, Dzsudzsák Balázs és Szalai
Ádám követi. A kirajzolódó elsô számú
csapat: Bogdán – Vanczák, Korcsmár,
Juhász, Kádár – Pintér Á., Varga J. –
Gera (Koman), Koman (Hajnal), Dzsu-
dzsák – Szalai. A korösszetétel tovább-
ra is kitûnô, Király az egyetlen „kimenô
korú" (de a kapusoknál ez kevesebbet
számít) kerettag, Halmosi már nem va-
lószínû, hogy marad még egy selejte-
zôs ciklusra, és még Gera, Hajnal, vala-
mint Szabics esetleges pótlásán kell
elgondolkodni a 2014-es kvalifikációs
sorozat után. Addig is folyamatos fel-
adat lesz a „kirakózás", a pont nem ját-
szó, sérült vagy formán kívüli labdarú-
gók kevergetése, a megfelelô helyet-
tesek megtalálása.

Mestervizsga elôtt
A mostani garnitúra elsô nagy vizs-

gája igazán 2013-ban jön el. A 2012-es
Eb selejtezôin ugyan sikerült „meghaj-
tani" a svédeket, de a hatékony északi-
ak továbbjutásának jogosságához nem
férhetett kétség. A mostani csoport
erôviszonyai arra engednek következ-
tetni, hogy a magyar válogatott harc-
ban lehet a csoportmásodik helyért –
élesben, magas tétû szituációkban,
nagy nyomás alatt edzôdhet a követ-
kezô évben. Vannak a válogatottnak hi-
ányosságai – a védelem két széle még
mindig problémás, csatárposzton Sza-
lai mellé lehetne bôvíteni a kínálatot –,
de erôs területekkel (elsôsorban táma-
dó középpálya) és jó korösszetétellel
rendelkezik. Kifejezetten jó eddig az
eredményesség tétmeccsen, az el-
múlt két év összmérlegével sincs
gond – a magyar válogatott, ezt el-
mondhatjuk, az európai középmezôny
alsóházából már elôrébb jött, és a fel-
sôház felé kacsintgat. Hogy a 2011-
ben és 2012-ben tapasztalt stabilitás
egy nagyon kemény tétmeccs-széria
után is megmarad-e, hogy a válogatott
képes lesz-e mestervizsgát tenni –
nyílt kérdés marad. 2011 reményt
adott, 2012 megmutatta, hogy nem
egyszeri kiugró év volt a ’11-es. A nagy
kihívás 2013, és az itt látottak nagyban
meg fogják határozni, hogy lehetnek-e
komoly reményeink a 2016-os, fel-
emelt létszámú Eb-re kijutásra.

Amely – nem mellesleg – a szövet-
ségi kapitány további sorsát is valószí-
nûleg eldönti.
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Az elmúlt 8-10 év során számos
elemzés foglalkozott a magyar sport
helyzetével, feltételrendszerével, a
sportban zajló folyamatokkal. Kiemel-
kednek ezek közül a nemzeti sportstra-
tégia elfogadását, valamint a sporttör-
vény módosításait elôkészítô tanulmá-
nyok. A különbözô anyagok egyöntetû-
en úgy értékelték, hogy az utánpótlás-
nevelés területén jelentôs eredmé-
nyek születtek, melyek reményt adnak
arra, hogy a magyar sportot új fejlôdési
pályára állíthassuk. A hazai utánpótlás-
nevelés fejlesztésének kedvezô ta-
pasztalatai és az adaptálható nemzet-
közi példák alapján reális törekvés le-
het a világversenyeken mutatott ered-
ményességünkben tapasztalható
visszaesés megállítása, pozitív irányba
fordítása, a magyar sport jelenlegi bázi-
sát, erejét, realitását meghaladó londo-
ni olimpiai szereplés stabilizálása.

Az elmúlt tíz évben a Nemzeti Sport
Intézet által elindított, központi után-
pótlás-nevelési programok – a Sport
XXI. Utánpótlás-nevelési Program, a
Héraklész programok, illetve a sportis-
kolai program – alapot adhatnak egy új
szemléletmód meghonosítására és
egy egymásra épülô, az életkori sajá-
tosságokat figyelembe vevô, az él-
sportolóvá válás folyamatát mene-
dzselni tudó struktúra kialakítására. A
változás legfontosabb sikerkritériuma
az, hogy ezekben az átfogó progra-
mokban hogyan jelenhetnek meg, mi-
ként tudnak érvényesülni az egyes
sportágak programjai, és hogy sikerül-
e megteremteni a klubok és edzés-
központok (utánpótlás centrumok)
olyan hálózatát, melyek megfelelô tu-
dományos és sportegészségügyi hát-
térrel rendelkezve, valós és megala-
pozott segítséget tudnak nyújtani a
válogatott keretekben zajló sportszak-
mai munkához.

Az elôrelépéshez megkerülhetetlen
a már mûködô programok elemzése,

értékelése. Itt és most a Héraklész
Programok kerülnek górcsô alá. 

A Héraklész Bajnok Program (továb-
biakban: Bajnok Program) 2001-tôl si-
keresen támogatja a legtehetsége-
sebb 13-18 éves korú sportolók folya-
matos felkészítését. A Bajnok Prog-
ram jól definiálható szakmai feladata
szerint a felnôttkor küszöbére olyan
versenyzôket kell felnevelnünk, akik
elérik a korosztályos nemzetközi szín-
vonalat. Ezt a feladatot az egyéni
sportteljesítmény növekedésének
szenzitív idôszakában, a 14-18 éves
kor között lehet a leghatékonyabban
megvalósítani. Ebben a korosztályban
kiemelt feladat a rendszeres, folyama-
tos képzést biztosító edzôtáborok és
keretedzések biztosítása. 

A Bajnok Programból kikerülô spor-
tolók további foglalkoztatását a Hérak-
lész Csillag Program (továbbiakban:
Csillag Program) biztosítja. A Csillag
Programban 2006 januárjától olyan
munkaformák jelentek meg, melyek
legfeljebb 23 éves korig biztosítják a
további rendszeres felkészítés, a nem-
zetközi versenyeztetés, de egyben a
sportolói egzisztenciateremtés feltéte-
leit is.

A két program közötti lényeges elté-
rés ugyanakkor, hogy a Csillag Prog-
ram a sportolók eredményes felkészí-
tését szolgáló, a szövetségek, illetve a
kijelölt szakemberek által fontosnak
ítélt bármely feladatot, illetve szolgál-
tatást finanszírozza. A legtöbb sportág-
ban (különösen az egyéni sportágak-
ban) erôsen differenciált, egyénre bon-
tott programok és költségvetések ké-
szültek (11..  ttáábblláázzaatt).

A programok irányítóinak a kezde-
tektôl fontos törekvése volt az átfogó
utánpótlás-nevelési rendszert szolgáló
korszerû informatikai háttér létrehozá-
sa és gondozása. 

A program mûködésének teljes idô-
szakát felölelô folyamatos fejlesztés

eredményeként kialakult Héraklész
Program Informatikai Rendszer szá-
mos funkciót tölt be:

• segítséget nyújt a program min-
dennapi mûködtetéséhez, 

• hozzájárul a program finanszírozá-
sának átláthatóságához, 

• elôsegíti a rendelkezésre álló ada-
tok, információk akadálymentes áram-
lását, 

• racionalizálja az adatkezelést, meg-
könnyíti az adatkezeléssel kapcsolatos
munkát, 

• segíti a beszámolók, kimutatások
elkészítését, 

• megfelelô környezetet teremt az
esetlegesen felmerülô egyedi igények
kielégítéséhez, 

• a programban érintett sportolókon
és vezetôkön túl az érdeklôdôk széle-
sebb köre számára is lehetôvé teszi az
alapvetô információk megtekintését,

• szükség esetén kapcsolódik egyéb
sportinformációs rendszerekhez.

A Héraklész Programok tíz éves mû-
ködése igényli, az informatikai rend-
szer pedig lehetôvé teszi a program
egészének illetve a sportágak teljesít-
ményének részletes, mélyreható
elemzését.

A program egészének mûködésérôl
évente készül összegzô elemzés.
Sportágankénti részletes értékelésre
2006-ban került sor, melyet most a ko-
rábbinál összetettebb, sokoldalúbb
szempontok alapján újra elvégeztünk
(11..  áábbrraa).
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A Héraklész Program elsô tíz éve

11..  ttáábblláázzaatt  A két program lényegi elemeinek összefoglalása:

BBaajjnnookk  PPrrooggrraamm
• 2001-tôl
• 14, majd 20 sportág
• 14-18 éves sportolók, 1350-1400 fô
• Cél
A sportolók kiválasztása, képzése. 
A felnôtt kor küszöbére a korosztályos 
nemzetközi színvonalat elérô versenyzôk felnevelése.
• Támogatott feladat
Rendszeres folyamatos képzés, edzôtáborok, válogatott
keretedzések, edzôk díjazása
• Átlagos támogatás 450-500 e Ft/fô/év

CCssiillllaagg  PPrrooggrraamm
• 2006-tól
• 20 sportág
• 19-23 éves sportolók, 450-500 fô
• Cél
A legtehetségesebb sportolók pályán tartása, egyéni me-
nedzselése, eredményes, hosszú távú pályafutás megala-
pozása.
• Támogatott feladat
Rugalmas, széles körû felhasználás, edzôtáborok, versenyek,
orvosi-tudományos háttér, táplálék-kiegészítôk, felszerelés
• Átlagos támogatás 800 e Ft/fô/év
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A 22..  ttáábblláázzaattbbaann a sportágak által a vi-
lágversenyeken évente megszerzett
valamennyi 1-8 helyezést összegeztük,
vagyis az összesen oszlopban a sport-
ágak kilenc éves abszolút eredményes-
sége szerepel. Valamennyi helyezés,
így például az elsô és a nyolcadik is,
egy egységnek számít, vagyis azonos
értékû. A táblázat önmagában is jól tük-
rözi a Héraklész program sikerét.

A sportágak jelentôs része növelte,
vagy szinten tudta tartani eredmé-
nyességét. Egyes sportágakban idô-
szakosan, periodikusan kisebb csök-
kenés ugyan tapasztalható, de alap-
vetôen minden sportágról elmondha-
tó, hogy jól sáfárkodott a Héraklész
Program adta lehetôséggel. Kiemel-
kedô a kajak-kenu, az öttusa, az úszás
és a vívás szereplése, akik a kezdeti
magas eredményességet lényege-
sen növelni is tudták. Jellemzô, hogy
az abszolút számok tekintetében leg-
kevésbé eredményes sportágak (te-
nisz, evezés, torna) évenkénti ered-
ményessége is növekvô tendenciát
mutat.

Az eredményesség irányának,
trendjének vizsgálata azt igazolja,
hogy az évenkénti természetes hul-
lámzást is figyelembe véve, a korosz-
tályos nemzetközi eredményesség
megközelítette a magyar sport jelenle-
gi bázisán elérhetô maximumot. A jö-
vôben a jelenlegi eredményesség
szinten tartása lehet a reális célkitûzés
(33..  ttáábblláázzaatt).

Ebben a táblában a sportágak éven-
kénti összes támogatását vetettük
össze (osztottuk el) az adott évben
megszerzett helyezéseik számával. A
sportágaknál szereplô összegek tehát
az egy pontra esô támogatási össze-
get, ha úgy tetszik egy pont bekerülé-
si-, fajlagos költségét mutatják. A fajla-
gos költségek tekintetében összessé-
gében az öttusa sportág rendelkezik a
legjobb mutatókkal, a második legjobb
a kajak-kenu két évben (2003, 2005)
tudott az elsô helyre kerülni. Kiemelke-
dôen jó még a vívás és a judo haté-
konysága. A sportlövészet és a triatlon
meglepôen jól teljesített a fajlagos
költségek tekintetében, amik mögött

egy viszonylag alacsony, de egyenle-
tes eredményességhez kapcsolódó
alacsonyabb támogatási összegek hú-
zódnak meg. 

A 44..  ttáábblláázzaattbbaann a sportágak által vi-
lágversenyeken két egymást követô
négy éves ciklusban megszerzett vala-
mennyi 1-8 helyezés számának alaku-
lását vizsgáltuk. Ez a tábla tehát az el-
sô négy év eredményességéhez viszo-
nyítja a második négy év eredményes-
ségét, így a sportági koordináta-rend-
szeren belül maradva reálisabban tük-
rözi a sportági teljesítményeket. 

Szembetûnô, hogy itt az elôzô, ab-
szolút eredményességet mutató táblá-
zat utolsó elôtti helyezettje, az evezés
sportág végzett az élen (257,10%). En-
nek nyilvánvaló oka az elsô négy év
gyenge eredményessége (14 helye-
zés), melyhez viszonyítva egy növek-
vô, de az eredményes sportágakhoz
képest még mindig alacsony eredmé-
nyesség is jelentôs arányú elôrelépést
jelentett. Ennek ellenére az evezés, a
hasonló képletet mutató tenisz sport-
ággal egyetemben (190%) dicséretes
elôrelépést produkált.  

Itt is kiemelkedô a kajak-kenu sport-
ág, mely mindkét ciklus eredményes-
ségét vezeti, ráadásul jelentôs, a ne-
gyedik legnagyobb arányú fejôdést
produkálta (189,20%), ami az abszolút
növekedést tekintve (107 helyezés) a
legnagyobb mértékû.

Ugyancsak kiemelkedô a vívás
sportág, mely az elsô ciklus magas
eredményességéhez képest (77 helye-
zés) is mind a relatív (206,5%), mind
pedig az abszolút skálán (82 helyezés)
a második legnagyobb mértékû növe-
kedést tudhatja magáénak.

Az elsô négy évhez képest a máso-
dik ciklusban összesen öt sportág
(ökölvívás, sportlövészet, súlyemelés,
triatlon, úszás) eredményessége csök-
kent. Külön kell azonban értékelni az
úszás sportágat, ahol a csökkenés el-
lenére is kiemelkedô az abszolút ered-
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22..    ttáábblláázzaatt..  Eb, vb 1-8 helyezések száma, egyéni sportáganként (2003-2011)

11..  áábbrraa..  A Héraklész sportágak összesített eredményessége
(Az ábra az egyéni és a csapatsportágak eredményeit is tartalmazza)

SSppoorrttáágg 22000033 22000044 22000055 22000066 22000077 22000088 22000099 22001100 22001111 ÖÖsssszzeesseenn
AAsszzttaalliitteenniisszz 14 13 10 17 11 6 11 12 13 107
AAttllééttiikkaa 13 5 14 3 18 9 19 8 20 109
BBiirrkkóózzááss 14 14 13 38 20 17 16 27 30 189
EEvveezzééss 2 4 3 5 9 7 9 11 15 65
JJuuddoo 15 21 17 35 20 25 33 26 20 212
KKaajjaakk--kkeennuu 30 23 34 33 51 49 61 66 77 424
ÖÖkkööllvvíívvááss 20 18 15 13 15 10 8 11 14 124
ÖÖttttuussaa 27 24 23 32 34 39 42 34 43 298
SSppoorrttllöövvéésszzeett 17 9 23 19 10 19 7 13 11 128
SSúúllyyeemmeellééss 11 12 3 15 4 11 8 10 10 84
TTeenniisszz 7 2 5 6 5 9 13 11 1 59
TToorrnnaa 0 4 0 4 3 4 2 6 3 26
TTrriiaattlloonn 8 17 8 15 16 14 6 9 11 104
ÚÚsszzááss 33 21 37 45 39 18 38 23 35 289
VVíívvááss 25 16 16 20 34 42 44 39 34 270
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ményesség, továbbá a sportág fiatalo-
dása okán a héraklészes sportolók a
felnôtt világversenyeken is egyre ered-
ményesebben szerepeltek, ami vi-
szont a korosztályos versenyeken való
szereplésük eredményességét csök-
kentette (22..  áábbrraa),

Az 55..  ttáábblláázzaattbbaann a sportágak világ-
versenyeken megszerzett pontokra
esô évenkénti fajlagos költségeit négy
évre vonatkozóan átlagoltuk és az egy-
mást követô négy éves ciklusra vonat-
kozó átlagos értékek változását vizs-
gáltuk. 

Ez a tábla tehát az elsô négy év átla-
gos fajlagos költségéhez viszonyítja a
második négy éves idôszak átlagos faj-
lagos költségét, vagyis a fajlagos költ-
ségek változásának trendjét mutatja.

A tisztán eredményességi mutatók-
hoz hasonlóan a fajlagos költségek vál-
tozása szerinti sportági sorrendek lé-
nyegesen eltérnek a teljes idôszak  át-
lagára vonatkozó sportági sorrendtôl.

Pozitív példaként az atlétikát, a te-
niszt, az evezést és a tornát emelhet-
jük ki, akik a nyolc év átlagában gyen-
gébb, vagy közepes mutatókat produ-
káltak ugyan, de az elsô négy évhez vi-
szonyítva a második négy évben a leg-
nagyobb arányú javulást érték el (atlé-
tika 67,4%; evezés 55,3%; tenisz
75,4%; torna 62,8%).

A kiemelkedôen eredményes sport-
ágak közül a második ciklusban a fajla-
gos költségek tekintetében a vívás ér-
te el a legnagyobb mértékû javulást
(78,30%). 

A két négy éves ciklus összevetésé-
ben stagnáló eredményt mutat az öt-
tusa és a kajak-kenu ami nyolc éves
egyenletes, jó teljesítményt mutat.

Szembetûnô, hogy itt látjuk a leg-
több romló mutatóval rendelkezô
sportágat. A 15 sportágból 7 sportág
fajlagos költségei jelentôsen romlottak
a második négy éves ciklusban. 

A csapatsportok esetében a külön-
bözô, világversenyeken induló korosz-
tályos válogatottak évenkénti eredmé-
nyeit nemenként külön-külön átlagol-
tuk. (33--44..  áábbrraa).

A Héraklész program a kezdetektôl
nagyjából állandó nagyságrendû spor-
tolói keret lehetôségét biztosítja a
sportágak számára. A szövetségek ál-
tal kijelölt sportolók bekerülnek a
program informatikai rendszerébe és
a továbbiakban csak ôk vehetik igény-
be a program szolgáltatásait, illetve
minden a sportpályafutásukkal össze-
függô további információ rögzítésre
kerül. 
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33..  ttáábblláázzaatt.. Eb, vb helyezések fajlagos költsége, egyéni sportágak, (2003-2011 e,- Ft)

44..  ttáábblláázzaatt..  Eb, vb 1-8 helyezések alakulása 2003-2006 illetve 2007-2010 össze-
vetésében, egyéni sportágak

22..  áábbrraa

SSppoorrttáágg 22000033 22000044 22000055 22000066 22000077 22000088 22000099 22001100 22001111 ÁÁttllaagg
AAsszzttaalliitteenniisszz 1 404 1 420 1 840 1 405 2 717 5 105 3 021 2 781 1957 2 406
AAttllééttiikkaa 2 902 7 128 2 234 15 301 2 762 5 692 3 012 7 118 2232 5 376
BBiirrkkóózzááss 2 698 2 938 2 907 1 369 3 006 3 479 4 427 2 700 1860 2 821
EEvveezzééss 11 751 5 490 6 976 5 947 3 854 5 003 4 365 3 462 2007 5 428
JJuuddoo 2 050 1 420 1 659 1 141 2 336 1 862 1 656 2 221 2108 1 828
KKaajjaakk--kkeennuu 1 156 1 878 1 295 2 133 1 739 1 716 1 608 1 665 1016 1 578
ÖÖkkööllvvíívvááss 1 033 1 497 1 374 2 689 2 806 3 965 5 424 3 846 2417 2 784
ÖÖttttuussaa 1 167 1 304 1 315 1 202 1 219 1 101 1 276 1 563 904 1 228
SSppoorrttllöövvéésszzeett 1 096 2 087 748 1 377 2 894 1 701 5 032 2 688 2482 2 234
SSúúllyyeemmeellééss 2 025 1 571 5 528 1 538 6 269 2 413 3 459 3 055 2254 3 124
TTeenniisszz 2 863 8 605 3 265 3 843 5 419 3 174 2 580 2 836 23536 6 236
TToorrnnaa 41 632 9 745 36 763 11 312 16 827 12 403 24 910 8 304 12914 19 423
TTrriiaattlloonn 2 193 1 005 2 050 1 460 1 572 2 028 5 538 3 493 2295 2 404
ÚÚsszzááss 1 659 2 823 1 522 1 547 2 086 4 531 2 309 3 993 2073 2 505
VVíívvááss 1 251 2 053 1 947 2 252 1 571 1 161 1 437 1 706 1343 1 636

EEbb,,  vvbb  11--88.. VVáállttoozzááss
hheellyyeezzéésseekk  sszzáámmaa KKiiiinndduullóó  éérrttéékk

aazz  eellssôô  iiddôôsszzaakk
SSppoorrttáágg 22000033--22000066 22000077--22001100 EEggyysséégg SSzzáázzaalléékk
AAttllééttiikkaa 35 54 19 115544,,3300%%
BBiirrkkóózzááss 79 80 1 110011,,3300%%
EEvveezzééss 14 36 22 225577,,1100%%
JJuuddoo 88 104 16 111188,,2200%%
KKaajjaakk--kkeennuu 120 227 107 118899,,2200%%
ÖÖkkööllvvíívvááss 66 44 -22 6666,,7700%%
ÖÖttttuussaa 106 149 43 114400,,6600%%
SSppoorrttllöövvéésszzeett 68 49 -19 7722,,1100%%
SSúúllyyeemmeellééss 41 33 -8 8800,,5500%%
TTeenniisszz 20 38 18 119900,,0000%%
TToorrnnaa 8 15 7 118877,,5500%%
TTrriiaattlloonn 48 45 -3 9933,,8800%%
ÚÚsszzááss 136 118 -18 8866,,8800%%
VVíívvááss 77 159 82 220066,,5500%%
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Így válik lehetôvé, hogy a sportolói
kereteket összevessük a világverse-
nyeken 1-8 helyezést elérô sportolók
számával. A helyezést szerzô sporto-
lók számában, a megszerzett helyezé-

sek számától függetlenül minden spor-
toló csak egyszer szerepel, így ebben
a kategóriában a kevesebb világver-
senyt rendezô sportágak is jobb esély-
lyel „versenyezhetnek", illetve az ala-

csonyabb sportolói létszámmal mûkö-
dô sportágak esélyei is növekednek.

A kiemelkedôen eredményes sport-
ágak, öttusa, vívás, kajak-kenu ebben
a kategóriában is élen állnak. Rendkí-
vül jónak mondható még a tenisz
sportág 36 %-os mutatója (66..  ttáábblláá--
zzaatt).

A program legfontosabb szakmai tö-
rekvése a kiválasztott sportolók foglal-
koztatásában a hosszú távú, folyama-
tos képzés feltételeinek megteremté-
se, amelynek érdekében jelentôs
mennyiségû edzôtábori nap, illetve vá-
logatott (keret) edzés finanszírozását
valósítjuk meg. A sportágak az edzôtá-
borokat, keretedzéseket egy egysé-
ges, a személyenkénti igénybevételt
regisztráló rendszer alapján vehetik
igénybe (55..  áábbrraa).

Az 55..  áábbrráánn a Bajnok Programban 18
éves korig szereplô sportolók Hérak-
lész Program által finanszírozott edzô-
tábori napjait gyûjtöttük össze, illetve
elemeztük. Fontos tudni, hogy a spor-
tolók felkészítésében ezek az edzôtá-
bori napok csak részadatokat jelente-
nek, mert a szövetségek más források-
ból is táboroztatják a fiatalokat, illetve
több sportágban rendszeres munkafor-
ma a héraklész forrásból finanszírozott,
egynapos (néhány órás) keretedzések
tartása, melyrôl nincsenek személyre
bontott, összegzett adataink. Ez utóbbi
munkaforma különösen erôteljesen je-
lenik meg például az atlétika, a vívás, a
birkózás, az asztalitenisz és a judo
sportágakban.

Mindezek ellenére az élmezôny
sportágainál így is igen jelentôs az
egy fôre jutó átlagos edzôtábori na-
pok száma. Az átlagokon belül erôs
szóródás tapasztalható. Szinte min-
den sportágban található olyan spor-
toló, akit egyetlen héraklészes edzô-
táborba sem visz el a sportág, a má-
sik végponton pedig gyakori az ötven
és a 60 nap fölötti éves edzôtábori
napok száma. Az egyéni sportágak-
nál, 2010-ben 58 olyan sportolót talál-
tunk, aki több mint 45 napot edzôtá-
borozott, a legnagyobb érték pedig
94 nap volt.

A Héraklész Programban 
támogatott sportolók 

szereplése 
a XXX. Nyári Olimpiai 
Játékokon Londonban 

A magyar sportolók londoni eredmé-
nyei a 2001-ben elindított Héraklész
Program sikerét is jelzik.

A programok indulásakor többek kö-
zött az alábbi sikerkritériumok fogal-
mazódtak meg. (Idézet a Héraklész
Program indításáról szóló Ifjúsági és
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55..  ttáábblláázzaatt..    Eb, vb helyezések fajlagos költségének alakulása 2003-2006 illetve
2007-2010 összevetésében egyéni sportágak

33..  áábbrraa

44..  áábbrraa

EEggyy  EEbb,,  vvbb  hheellyyeezzééss  VVáállttoozzááss
bbeekkeerrüüllééssii  kkööllttssééggee  ((eeFFtt)) KKiiiinndduullóó  éérrttéékk  

aazz  eellssôô  iiddôôsszzaakk
SSppoorrttáágg 22000033--22000066 22000077--22001100 SSzzáázzaalléékk
AAsszzttaalliitteenniisszz 1 517 3 406 222244,,5500%%
AAttllééttiikkaa 6 891 4 646 6677,,4400%%
BBiirrkkóózzááss 2 478 3 403 113377,,3300%%
EEvveezzééss 7 541 4 171 5555,,3300%%
JJuuddoo 1 567 2 019 112288,,8800%%
KKaajjaakk--kkeennuu 1 616 1 682 110044,,1100%%
ÖÖkkööllvvíívvááss 1 648 4 010 224433,,3300%%
ÖÖttttuussaa 1 247 1 289 110033,,4400%%
SSppoorrttllöövvéésszzeett 1 327 3 079 223322,,0000%%
SSúúllyyeemmeellééss 2 666 3 799 114422,,5500%%
TTeenniisszz 4 644 3 502 7755,,4400%%
TToorrnnaa 24 863 15 611 6622,,8800%%
TTrriiaattlloonn 1 677 3 158 118888,,3300%%
ÚÚsszzááss 1 888 3 230 117711,,1100%%
VVíívvááss 1 876 1 469 7788,,3300%%

M Edzo 2012/4/03-58  2012/12/04 20:06  Page 39



Sportminisztériumi elôterjesztésbôl,
2001. május)

AA  pprrooggrraamm  ssiikkeerrkkrriittéérriiuummaaii
11.. A korosztályos világversenyeken

a programban résztvevô sportágaknak
a korábbi idôszakokhoz képest ered-
ményesebben – több aranyérmes és
dobogós helyezés – kell szerepelniük.  

22.. A korosztályos világversenyeken
dobogós helyezést elért magyar ver-
senyzôknek a programból kell kikerül-
niük.

33.. A HÉRAKLÉSZ Tehetséggondozó
Programban résztvevô sportolók túl-
nyomó többségének idôvel be kell ke-
rülniük a sportági felnôtt válogatottba.

44.. A 2008-as olimpiát követôen, az
olimpiai csapat gerincét a HÉRAK-
LÉSZ Tehetséggondozó Programban
korábban részt vett sportolóknak kell
alkotniuk.

55.. A 2008-as olimpiát követôen az
érmes helyezések túlnyomó többsé-

gét, a HÉRAKLÉSZ Tehetséggondozó
Programban részt vett sportolóknak
kell nyerniük. 

Az elmúlt idôszakra visszatekintve, a
sikerkritériumokat egyenként értékle-
ve megállapítható, hogy az elôzetes
tervezés, illetve a programmal szem-
beni erôteljes elvárások teljes mérték-
ben beigazolódtak, illetve teljesültek.

11.. A programnak köszönhetôen éve-
ken át folyamatosan emelkedett a
sportágak nemzetközi eredményessé-
ge.

22.. A támogatott 20 sportág korosztá-
lyos világversenyeken elért 1-8. helye-
zéseit szinte teljes egészében a Hé-
raklész kerettagok érik el.

33..  A Héraklész kerettagok egyre na-
gyobb arányba jelennek meg a felnôtt
válogatott keretekben. Az arány egyes
sportágakban a 100%-ot közelíti, pl
úszás, torna, más esetekben, a sport-
ágak jellege miatt eltérô mértékû.

44.. Míg a pekingi olimpián a résztve-
vô 170 fô magyar sportolóból 63 fô
(37%) volt a Héraklész Program ked-
vezményezettje, addig Londonban a
148 fô magyar résztvevôbôl 103 fô
(70 %) szerepelt hosszabb-rövidebb
ideig a Héraklész Programban.

55.. A londoni olimpián a magyar spor-
tolók 84 esetben végeztek a pontszer-
zô 1-6 helyek valamelyikén. Ebbôl 50
esetben volt, vagy jelenleg is Héraklész
kerettag érte el a pontszerzô helyezést.
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66..  ttáábblláázzaatt.. Eb-n, vb-n 1-8 helyezést elérô sportolók számának, a Héraklész Programban támogatott sportolói létszámhoz
viszonyított aránya 2009-2010-ben

55..  áábbrraa..  Edzôtáborban eltöltött napok száma sportáganként (év/ek)

22000099--bbeenn TTáámmooggaattootttt %% 22001100--bbeenn TTáámmooggaattootttt %% 22000099--22001100  éévv
11--88..  hheellyyeezzéésstt  ssppoorrttoollóókk 11--88..  hheellyyeezzéésstt ssppoorrttoollóókk ááttllaaggaa    %%
eelléérrôô  ssppoorrttoollóókk  sszzáámmaa eelléérrôô  ssppoorrttoollóókk sszzáámmaa

SSppoorrttáágg sszzáámmaa sszzáámmaa
ÖÖttttuussaa 26 50 52,0% 20 51 39,2% 45,6%
VVíívvááss 49 101 48,5% 37 94 39,4% 44,0%
KKaajjaakk--kkeennuu 74 160 46,3% 64 167 38,3% 42,3%
TTeenniisszz 20 44 45,5% 11 42 26,2% 35,9%
EEvveezzééss 23 69 33,3% 13 58 22,4% 27,9%
AAsszzttaalliitteenniisszz 12 46 26,1% 11 42 26,2% 26,2%
ÚÚsszzááss 19 63 30,2% 11 65 16,9% 23,6%
JJuuddoo 18 88 20,5% 13 90 14,4% 17,5%
TTrriiaattlloonn 4 57 7,0% 13 56 23,2% 15,1%
BBiirrkkóózzááss 16 126 12,7% 21 124 16,9% 14,8%
SSppoorrttllöövvéésszzeett 3 58 5,2% 13 57 22,8% 14,0%
SSúúllyyeemmeellééss 6 59 10,2% 8 60 13,3% 11,8%
ÖÖkkööllvvíívvááss 5 71 7,0% 9 80 11,3% 9,2%
AAttllééttiikkaa 19 130 14,6% 4 124 3,2% 8,9%
TToorrnnaa 1 66 1,5% 3 66 4,5% 3,0%

M Edzo 2012/4/03-58  2012/12/04 20:06  Page 40



Az egyéni és csapatsportágakat kü-
lön-külön is célszerû megvizsgálni, hisz
utóbbiakban a sportágak jellege miatt
nagyobb arányban szerepelnek olyan
idôsebb korú sportolók, akik a Hérak-
lész Program indulásakor, túlkoros-
ként, már nem lehettek a program
kedvezményezettjei. 

Az egyéni sportágakban 42 darab 1-6
helyezésbôl 29 (69%), Héraklészes
sportolóhoz kötôdik, míg a vízi- és kézi-
labdában pontszerzô 42 fôbôl 21fô
(50%) volt, vagy jelenleg is Héraklészes.

Ha I-VI. Helyezésenként külön-külön
vizsgáljuk meg a Héraklészes sporto-
lók jelenlétét akkor az alábbi képet kap-
juk. (66..  áábbrraa,,  77..  ttáábblláázzaatt).

A 8 aranyérembôl például Pars Krisz-
tián kalapácsvetésben szerzett elsô
helyét kivéve valamennyi további

aranyérem megszerzése Héraklészes
sportolóhoz kötôdik. A nôi kajak né-
gyesbôl két fô, Kovács Katalin és Faze-
kas Zur Krisztina, míg a férfi kajak ket-
tesbôl Kökény Roland koruk miatt nem
szerepelhettek korábban a Héraklész
Programban.

Összegzés
A Héraklész Program célkitûzései

maradéktalanul megvalósultak.
A program sikeres mûködésének

köszönhetôen jelentôsen javult a tá-
mogatott sportágak korosztályos világ-
és Európa-bajnokságokon mutatott
eredményessége.

A program által támogatott és a kor-
osztályos világversenyeken rendre elöl
végzô fiatal sportolók a jelentôs lemor-
zsolódás ellenére a XXX. Nyári Olimpi-
ai Játékokon Londonban eredményes
magyar csapat gerincét képezték.

A Héraklész Program rendelkezik
azokkal a tartalékokkal, melyeket kiak-
názva, a kínálkozó továbbfejlesztési le-
hetôségeket megvalósítva, az olimpiai
eredményességünk stabilizálható. 

A Héraklész Programok 
továbbfejlesztésének 

lehetôségei
A programok központi eleme, az ed-

digi eredményesség legfontosabb zá-
loga a 14 éves kortól megvalósított
központi felkészítés, melynek révén
esély nyílt a nemzetközi követelmé-
nyeknek megfelelô színvonalú munka
feltételeinek biztosítására. A Héraklész
Program által finanszírozott központi
edzôtáborok és válogatott edzések

azonban, csak korlátozott idôtartam-
ban teszik lehetôvé a sportolók köz-
ponti felkészítését. A továbblépéshez
elengedhetetlen a központi felkészítés
arányának további jelentôs bôvítése, a
tanulmányi és sportfeladatok legtelje-
sebb összehangolása, a megfelelô,
sportáganként differenciált kortól a na-
pi két edzés biztosítása. Ezért olyan
központi utánpótlás mûhelyek létreho-
zására van szükség, melyek mindezt
biztosítani tudják. 

A létrehozandó mûhelyek lehetnek a
korosztályos elit képzés színtereiként
mûködô utánpótlás centrumok, me-
lyek regionális jelleggel több sportág
magas szintû feltételrendszerét tudják
biztosítani (az utánpótlás-képzést szol-
gáló „kis Taták"). Lehetnek a labdarúgó
„akadémiákhoz" hasonló sportági bázi-
sok és ilyenekké alakíthatók a jelenleg
is mûködô városi sportiskolák.

Mindhárom esetben sportáganként
kell megvizsgálni az alábbi szemponto-
kat:

• az eredményes mûködéshez nél-
külözhetetlen feltételrendszer kialakí-
tásának esélye;

• a sportág helyi hagyományai;
• a sportági szövetség és az érintett

helyi önkormányzat koncepciói, tervei;
• a helyben mûködô egyesület(ek)

eredményessége az elmúlt 2-4 évben;
• a helyben mûködô iskolák és egye-

sületek részvétele az állami utánpót-
lás-nevelési programokban;

• az egyesület és iskolai együttmû-
ködés hálózata kialakításának hagyo-
mányai, lehetôségei.

A fenti szempontok mentén lehet és
szükséges létrehozni Magyarországon
az utánpótlás centrumokat, melyek
egyértelmûvé tesznek szakmai felada-
tokat, olyan funkciókat tudnak ellátni,
amelyek megfelelnek a szakmai-, vala-
mint az állami támogatás felhasználá-
sára vonatkozó követelményeknek. 

Az utánpótlás centrumok
funkciói

Szükségesnek látszik olyan infra-
struktúra kialakítása, amely szinte vala-
mennyi sportágat kiszolgálna, mint pél-
dául egy versenyek rendezésére is al-
kalmas csarnok, atlétika pálya, labdarú-
gó pálya, esetleg 25 méteres uszoda
és egy 50 fôs szálloda. A területi cent-
rumok a Sport XXI. Program kimeneté-
nek biztosítékaként folyamatosan
megoldanák a kiválogatott, legtehetsé-
gesebb fiatalok idônkénti foglalkoztatá-
sát, felmérését. A centrumok alkalma-
sak lehetnének az edzôtovábbképzés
speciális, utánpótlás-neveléssel kap-
csolatos feladatainak ellátására, a civil
szféra szabadidôs sportjának biztosítá-
sára is, és nem utolsó sorban a Hérak-
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77..  ttáábblláázzaatt

66..  áábbrraa

HHeellyyeezzééss II.. IIII.. IIIIII.. IIVV.. VV.. VVII..
HHéérraakklléésszzeess 7 2 4 4 6 4
NNeemm  HHéérraakklléésszzeess 1 2 1 0 0 3
ÖÖsssszzeesseenn 88 44 55 44 66 77
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lész Programok, a korosztályos váloga-
tott keretek felkészítésének bázisaivá
válhatnának. 

A sportági mûhelyek, 
„akadémiák" funkciói

A hazai és a külföldi tapasztalatok
egyaránt azt mutatják, hogy a nemzet-
közi versenyképesség eléréséhez és
fenntartásához új szervezeti megoldá-
sokra van szükség. Sportáganként dif-
ferenciált korosztálytól, de általában 14

éves kortól olyan bentlakásos mûhe-
lyek létrehozása indokolt, ahol a tanu-
lási és sportfeladatok a legteljesebb
mértékben összehangolhatók, illetve a
sportolói felkészítés és versenyezte-
tés személyi, tárgyi, sportegészség-
ügyi és sporttudományos feltételei
egyaránt biztosíthatók.

Az elsô idôszakban már az is jelen-
tôs elôrelépést jelentene, ha a felnôtt
és utánpótlás szinten egyaránt ered-
ményes egyéni sportáganként (kajak-

kenu, úszás, öttusa, judo, vívás) egy-
két ilyen mûhely létrehozásához, illet-
ve mûködéséhez lehetne támogatást
biztosítani.

Az utánpótlás centrumok és a sport-
ági akadémiák rendszere jól kézben
tartható, irányítható, kontrollálható, az
államigazgatási és szakmai hierarchiá-
ban jól elhelyezhetô. 

Budapest, 2012. november
TTóótthh  JJóózzsseeff

HHéérraakklléésszz  PPrrooggrraammiiggaazzggaattóó

MAGYAR EDZŐ ■ 2012/442

Alig több mint egy éve, a Budahegyvi-
déki Evangélikus Templomban a család,
sok-sok barát, tisztelô, pedagógus kollé-
ga - sportéletünk közössége - mély rész-
véttel köszönt el végleg Dr. Schulek
Ágostontól, a Magyar Atlétikai Szövet-
ség korábbi elnökétôl. 

Az életének 68. évében, 2011 októbe-
rében drámai hirtelenséggel örökre eltá-
vozott nagyszerû pedagógust, a kiváló
edzôt, a Magyar Atlétikai Szövetséget
11 évig elnökként irányító sportvezetôt,
szeretett családfôt, a méltán népszerû
személyiséget és sokoldalúan kiemel-
kedô teljesítményét méltatták a lesújtott
búcsúztatók. A napokban hívei elége-
dettséggel nyugtázhatták, hogy az Okta-
táskutató és Fejlesztô Intézet Pedagógi-
ai Könyvtár és Múzeum jóvoltából – a
Mesterek és Tanítványok sorozat kere-
tében Dr. Takács Ferenc szerkesztésé-
ben – remekül összeállított könyv jelent
meg a nagyszerû sportemberrôl, a MES-
TERRÔL.

„Az emlékezésre felkért TANÍTVÁ-
NYOK természetesen semmilyen in-
strukciót nem kaptak arra – írta ajánlásá-
ban Dr. Jáki László, a neveléstudomány
doyenje –, hogy mit írjanak Mesterükrôl,
s mégis, más-más szavakkal, de szinte
valamennyien ugyanazokat az emberi
vonásokat emelték ki, melyek meghatá-
rozták személyiségét: türelmét, példa-
mutatását, segítôkészségét, szaktudá-
sát és mindezt humorral, könnyed de-
rûvel.” 

A teljességre törekvés igénye nélkül
néhány neves személyiség – a testne-
velô tanárok, kollégái sora mellett - akik
tisztelettel adózva emlékeztek a kötetet
képekkel illusztrált lapjain mesterükre,
Schulek Ágostonra: Bagyula István, elsô
atlétikai világbajnoki ezüstérmes rúdug-
rónk, hajdani kiváló, Európa-bajnok távol-
ugrónk, Szalma László, azután Kamuti
Jenô, a Nemzetközi Fair Play Bizottság el-
nöke, Dr. Zarándi László az ötvenes évek
„villámikrek” váltójának tagja. gg..rr..

Az idén immár 25. alkalommal jelent
meg a Magyar Olimpiai Bizottság kiadá-
sában az év kiemelkedô történéseit fel-
elevenítô sportévkönyv – az arany borítá-
sú Sport 2012 – középpontjában ezúttal
magától értetôdôen a londoni olimpia és
paralimpia áll, de egyebek mellett helyet
kapott benne az év kiemelkedô labdarúgó
nemzetközi eseménye, az Európa-baj-
nokság is.

„A 2012-es esztendô csodálatos pilla-
natokat szerzett a sportszeretô magya-
roknak. A képekre, írásokra pillantva
megelevenednek az év sztorijai, és re-
mélhetôleg ezeket olvasva a fiatalok is
kedvet kapnak majd a sporthoz. Köszönet
mindenkinek, aki részt vett a kötet elké-
szítésében" - mondta a november husza-
diki könyvbemutatón Borkai Zsolt, a
MOB elnöke a margitszigeti Hélia Hotel-
ben rendezett eseményen.

Gyárfás Tamás, a kötet fôszerkesztôje
úgy fogalmazott: „A sportolók teljesítmé-

nye megadta a mércét a szerzôknek is, s
a könyv igyekezett méltó lenni az ô pro-
dukciójukhoz és visszaadni azt a boldog-
ságot, amit a versenyzôk okoztak."…
Gyárfás kiemelte Fábián István mûvésze-
ti szerkesztô munkáját, mint mondta, az ô
keze alatt nyerte el igazi formáját a rend-
kívül látványos kötet.

A könyvbemutatón több londoni olim-
piai és paralimpiai érmes is megjelent,
így ott volt többek között a kajakos Kö-
kény Roland, Kammerer Zoltán, Pauman
Dániel, Tóth Dávid és Kulifai Tamás, a bir-
kózó Lôrincz Tamás, továbbá a vívó Kraj-
nyák Zsuzsa, illetve az úszó Tóth Tamás
és Sors Tamás is.

A képekkel gazdagon illusztrált Sport
2012 címû könyvet – amelyben az olim-
pia a paralimpia és a labdarúgás mellett
természetesen a Forma-1 is helyet ka-
pott – az Alexandra terjeszti, az ára pedig
7940 forint, s nem nehéz megjósolni, a
karácsonyi könyvvásár egyik slágere lesz. 

Dr. Schulek Ágoston és tanítványai

Karácsony elôtti könyv-sláger: SPORT – 2012

Könyvismertetô
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Összefoglaló 
Az edzôk hibaelemzésének, értékelé-

sének kulcsfontosságú szerepe nem
kérdés, különösen az olyan technikailag
tökéletes kivitelezést igénylô sportok
esetén, mint a szertorna. Mivel egy
edzô téves hibaelemzése, és azon ala-
puló javítása, az elem, vagy akár a gya-
korlat egészének rossz kivitelezéséhez
is vezethet, fontosnak tartottuk meg-
vizsgálni a kezdô (egy évnél kevesebb
munkatapasztalattal rendelkezô) és a
gyakorlott edzôk (több mint 10 éves ta-
pasztalat) hibaelemzési mechanizmusa-
inak eltéréseit. Alapvetô kérdésünk arra
irányult: vajon elegendô-e a tornász-
múlt az ún. „kritikus szem" kialakulásá-
hoz, vagy a tornatermi tapasztalat fej-
leszti legfôképpen a helyes pedagógiai
visszajelzés képességét. Ez utóbbi
esetben, ha így van, milyen módon le-
hetne a legmegfelelôbb edzôképzést
összeállítani a fiatal, kezdô szakembe-
rek részére, feladatuk magas színvona-
lú ellátása illetve a pedagógiai visszajel-
zés képességének mihamarabbi eléré-
se érdekében.

KKuullccsssszzaavvaakk:: hibaelemzés, szertorna,
pedagógiai visszajelzés, edzôi tovább-
képzés, videó analízis

Abstract 
The crucial role of correct pedagogi-

cal feedback, especially in artistic
gymnastics, has already been proven.
Each coach uses the tools of feedback
which are established on their own met-
hodological-didactic belief. However,
like in all kinds of acrobatic sport, peda-
gogical feedback can be influenced ea-
sily by the error diagnosis which contri-
butes to the coaches’ choice on feed-
back. Our research aimed to examine
the difference between the diagnostic
processes of experienced (attaining
more than 10-year work experience)
and inexperienced coaches (working
for less than one year) in gymnastics.
The question asked whether the expe-
rience of an ex-gymnast is sufficient to

develop the ’critical-eye’, or only the  di-
dactic experience (practice, working
hours) that improves coaches’ feed-
back skills. Finally, some suggestions
were given to delineate the extent at
which an adequate professional training
to young coaches can be realised since
the last case seemed to be proven.

KKeeyy--wwoorrddss:: error diagnosis, artistic
gymnastics, pedagogical feedback, vi-
deo analysis, professional training

Széles körben elfogadott nézet, külö-
nösen a modern pedagógiai módszer-
tan szerint, hogy a mozgás megfelelô
értékelése kiemelkedôen fontos a he-
lyes elsajátítás érdekében. Egy elemzé-
si hiba akár helytelen edzôi beavatko-
zást is eredményezhet, ezzel rossz me-
todológiai lépések láncolatát idézve elô.
Különösképpen igaz ez a szertornára,
valamint azokra a sportágakra, melyek-
nek célja a harmónia és a mozdulatok
tökéletes kivitelezése; nem szabad fi-
gyelmen kívül hagyni, hogy a gyakorlat
megfigyelése testet ölt a tornász tech-
nikai felkészülésében. Míg más sport-
ágak esetében van egy gól, egy kosár
vagy egy cél, amely azonnali visszajel-
zést ad a siker mértékérôl, addig a tor-
nában kizárólag az edzô, a bíró vagy egy
külsô szemlélô az, aki a gyakorlat/elem
helyességét és hitelét megítélheti. Ha a
technikai aspektust nem úgy tekintjük,
mint egy az eredmény eléréséhez szük-

séges eszköz, hanem mint a mûvészi
megjelenítés integrált része, természe-
tes, hogy kihangsúlyozzuk az edzôi sze-
rep kulcsfontosságát a technikai képes-
ség megvalósításában és létrehozásá-
ban. 

A hetvenes évek elejétôl az USA-ban
számos kísérlet született a mozgásérté-
kelés és elemzés fontos szerepérôl. A
fókuszpont a gyakorlott és kezdô edzôk
megfigyelési szokásaira irányult, külö-
nösképpen a diagnosztikus (hibaelem-
zô) képességek eredetének megértése
volt a cél. A kutatás fô kérdései azt hi-
vatottak megválaszolni, hogy valaki ren-
delkezik-e a „kritikus szem" („critical
eye") képességével, mint egyfajta kog-
nitív munkastratégia, avagy ez a képes-
ség mindenkibôl elôtör, aki sok idôt tölt
a tornateremben, vagyis kialakul egyfaj-
ta „vizuális tapasztalat" által, az ún. visu-
al experience. (1)

A kérdés pontos választ még nem
hozott az eltelt évek távlatából sem,
azonban az elmondható, hogy az eddigi
kutatások az észlelési folyamatok terén
rávilágítottak egy érdekes kognitív me-
chanizmusra. Az edzôk a tornász moz-
dulatainak elemzése, a végrehajtásból
eredô információk észlelése során elsô-
sorban a figyelmi és a szelekciós ké-
pességekre hagyatkoznak. Majd ezt kö-
vetôen, ezen információkat a vizuális
memóriában kell raktározniuk jó ideig,
hogy technikai véleményt, ítéletet for-
máljanak, alárendelve a szemantikai és
hermaneutikus kódoknak, végül a he-
lyes metodológiai módszer kiválasztá-
sával döntsenek, hogy javító visszajel-
zést (feedback) adjanak-e a sportoló fe-
lé (11..  áábbrraa). 
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Kezdô és gyakorlott edzôk értékelésének 
különbségei a szertornában

Differences in the Pedagogical Feedback of Experienced and Inexperienced
Coaches in Gymnastics 

11..  áábbrraa.. A technikai képességek hibaértékelô folyamatának szintézise
FFiigguurree  11.. Syntesis of the diagnostic process

Angelita Giannini1, Rácz Barbara2

1 Paviai Tudományegyetem, Olaszország
2 Római Sportegyetem,  Neveléstudományi Kar, Olaszország
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A folyamat láncának bármely pontján
létrejövô nem megfelelô mûködés vagy
szünet/kimaradás, tolmácsolási hibát
eredményezhet. Különösen, ha az edzô
nem emlékszik pl. a láb, a kar, a törzs
vagy más, az adott elemben fontos test-
részek helyzetére, így egy esetleges
végrehajtást hibásan értékelô ítélet hi-
bás technikai értelmezéséhez vezethet. 

1983-ban Hoffmann videó teszten ke-
resztül állította szembe a gyakorlott és
kezdô edzôk motorikus képességek ér-
tékelési módjait, miközben a helyes in-
terpretációhoz szükséges tapasztalat
alapvetô szerepét kutatta. (2) Következ-
tetései érdekes eredményeket hoztak:
az ismeretlen motorikus elemek elem-
zésénél nem talált különbséget a két
csoport eredményei között, nem úgy,
mint az ismerôs elemek esetében,
mely szignifikáns és szisztematikus el-
térést mutatott. (3) Ez utóbbi esetben, a
specifikus vizuális tapasztalattal együtt,
úgy tûnt, jelentôs mértékben emelke-
dett az egyes gyakorlatokra való emlé-
kezés képességének fontossága, vagy-
is felértékelôdött az a tézis, miszerint a
tapasztalat elengedhetetlen kelléke a
megfelelô értékelésnek, elemzésnek. 

Ezen kutatásból kiindulva, úgy gon-
doltuk, hogy egy kísérlet során meg-
vizsgáljuk: a sportolói múlt elegendô
lehet-e egy elem helyes értékelésé-
hez, vagy a didaktikai tapasztalat az,
ami befolyásolja a vizuális hibaértéke-
lést, a tanítás módszertanának fejlôdé-
sén túl.  

A kutatás a nôi szertorna közegében
készült, két csoportra osztva az edzô-
ket: gyakorlott – vagyis nemzeti szintû
minôsítésû és/vagy több mint 10 év ta-
pasztalattal rendelkezôk, valamint a
kezdôk csoportra – volt sportolók, nagy
versenyzôi ám kevés tanítási/edzôi ta-
pasztalattal (1 év) rendelkezôk. Mindkét
csoport feladata videó-felvételen rögzí-
tett két alapvetô technikai elem elem-
zése egy ad hoc táblázat segítségével:
fellendülés kézállásba illetve a kézen át-
fordulás. A technikai képességeket
négy részre osztottuk a táblázatban; az
edzôknek le kellett írni, egy rövid felvé-
tel lejátszása után, hogy mely részben,
milyen fô hibákat észleltek. (4) Az elsô
elem elemzésénél (fellendülés kézál-
lásba) a két csoport között nem volt je-
lentôs különbség (11..  ttáábblláázzaatt).  A 2.
elem (kézen átfordulás) során eléggé
jelentôs eltérések mutatkoztak: a kez-
dôk többnyire a 3. 4., míg a gyakorlott
edzôk az 1.2. részt figyelték meg (22..
ttáábblláázzaatt).

Ezen eredményeknek több oka lehet:
különösen, hogy a második elem a
gyorsasága miatt a kezdôknél problé-
mát okozhatott a megfigyelés/észlelés-
ben és az emlékezésben; azonban az is

lehetséges, hogy a kezdôk nem voltak
birtokában a megfelelô (nem sajátítot-
ták még el) sorrendbeli és eseti megfi-
gyelés stratégiájának.  Úgy tûnik azon-
ban, hogy csak a gyakorlott edzôk te-
szik magukévá  a  gazdaságos és auto-
matikus értékelési mechanizmust a di-
daktikai tapasztalat útján, amely akár
még lehet, hogy számukra sem is-
mert/tudatos, de elengedhetetlen a ha-
tékony tornamozgás elemzéséhez.

A probléma nem csak újabb kérdése-
ket vet fel, de szükségessé tesz továb-
bi vizsgálatokat, különös tekintettel a
„szakértôk" megfigyelési stratégiáira és
az ahhoz kapcsolódó metakognitív ké-
pességek fejlôdésére. Képzési szem-
pontokból azonban biztosan megállapít-
ható, hogy a kezdô edzôknek szüksé-
ges lenne a „kritikus szem" képességé-
nek egyre magabiztosabb elsajátítása,
a magasabb színvonalú edzôi munka el-
érése érdekében. Ha csakugyan a ta-
pasztalat, ami bevési egy elem helyes
elemzési stratégiáját, nem elvárható,
hogy ezt közvetlenül a „sportolókon"
gyakorolják, tekintve pl. hogy a tudás
mélyítéséhez kiváló megoldást kínál a
videó analízis. (5) Ennek fényében, je-
len szûk körülmények között, alapvetô
tanácsokat/javaslatokat teszünk a tech-
nikai képességek elemzésének optima-
lizálásához, elôirányzunk egy jövôbeni
kutatást a professzionális edzôképzés-
re, egy olyan projektet, melynek alapja
modern eszközökre épül, és képes kie-
gészíteni a tornatermi tanulást így biz-
tosítva az edzôk gyors és hatékony
elemzési képességeit. 

Javaslatok a tornamozgás technikai
elemzésének optimalizálásához

a) Az értékelô elemzés során elen-
gedhetetlen a mozdulatok egymás
utániságának kiváló ismerete az ok-oko-
zati választás teljesítéséhez (vagyis a jó
vagy hibás végrehajtásért felelôs  ele-
mek meghatározása/elkülönítése a bio-
mechanikai ismeretek alapján).

b) Ha az elemzés nehézséget okoz,
érdemes egyszerre csak az elem egy
részére koncentrálni vagy megismétel-
tetni azt a tornásszal, a technikai ítélet
elôtt (egy ismétlôdô végrehajtás javítja
a gyakorlat észlelési és emlékezési le-
hetôségét).

c) Az összetett gyakorlatok során ér-
demes több szögbôl megvizsgálni azt
(közelrôl, távolról, jobb-, baloldalról, va-
lamint átlósan, különösen, azon mozdu-
latoknál, ahol több tengelyen történik
fordulat).

d) Az edzôképzés történhet video-
elemzések (mind edzés, mind verseny
felvételek) által, egy esetleges táblázat
segítségével, amely meghatározott ré-
szekre irányítja a figyelmet, valamint
ami visszanézhetô több alkalommal, di-
daktikai összefüggések nélkül. 

e) Végül, de nem utolsó sorban, egy
„irányított elemzés" céljából összeállí-
tott kép archívum/album is segítheti a
leendô edzôk didaktikai gyakorlatának
bôvítését.
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TTaabbllee  11.. Errors noticed  by coaches during the diagnostic process of handstand 
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TTaabbllee  22.. Errors noticed  by coaches during the diagnostic proce

Kézenátfordulás során észlelt hibák kezdô edzôk gyakorlott edzôk
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SSzzeepptteemmbbeerr  1177--éénn  üünnnneeppeellttee  7755..
sszzüülleettééssnnaappjjáátt  KKaammuuttii  JJeennôô  eeggyykkoorrii
oolliimmppiiaaii  eezzüüssttéérrmmeess,,  ccssaappaattbbaann  vviilláágg--
bbaajjnnookk  ttôôrrvvíívvóó,,  aa  mmaaggyyaarr  ssppoorrttéélleett
eeggyyiikk  lleeggssookkoollddaallúúbbbb,,  ppáállyyaaffuuttáássaa  ssoo--
rráánn  ttööbbbb  ffuunnkkcciióótt  iiss  bbeettööllttôô  vveezzeettôôjjee,,
aakkiitt  ––  llaappuunnkk  mmeeggjjeelleennééssii  „„rriittmmuussaa""
mmiiaatttt  uuttóóllaagg  ––  eezzzzeell  aazz  íírráássssaall  kköösszzöönn--
ttüünnkk  aa  jjeelleess  éévvffoorrdduullóó  aallkkaallmmáábbóóll..  

7755  eesszztteennddôô  ––  rreennggeetteegg  ééllmméénnyy,,
ssookk--ssookk  ffeelleejjtthheetteettlleenn  sszzüülleettééssnnaapp..
MMééggiiss  aarrrraa  aa  kkéérrddééssrree,,  hhooggyy  eezzeekk  kköö--
zzüüll  mmeellyyiikk  vvoolltt  aa  lleeggeemmlléékkeezzeetteesseebbbb,,
KKaammuuttii  JJeennôô  kkaappáássbbóóll  mmoonnddjjaa  aa  vváá--
llaasszztt::  aa  hhuusszzaaddiikk!!

– 1957-ben Párizsban éppen a szüle-
tésnapomon lettünk csapatban világ-
bajnokok, ami az óta egyetlenegy ma-
gyar férfi tôrválogatottnak sem sike-
rült, és utólag ez tovább növeli az ak-
kori aranyérem értékét. Aznap egyéb-
ként eszembe sem jutott, hogy szüle-
tésnapom van, csak a versenyre kon-
centráltam. Nem mi voltunk az esélye-
sek, elôzetesen a dobogó közelébe
helyeztük magunkat. Ám mivel két
egyéni világbajnok is volt a csapatunk-
ban, Gyuricza József és Fülöp Mihály,
akikkel én itthon azonos szinten vol-
tam, hol ôk nyertek ellenem, hol én
gyôztem le ôket, megfordult a fejünk-
ben, hogy ilyen erôs csapattal nyerni is
lehet. És milyen a sors? A döntôbe ju-
tásért hazai páston 9:7-re gyôztük le az
évszázad vívójának választott, tôrki-
rálynak is nevezett Christian d’ Oriola
vezette franciákat, méghozzá úgy,
hogy Gyuricza, Fülöp és én is 3-3
asszót nyertünk, Tilli Endre gyôzelem
nélkül maradt, vagyis valóban hárman
nyertük meg a sorsdöntô mérkôzést.
A döntôben aztán Bay Béla bácsi Czvi-
kovszky Ferit tette be ötödik ember-
nek, aki egy hónappal azt megelôzôen
második lett az Universiadén, és ez re-
mek húzás volt, mert ô vívott szinte a
legjobban.  

Az 1957-es világbajnoki gyôzelem
felelevenítésekor Kamuti Jenô nem
hallgatja el, hogy eredményei alapján
már egy évvel korábban is a váloga-
tott tagja lehetett volna, mégsem
szerepelt a melbourne-i olimpián,
mondván: túl fiatal. Bár akkor fájt ne-
ki a döntés, mégis viszonylag hamar
túltette magát rajta, mert biztos volt
magában, így abban is, hogy a követ-
kezô évben már nem lehet nélküle vi-
lágversenyre küldeni a válogatottat…
Kamuti nem tévedett, évtizedekig a

világ tôrvívásának élmezônyébe tarto-
zott, itthon a szakág oszlopa volt. A
csapat pedig? Nem tagadja, a világ-
bajnoki gyôzelem után azt hitték,
hogy ezt a fiatal csapatot évekig nem
lehet majd megverni, ám külsô körül-
mények és csapatösszeállítási bakik
miatt többet nem jött össze az arany-
érem. Amikor a legfájóbb élmények-
rôl beszél, arca elkomorul, látszik,
hogy nem tudta feldolgozni ezeket a
csalódásokat.  

– A legfájóbb az 1960-as olimpia, és
az 1959-es budapesti világbajnokság
eredménye volt. Rómában a döntôbe
jutásért egy megnyert mérkôzést vett
el tôlünk a bíró, aztán a bronzéremért
már leeresztett csapatként léptünk
pástra, míg a budapesti vb-n a nagy el-
várás megbénított minket, betegsé-
gek is hátráltatták a szereplésünket,
így szereztük meg az óriási csalódást
jelentô bronzérmet. Tudom, egykor
rám ragasztották az „ezüst ember" jel-
zôt, és ma is sokan megkérdezik tô-
lem, nem fáj-e, hogy nem lettem olim-
piai bajnok egyéniben, és „csak" az
ezüstig jutottam. Bevallom, jobban fáj,
hogy nem lettem egyéni világbajnok,
ugyanis arra több esélyem volt, hiszen

több világbajnokságon indultam, mint
olimpián. 

Kamuti Jenô ma sem szakadt el egy-
kori sportágától, nem csak azért, mert
a vívó szövetség örökös tiszteletbeli
elnöke, hanem azért sem, mert öt
unokája közül négy vív, és igen tehet-
ségesek az utódok, bár lehet, hogy
Emmából öttusázó lesz, mivel nagyon
jól úszik is. Egyébként is sportos csa-
lád az övék, László öccse is válogatott
vívó, ifjúsági világbajnok volt, a báty
szerint még nála is tehetségesebb. A
felesége pedig a BVSC vívójaként
nyert csapatban országos bajnoki cí-
met – igazi vívószerelem az övék. Eb-
bôl is látszik, hogy mennyi mindent kö-
szönhet Kamuti Jenô a vívásnak…

Kamuti Jenô ma is rendszeresen
sportol: heti három-négy alkalommal
fut, amit - sokakkal ellentétben – sze-
ret is csinálni, mert ilyenkor jutottak és
jutnak az eszébe a legjobb gondolatok
a vívásról, illetve „tanult" szakmájáról,
az orvoslásról, régen, igazgató fôor-
vosként a kórházról. A mozgásról a kül-
földi konferenciák idején sem mond le:
ma már szinte minden szállodában van
uszoda, konditerem, futni pedig min-
denhol lehet…
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Születésnapi beszélgetés Kamuti Jenôvel
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A beszélgetésben a mához érve ki-
emeli: Szilágyi Áron londoni aranyér-
mének azért örült nagyon, mert a fiatal
kardozó nem egyszerûen megnyerte
az olimpiát, hanem mutatós, szép ví-
vással érte el a sikert, a magyar iskola
minden szépségét bemutatta. Aki szin-
te az egész életét a vívásnak szentelte,
mint Kamuti Jenô, az öröm pillanatai-
ban a gondokat sem hallgathatja el.

– Ez az egy arany nem szabad, hogy
elfeledtesse a gondokat, mert nagy baj-
ban van a magyar vívás. A világ elment
mellettünk, és nagyon kevés a verseny-
zônk. Kritika a mai versenyzôkkel szem-
ben, hogy mi annak idején jóval többet
vívtunk, és mellette a civil életünkkel is
törôdtünk. Én sebészorvosként a vívás
mellett ügyeltem, operáltam a kórház-
ban, nem kértem könnyítést, nem akar-
tam elônyöket – igaz, nem is kaptam
volna. A beteg életével nem lehet ját-
szani! Bátran mondhatom, hogy a szak-
mám és a vívás jó hatással volt egymás-
ra, kiegészítették egymást, a páston is
ugyanúgy kellett koncentrálni, mint a
mûtôasztal mellett. És az is elôfordult,
hogy egy beteget szinte a halálból hoz-
tunk vissza, mint ahogy egy versenyt a
vigaszágról nyertem meg. Küzdeni kel-
lett itt is, ott is. Szóval, Szilágyi Áron
aranyérmének húzóerônek kell lennie,
azt kell bizonyítania, hogy mindenki
elôtt ott a lehetôség, élni kell vele.

A vívás mellett a fair play, a sportsze-
rûség propagálása a legfontosabb Ka-
muti Jenô életében. A téli és az ifjúsá-
gi olimpiákat is beleértve a londoni a
20. olimpia volt, amelyen részt vett –

és ez valószínûleg „világcsúcs", senki
más nem dicsekedhet ilyen sorozattal.
Versenyzôként öt olimpián szerepelt, a
többieken hivatalos minôségben volt
jelen. A 20 olimpia tapasztalata alapján
mondhatja, és örül annak, hogy Lon-
donban az olimpia visszatért a kiindulá-
si ponthoz: újból olimpiai játékoknak le-
hetett nevezni, míg az utóbbi években
olimpiák voltak, hiszen a játékosság, az
önfeledt boldogság, mások sikerének
elismerése jóformán elveszett belôle.
Egyre inkább tért nyert a pénz, a szpon-
zorok szava-hatalma, az elüzletiesedés,
és ezzel a doppingveszély, valamint a
terror-fenyegetettség.  

– Ma is rémálomként élem meg az
1976-os olimpiát. Igen, a montrealit,
ahol nem tudtam szabadulni az 1972-
es szörnyû élményektôl. Montrealban
München emlékei kísértettek. Csak
biztonsági emberek kíséretében tud-
tunk mozogni, egy lépést sem tehet-
tünk nélkülük, a buszokban is fegyve-
res kísérôk ültek velünk. Persze, a
müncheni véres terrorcselekmény
után érthetô volt ez a biztonság. Mün-
chenben a tôrcsapat szállásával szem-
ben laktak az izraeliek, és elôzô este
még együtt vacsoráztam egy edzôvel,
aki másnap halott volt. Ezek után el
sem tudom mondani, mennyivel más
érzéseim voltak a mostani olimpián! 

Londonban mindenhol mosolygós
arcokat látott, az önkéntesek figyelték
az embereket, kinek kell segíteniük, és
ha látták, hogy valaki bajban van, már-

is ugrottak. Nem kellett nekik szólni,
megérezték, hogy szükség van rájuk,
mégsem voltak tolakodók a segítség-
nyújtással. A versenyek is sportszerû-
en folytak, a nézôk külön dicséretet ér-
demelnek. 

– Felejthetetlen élményem a lólen-
gés döntôje. Amikor azonos pontszám-
nál Berki Krisztiánt hozta ki gyôztesnek
a zsûri, a nézôk nem fütyültek, hanem
tapsoltak, pedig a nagy hazai kedvenc
szorult Krisztián mögé. Hasonló „retro"
érzéseim voltak az idei innsbrucki téli
olimpián, ott is figyeltek egymásra az
emberek, a fiatalokon érzôdött, hogy
bár mindegyikük gyôzni akart, még-
sem minden áron. Ugyanolyan fontos
volt nekik a jókedv, a barátkozás. Úgy
éreztem magam, mint az elsô olimpiá-
imon, amikor még nem fogtam föl,
mennyit jelent az olimpiai gyôzelem.
1972-ben egy fél Trabantnak megfele-
lô összeg volt a jutalom, aminek per-
sze hogy örültem, de verseny közben
egyikünk sem gondolt ilyesmire. Na-
gyon jólesett, hogy itthon megismer-
tek az utcán, a közértben, akkoriban
szabadságot, útlevelet, biztonságot je-
lentett a sportolás, a kluboknak sem
voltak anyagi gondjaik. 

A 2012-es ifjúsági téli olimpia, vala-
mint a londoni ötkarikás játékok tapasz-
talata alapján Kamuti Jenô bízik abban,
hogy ebben az irányban halad tovább a
sport, az olimpizmus – persze, ezért
tenni is kell, ezt kell propagálni.

FFüürreeddii  MMaarriiaannnnee
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Élet, sport, hivatás, siker
(adatokban-számokban)

1950-tôl a Budapesti Lokomotív, 1957-tôl a BVSC (Budapesti Vasutas Sport
Club) vívója  volt. 

Tôrvívásban és párbajtôrvívásban egyaránt versenyzett, 1957-tôl 1976-ig
mindkét fegyvernemben, összesen százhatvanszor szerepelt a magyar váloga-
tottban. 

1957-ben a párizsi világbajnokságon tagja volt a Czvikovszky Ferenc, Fülöp
Mihály, Gyuricza József, Kamuti Jenô, Tilli Endre összeállítású, világbajnoki cí-
met nyert magyar tôrcsapatnak. 

1960 és 1976 között öt olimpián vett részt. Egyéni tôrvívásban elért két
ezüstérme mellett még négy alkalommal ért el pontszerzô helyezést. 

Visszavonulása után, 1977-ben megkapta az UNESCO Fair Play-díját. 
2012-ben beválasztották Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületébe.
1963-ban a Budapesti Orvostudományi Egyetemen orvosi diplomát szerzett.

1967-ben sebész szakorvosi vizsgát tett.  A Semmelweis Egyetem orvosa,
majd a MÁV Kórház és Rendelôintézet osztályvezetô sebész fôorvosa, 1996-
tôl 2001-ig kórházigazgató fôorvosa volt.

1989 és 1998 között a Magyar Vívó Szövetség elnöke és a Magyar Olimpiai
Bizottság elnökségének tagja. Közben 1992-tôl 1996-ig a Nemzetközi Vívó Szö-
vetség (FIE) fôtitkára, 1996-tól a FIE Orvosi Bizottságának elnöke. 

1996-tól az Európai Vívó Szövetség elnöke, majd tiszteletbeli elnöke, a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság Orvosi Bizottságának tagja.

2005-2008-ig a Magyar Olimpiai Bizottság fôtitkára.
2000 óta irányítja több szervezet, köztük az UNESCO által 1963-ban létreho-

zott, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által is elismert és támogatott
Nemzetközi Fair Play Bizottságot.

Sport sikerei:
TTôôrrvvíívváássbbaann
kétszeres olimpiai 2. helyezett
(egyéni: 1968, 1972)
kétszeres olimpiai 4. helyezett (csa-
pat: 1960, 1972)
kétszeres olimpiai 5. helyezett
(egyéni: 1964 ; csapat: 1968)
világbajnok (csapat: 1957)
hatszoros világbajnoki 2. helyezett
(egyéni: 1961, 1967 ; csapat: 1961,
1962, 1966, 1970)
világbajnoki 3. helyezett (csapat:
1959)
ötszörös Universiade-gyôztes (egyé-
ni: 1959, 1961, 1963, 1965; csapat:
1961)
kétszeres Universiade 2. helyezett
(csapat: 1959, 1963)
hatszoros magyar bajnok

PPáárrbbaajjttôôrrvvíívváássbbaann
Universiade 2. helyezett (csapat:
1963)
kétszeres magyar bajnok
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Televíziós közvetítés
A közvetítés mindössze 48 percet

vett igénybe reklámokkal együtt, a
gyôztes 35 percen belüli idôvel nyert, a
következô 7-8 percben szinte az
összes beérkezô sportolón kívül (kb. 60
fô), lassításokat és a verseny forduló-
pontjait is újra láthattuk. Az idôkeret jó
volt, nem nyújtották el a közvetítést.
Dinamikus közvetítés, élvezetes ké-
pek, amelyeket számos kameraállás
biztosított. A közvetítés szempontjából
fontos, hogy a rajt-cél és a lövészet kö-
zel azonos helyen volt, külön kameraál-
lást helyeztek el a részidôket mérô ka-
punál, amelyen 2.6 km-enként áthalad-
tak a versenyzôk. A hangulatot fokozta,
hogy a zászlólengetô, szurkoló közön-
ség képét is idôrôl idôre bevágták,
szinte folyamatosan behallatszott a
versenyzôk buzdítása a pályán, s a lö-
vészetnél minden egyes lövésnél be-
szûrôdik a közönség örömkiáltása vagy
csalódott moraja. Álló- és mozgó ka-
merával követték a versenyzôk mozgá-
sát, több szempontból láthattuk a lövé-
szetet is, a sportolók tüzelését és a bu-
kó korongokat egyaránt. Közeli és totál
képek, lassítások és nagyított képek
(pl. a sportolók arca, a puska hátrarúgá-
sa a lövés pillanatában-), vagy éppen a
szurkolók képe a közönség soraiban
látványos, pergô ütemben követték
egymást. A célba érkezô, ziháló, kime-
rült – olykor összecsukló – sportolók és
az ünneplô szurkolók tovább növelték a
verseny drámaiságát. Élvezetes volt a
látvány, a hangok, a mozgások, törté-
nések nagyfokú sûrítménye, amelyben
a közvetítés révén részesültünk.

A verseny jól követhetô volt, a felira-
tok informatívak. A mérô kapunál és a
lövészet alatt és után információt kap-
tunk a verseny állásáról. A versenyzô
neve, az ország neve és zászlójele, va-
lamint aktuális helyezése és elmaradá-
sa másodpercekben az éppen vezetô
sportolóról jelent meg a képernyôn.  A
lövészetnél ugyancsak jól nyomon kö-

vethetôk voltak az események. Név,
nemzetiség, zászlók, korongok bukása
vagy fennmaradása látványos és infor-
matív volt. A lövészetet követôen is
megjelent az összesítés az adott ver-
senyzô helyezésérôl, hátrányáról az el-
sôhöz képest és a lövészet hibaszámá-
val. A befutást követôen azonnal lát-
hattuk a végeredményt és az éppen
célba érô versenyzô helyezési listán el-
foglalt helyét.

A közvetítés során nagy figyelmet
fordítottak a reklámok megjelenítésére
is. A verseny „mûtárgyain", az indító-
oszlopokon és a befutó céloszlopokon,
a mérôkapukon, a lövészetnél használt
matracokon egyaránt reklámlogókat
helyeztek el. Reklámok voltak a spor-
tolók rajtszámán és sapkáján. A ver-
senypályán nagyméretû reklám moli-
nókat is elhelyeztek. Molinók voltak a
lövészetnél, amelyek az oldal irányú
felvételeknél jól látszottak. Számos
reklámtáblát helyeztek el az U alakú
kanyarok külsô és belsô ívén (ahol ter-
mészetesen kameraállások is voltak),
helyenként elôfordult, hogy feltûnô és
eltûnô versenyzôk utána-elôtte 2-3
másodpercig mutatták totál képben a
feliratokat, mint a pálya tartozékait.
Természetesen a verseny állását be-
mutató információs feliratok is tartal-
maztak reklámlogókat.

Szervezeti, 
versenyszervezési változások

A biatlon az öttusából nôtt ki, a
sportág az öttusa téli változatából
ered. A sílövészet egészen 1993-ig a
Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIMP)
keretei között mûködött.  Jóllehet az
öttusa 1912 óta szerepelt az olimpia
programjában, ám a sportágnak sokáig
nem létezett önálló szövetsége, ha-
nem egy, a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottságon belül mûködô bizottság
szervezte a versenyeket. A Nemzetkö-
zi Öttusa Szövetség 1948-ban jött lét-
re. Ugyanebben az évben rendezték az

egyetlen téli öttusa versenyt a téli
olimpiai játékokon St. Moritz-ban. A
versenyszámok lovaglás, vívás, lövé-
szet, lesiklás és sífutás voltak. A ver-
seny azonban nem váltotta be a vára-
kozásokat. Hosszas viták után, végül a
Nemzetközi Öttusa Szövetség 1955.
évi kongresszusa úgy döntött, télen bi-
atlon versenyeket célszerû szervezni,
és a sportágat felvételre javasolta a
Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. (Bi-
atlon versenyeket már 1924-tôl a téli
olimpiákon is rendeztek – a hivatalos
mûsoron kívül – katonatisztek számá-
ra.) 1958-ban megrendezték az elsô bi-
atlon világbajnokságot, a NOB felvette
az 1960. évi olimpiai játékok program-
jára a sílövészetet. Új, elismert, nem-
zetközi sportág született (2).

Látványos ütemû bôvülést tapaszta-
lunk a versenyszámok tekintetében.
1960-ban és 1964-ben  az olimpiai játé-
kokon még egyetlen számban verse-
nyeztek a férfiak (20 km). 1968-tól  az
olimpiák programja kiegészült egy vál-
tószámmal (férfi, 4x7.5 km), majd
1980-ban második egyéni számmal, a
10 km-es sprint számmal újra bôvült a
választék. 1992. óta nôk is versenyez-
nek, ezzel újabb három számban hir-
dettek gyôztest biatlonban az olimpiá-
kon. 2002-ben az üldözéses verseny
formájában egy-egy versenyszámmal
tovább bôvült mindkét nem verseny-
zési lehetôsége. 2006-tól tömegrajtos
versenyszámmal egészült ki az olimpi-
ai program (3). 
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MINT A MESÉBEN: A KISTESTVÉR SIKERE

A biatlon (sílövészet) diadalútja
AA  fféérrffiiaakk  üüllddöözzéésseess  bbiiaattlloonn  ((ssííllöövvéésszzeett))  vviilláággkkuuppaa  vveerrsseennyyéétt  kköözzvveettíítteettttee  aa  ffôôsszzee--

zzoonnbbaann  aazz  eeggyyiikk  eeuurróóppaaii  ssppoorrtttteelleevvíízziióóss  ccssaattoorrnnaa  ((11..))..  AA  kköözzvveettííttééss  mmiinnttaasszzeerrûû  vvoolltt..
PPeerrggôô  üütteemmûû,,  iizzggaallmmaass  vveerrsseennyytt  lláátthhaattttuunnkk..  AA  vviilláággkkuuppáátt  vveezzeettôô  nnoorrvvéégg  SSvveennddsseenn
vváággootttt  aa  ttáávvnnaakk  eellssôôkkéénntt,,  ôôtt  kköövveettttéékk  aa  rraanngglliissttaa  ttoovváábbbbii  hheellyyeezzeettttjjeeii..  AAzz  eellssôô  llöövvéé--
sszzeettnnééll  vveezzeettôô  hháárroomm  ssppoorrttoollóó  hhiibbáázzootttt,,  ííggyy  aazz  oorroosszz  SSiippuulliinn  kkeerrüülltt  ééllrree..  AAzz  oorroosszz
vveerrsseennyyzzôô  aa  mmáássooddiikk  llöövvéésszzeettnnééll  iiss  hhiibbááttllaann  mmaarraaddtt..  EEnnnneekk  eelllleennéérree  ttööbbbbeenn  ffeellzzáárr--
kkóózzttaakk  aa  vveezzeettôô  ssppoorrttoollóórraa,,  ttöömmöörrüülltt  aazz  ééllmmeezzôônnyy,,  ssôôtt  aa  ffrraanncciiaa  SSiimmoonn  FFoouurrccaaddee  áátt--
vveettttee  aa  vveezzeettéésstt,,  mmiinnddöösssszzee  hhéétt  mmáássooddppeerrcccceell  aazz  ôôtt  üüllddöözzôôkk  eellôôtttt..  AAzz  uuttoollssóó  ssoorroo--
zzaatthhoozz  sszziinnttee  eeggyysszzeerrrree  éérrkkeezzeetttt  aazz  ééllbboollyy,,  aa  ffeesszzüüllttssééggeett  aazz  oorroosszz  vveerrsseennyyzzôô  bbíírrttaa
lleeggjjoobbbbaann,,  nneemm  rroonnttootttt  aannnnyyiitt,,  mmiinntt  aa  ttööbbbbiieekk,,  ééss  nnyyeerrtt..  AA  vveerrsseennyy  llááttvváánnyyooss,,  iizzggaall--
mmaass  ––  hhaammiissííttaattllaann  ssppoorrttééllmméénnyykkéénntt  mmaarraaddtt  aazz  eemmlléékkeezzeettüünnkkbbeenn..

M Edzo 2012/4/03-58  2012/12/04 20:06  Page 48



A Vancouver-i olimpia 86 verseny-
számából 10-et a biatlon sportág repre-
zentált, ugyanannyit, mint az alpesi sí.
Ennél több aranyérmet csak a sífutás
és gyorskorcsolya (12-12). sportágak-
ban lehetett szerezni (4).

Természetesen a látványos olimpiai
térhódítás hátterében kemény munka
zajlott a sportág fejlôdése érdekében.
A versenyrendszer fejlesztésére szá-
mos intézkedést foganatosítottak. Mó-
dosítottak a versenyszámokon, illetve
új számokat vezettek be (sprint, váltó-,
üldözéses versenyek), rendszeresítet-
ték  a világkupa versenyeket (1985.).
Újítások követték egymást versenysza-
bályokban (lôfegyver kaliberének meg-
határozása, bukó céltáblák bevezeté-
se). Növelték a sportág bázisát, bevon-
ták a nôket (1981. elsô nemzetközi ver-
seny, 1984. elsô világkupa), beindítot-
ták a junior világbajnokságokat (férfiak
1967., nôk 1989.) Terjeszkedtek föld-
rajzilag (1986. biatlon az Ázsiai Téli Já-
tékokon) és szezonálisan (1996. elsô
nyári biatlon világbajnokság) (5).

A sportág változása, súlyának növe-
kedése természetesen hatást gyako-
rolt a nemzetközi sportági szövetség
helyzetére. A Nemzetközi Öttusa Szö-
vetség hivatalos elnevezése 1948–68
között Union Internationale Pentathlon
Moderne (UIMP) volt. A Nemzetközi
Szövetség nevében 1968-tól jelenik
meg a biatlon sportág megnevezése is:
Union Internationale Pentathlon Mo-
derne et Biathlon (UIPMB). (Érdekes-
ség, hogy ehhez a szövetséghez csat-
lakozott 1988-89 között a triatlon sport-
ág is, amely idôlegesen névbeli gyara-
podást is eredményezett: UIMPMBT.)
1992-ben még úgy tûnt, kompro-
misszumos megoldással megtartható
a két sportág azonos szervezeti keret-
ben. Megállapodás született, hogy a té-
li olimpia elôtt két évig a biatlon képvi-
selôje, a nyári olimpia elôtt két évig az
öttusa sportág képviselôje tölti be a kö-
zös szövetség elnöki tisztségét. A
megállapodás azonban nem bizonyult
hosszú életûnek. 1993-ban az öttusa
és a sílövészet útja szétvált. Létrejött a
biatlon önálló sportági szövetsége, In-
ternational Biatlon Union (IBU), s ezzel
a sportág „saját lábára állt" (6).

Marketing, media
A Nemzetközi Biatlon Szövetség

már a 90-es évek elejétôl együttmûkö-
dik egy marketing céggel (AFP, Infront
Austria). A világkupák és világbajnok-
ságok szponzorációs jogán túlmenôen,
számos nemzeti biatlon szövetség is
szerzôdést kötött ugyanezzel a marke-
ting céggel, így egy csomagban, szé-
les kínálati skálával értékesíthetôvé
vált a nemzetközi biatlon események

döntô többsége. A márkareklámok
egész versenyszezonban, a versenyek
színhelyén a közvetítés szempontjából
„stratégiai" helyeken kerülhettek elhe-
lyezésre, a dobogó hátterétôl a sporto-
lók rajtszámán át a közvetítô kameraál-
lások által közvetített képekig bezáró-
lag. Hét cégre korlátozták a szponzo-
rok számát, részükre azonban széles
körû reklámlehetôségeket biztosítot-
tak. A felvázolt marketingszemlélet szi-
lárd gazdasági alapokat biztosított a
Nemzetközi Biatlon Szövetség részé-
re. Ezen felül a Szövetségnek számos
egyéb partnere is van, amelyek termé-
szetbeli szolgáltatásokkal segítik a
sportágat. A pénzügyi források megte-
remtése érdekében a Biatlon Szövet-
ség már önálló mûködése kezdetén
megállapodott a versenyek közvetíté-
sérôl az Európai Televíziók Szövetsé-
gével (EBU) (7).

A Szövetség szinte a semmibôl szép
gazdasági haszonra tett szert, szpon-
zoráció illetve a televíziós jogdíjak ré-
vén, amelynek döntô többségét a
sportágra fordította, másik részébôl
egy „vis maior" keretet hozott létre. Ki-
emelt feladatként kezelte a verseny-
zôk támogatását. A világkupákon a
sportág eredményes versenyzôinek ju-
talmazására az 1994/95-ös idényben
még csak 3.000 német márka állt ren-
delkezésre (1.500, 1.000, 500), a
2002/03-as szezonban már a jutalom-
keret meghaladta 1.6 millió eurót. A
versenyzôi bázis megôrzése céljából
kiemelten támogatta a Szovjetunió
megszûnésével nehéz helyzetbe ke-
rült utódállamok versenyzôit. A
2002/03-as idényben a szövetség 2.7
millió eurót fordíthatott a versenyen
résztvevô sportolók támogatására,
programfejlesztésekre, a nemzeti szö-
vetségek pénzügyi és sporteszközbeli
támogatására. A jelentôs összeget tar-
talmazó „vis maior" keret a váratlan,
kedvezôtlen események kivédésére
szolgáló pénzügyi tartalék. Ezen keret
szolgált többek között arra is, ha hó hi-
ány miatt elmaradt volna egy nagy,
nemzetközi verseny, hogy a rendez-
vényt más helyszínen megrendezhes-
sék. Csupán egyetlen nagy verseny
maradt el 1993 – 2003  között, az is ép-
pen a túl nagy havazás miatt. (A vész-
tartalék arra az esetre is átmeneti
megoldást jelenthetne, ha veszélybe
kerülne egy téli olimpia megrendezése
valami miatt (8). Már a Lillehammer-i
olimpia során felmerült a gondolat,
hogy a versenyeket úgy fejlesszék to-
vább, hogy a tévénézôk számára ért-
hetôbbé és élvezetessé váljanak. Ezen
törekvések jegyében jöttek létre az ül-
dözéses illetve a tömegrajtos verse-
nyek. A Nemzetközi Biatlon Szövetség

Végrehajtó Bizottsága 1995-ben tár-
gyalt egy „televízió-barát", egységesí-
tett, adatszolgáltatás kialakításáról,
amely magában foglalja az idôeredmé-
nyek, helyezések és egyéb adatok jól
követhetô kezelését és bemutatását.
Az 1997/98-as szezontól a világkupa
versenyeken, 1999-tôl a világbajnoksá-
gokon, majd fokozatosan, az egyéb,
Nemzetközi Biatlon Szövetség által
szervezett versenyeken alkalmazzák a
Siwidata cég által kifejlesztett és folya-
matosan megújított adatkezelési rend-
szert. Ezáltal mindenki, átlátható infor-
mációt kap a versenyrôl vagy éppen a
pillanatnyi állásról. Nagy gondot fordí-
tottak arra is, hogy a versenyinformáci-
ók megfelelô formában, közérthetôen,
gyorsan frissítve, modern arculatban
eljuthassanak a tévénézôkhöz (9).

• • • 
Összefoglalva megállapíthatjuk,

hogy rövid idô alatt a sílövészet a téli
olimpiai játékok egyik meghatározó
sportjává nôtte ki magát. A szabályok
módosításával illetve a korszerû tájé-
koztatás bevezetésével a televízióné-
zôk igényeit magas színvonalon kiszol-
gálják. A szponzorok bevonásával
megteremtették a gazdasági alapot,
hogy egy virágzó sportágat mûködtet-
hessenek. JJááddyy  GGyyöörrggyy
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Október 16-án hajnalban elhunyt Török
Bódog, az 1965-ös világbajnokságon
aranyérmes nôi kézilabda-válogatott szö-
vetségi kapitánya. November 2-án lett vol-
na 89 éves.

Török Bódog játékosként az NB I-ben
szerepelt, majd az ugyancsak NB I-es
Goldberger SE nôi csapatának edzôje lett.
A nôi válogatott szövetségi kapitányává
1955-ben nevezték ki és 1978-ig töltötte
be ezt a posztot.    

Ezen idô alatt az 1965-ös (nagypályás)
világbajnokságon arany-, 1957-ben ezüst-,
1971-ben, 1975-ben és 1978-ban bronzér-
mes lett az együttes, amely az 1976-os
montreali olimpián ugyancsak a dobogó
harmadik fokára állhatott fel. Ezt követôen
a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségi
tagja, 1981-tôl a nôi válogatott szakta-
nácsadója, 1983 és 1987 között a „Kézi-
labdázás" címû szaklap szerkesztôje volt.

Török Bódogot a Magyar Kézilabda Szö-
vetség saját halottjának tekinti.

Az aranykapitánynak, Török Bódog
mesternek – jellemzô módon – a Mester
utcai felsôkereskedelmi iskolában Molnár
Zoltán volt a testnevelô tanára, aki meg-
kedveltette vele a sportot. Nála azért kell
egy mondat erejéig megállnunk, mert a
mûhelyébôl temérdek válogatott sportoló

került ki. Török Bódog több klubban kézi-
labdázott, ezek közül a Kispestre és a Bu-
dapesti Levente Egyletre emlékezett a
legszívesebben.

A sportág mélyebb tudományát akkor
ismerte meg, amikor Kolos Ferenc szövet-
ségi kapitány, a Testnevelési Fôiskola ta-
nára lett az edzôje. Példaképének Varga
Jenôt választotta, aki ugyancsak a fôisko-
la tanára volt. Egy súlyos sérülés miatt –
szalagszakadást szenvedett – megszakadt
játékosi karrierje, de a kézilabdától tovább-
ra sem távolodott el.

Edzôként a Kispest nôi csapatánál pró-
bálgatta a szárnyait, ekkor 1947-et írtak. A
következô állomás a Goldberger nagypá-
lyás együttese volt, de ekkor már utánpót-
lás-neveléssel is foglalkozott: három-négy
csapat ifjú tagjai lesték a szavát.

A nagy kiugrás 1955-ben következett  –
ekkor bízták meg a nôi válogatott irányítá-
sával, amit 1978-ig hihetetlen energiával,
szívvel és lélekkel végzett. Ezek az esz-
tendôk aranybetûkkel íródtak a magyar ké-
zilabdában. Nôi csapatai 1957 és 1978 kö-
zött – az 1965-ben Dortmundban nyert vi-
lágbajnoki cím mellett – olimpiai harmadik
helyezést szereztek Montrealban (1976),
valamint vb-ken ezüst- (1957) és bronzér-
meket (1971, 1975, 1978).

Kivételes sorozata – amelyrôl egyéb-
ként, a reá jellemzô módon, mindig szeré-
nyen beszélt – aligha ismételhetô meg:
303-szor ült a válogatott kispadján, és csa-
pata 186-szor nyert, 69-szer döntetlent ért
el, s mindössze 48-szor kapott ki.

A válogatottban 23 éven át legalább
száz játékos leste, szinte itta Török Bódog
minden szavát, tanácsát, utasítását. Akkor
is hûséges maradt a kézilabdához, amikor
elköszönt a válogatott kerettôl, hiszen a
nyolcvanas években a szövetségben dol-
gozott, a sportág hasznára kamatoztatta a
tapasztalatait. Szaklapot (Kézilabdázás) írt
és szerkesztett, a kilencvenes években
pedig még aktívan edzôsködött: egy-egy
alacsonyabb osztályú csapat mellett a
Nosztalgia-válogatott gyakorlásait vezette. 

Török Bódog megalakulása, 1991 óta
tevékeny, aktív tagja, szereplôje volt a Ma-
gyar Edzôk Társasága keretei között mû-
ködô Mesteredzôi Kollégiumnak, s rend-
szeresen, minden esztendôben tevéke-
nyen részt vett a sportági szakszövetsé-
gek által a Mesteredzôi címre,  díjra felter-
jesztett sportszakemberek tevékenységé-
nek, teljesítményének elemzésében és
értékelésében. 

Emlékét kegyelettel és tisztelettel ôriz-
zük.

Október 12-én, nyolcvanhét éves korá-
ban elhunyt Kassai Ervin világhírû kosár-
labda játékvezetônk. Öt évvel ezelôtt,
2007-ben érte a legnagyobb megtisztelte-
tés: egyetlen magyarként beválasztották a
FIBA, a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség
Hírességei Csarnokába.

Kassai Ervin 1925. március 16-án szü-
letett Budapesten. „Civilben" közgaz-
dászként dolgozott. Maga a nemzetközi
szervezet, a FIBA sem tudja egész ponto-
san, hány száz nemzetközi mérkôzést ve-
zetett 1953 és 1975 között. Négy olimpi-
án fújta a sípot: Róma 1960, Tokió 1964,
Mexikóváros 1968 és München 1972 –
az elsô és a harmadik alkalommal a dön-
tôn is közremûködött. Részt vett két vi-
lágbajnokságon, kilenc férfi és három nôi
Európa-bajnokságon, öt férfi és két nôi
európai kupadöntôn; az Euroligában ô
számított az elsô igazi top-bírónak. A
FIBA technikai bizottságának 1966-tól
1995-ig volt tagja, 1994-ben pedig az el-
sôk között kapta meg a szövetség akkor

alapított és máig legtekintélyesebb elis-
merését, a Merit-díjat.

A síp átvitt, de a legszorosabb értele-
mében is döntô fontosságú szerepet ját-
szott egész életében. Kassai Ervin a hábo-
rú után már válogatott kosárlabdázó volt, a
Beszkárt utódja, a BKV csapatában ját-
szott, mégis csak kalauzként kapott állást.
Az volt a dolga, hogy a megállókban a há-
rom összekapcsolt kocsi közül a középsô-
rôl lelépve figyelje, az utasok befejezték-e
a le- és felszállást, és ha igen, azt síppal je-
lezze a vezetônek.

A játékvezetôi vizsgát korán, 1948-ban
tette le néhány társával együtt, egész egy-
szerûen kedvet kaptak ahhoz, hogy a pá-
lya szélén is kipróbálják magukat. Öt évvel
késôbb már nemzetközi meccseket veze-
tett, ott volt például Moszkvában is az öt-
venhármas Európa-bajnokságon, ahol a
magyar válogatott ezüstérmes lett, ott ko-
vácsolódott össze azzá a csapattá, amely
két év múlva Budapesten már aranyat
nyert. A nemzetközi szövetség vezetôi

messzemenôen elégedettek voltak vele, s
jellemzô, hogy hamarosan állandó résztve-
vôje lett a Gagarin-kupának, amely akkori-
ban a világ egyik legrangosabb kosárlabda-
tornája volt. A szovjetek ekkoriban úgy
érezték, hogy fejlôdésükhöz szükség van
tengerentúli tapasztalatokra is, és a hideg-
háború dacára rendszeressé tették az
amerikaiak elleni párharcokat. Összesen  –
felváltott helyszínekkel – hat alkalommal
rendezték meg a látványos Egyesült Álla-
mok-Szovjetunió összecsapásokat hozó
tornát. A kosárlabda játékvezetôk nemzet-
közi szervezete, az IAABO már 1965-ben
Oscar-díjjal tüntette ki a páratlan pályafu-
tást teljesítô bírót.

Kassai Ervin a régi iskola híve volt, állí-
totta, hogy a játékvezetô nem játszhat fô-
szerepet, hanem tulajdonképpen a pálya
elengedhetetlen, bár eleven-élô „tartozé-
ka". Óriási elismerés övezte, legendaként
tisztelték, mint az olyan nagyságokat, akik
kiemelkedô érdemeket szerzett a sportág
fejlôdésében világszerte. 

Török Bódog, a nôi kézilabda válogatott 
legendás kapitánya

(1923-2012)

A síp volt az élete
KASSAI ERVIN (1925-2012)
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A sportsérülések kezelésére hasz-
nált új módszerek eredményes alkal-
mazásának feltétele, hogy az edzôk is
ismerjék azok lényegét és eredménye-
it. Az alábbi írás a lökéshullám-terápiá-
val kapcsolatos tudnivalókat ismerteti. 

Mi a lökéshullám-terápia 
lényege?

Ismeretes, hogy különféle fizikai
energiák a gyógyászatban is jól hasz-
nosíthatók. Ilyenek például a lökéshul-
lámok is. Ezek hanghatással járó, nagy
energiájú lökések, amelyek természe-
tes események során, például menny-
dörgésnél vagy repülôgépeknél a
hangsebesség átlépésekor is tapasz-
talhatók. A medicinában alkalmazott lö-
késhullám-terápia alkalmazásakor az
emberi testen kívül akusztikus energi-
át generálnak, amit célzottan, a kör-
nyezô szövetek károsítása nélkül a ke-
zelendô területre vezetnek. A lökéshul-
lámok a szövetekben elnyelôdve a me-
chanotransductionak köszönhetôen a
célterületen gyógyító folyamatokat in-
dítanak el.

Mechanotransductionak nevezik azt
a mechanizmust, amelynek során a
sejtek valamilyen mechanikai stimu-
lust biokémiai aktivitássá konvertálnak
(2., 3.). Ennek következtében az adott
helyen a véredények kitágulnak, a vér-
keringés fokozódik, és új erek képzôd-
nek. A helyi vérbôség hatására gyulla-
dást csökkentô faktorok koncentrálód-
nak, a szövetek mikrocirkulációja és
anyagcseréje javul. A lökéshullámok,
masszírozó hatásuk eredményeként,
az izmokat is ellazítják. A kifejezetten
nagy energiájú lökéshullámokkal pedig
–  a mechanikai törvényeinek megfele-
lôen – kemény anyagok szétzúzása is
lehetséges (1).

A mechanotransductiot a lökéshullá-
mok frekvenciája, amplitudója, intenzi-
tása és alkalmazásuk idôtartama befo-
lyásolja. A túl nagy vagy a túl kicsi
energiájú lökéshullámok egyaránt ne-
gatív hatással vannak a gyógyító folya-
matokra.

A lökéshullámok intenzitásától füg-
gôen a sejtek, membránok és csont-

gerendák (csonttrabeculák) mechani-
kai destrukciója, valamint a sejtmemb-
rán reverzibilis deformációja által a sej-
tek stimulációja következik be. Ezzel a
beavatkozással rideg, törékeny képle-
tek (pl. vesekövek) szétrombolása
vagy szöveti struktúrák irritálása, sti-
mulációja lehetséges, ami gyógyulási
folyamatokhoz vezet. Utóbbi folyamat
fôleg az ortopédiai, mozgásszervi alkal-
mazás során figyelhetô meg. 

Az ínak, íntapadások problémáinak
(enthesiopathiák) esetében a lökéshul-
lámok pozitív hatását tudományosan
azoknak az emberi testben természe-
tes úton is megjelenô faktoroknak az
azonosítása bizonyítja, amelyek meg-
növelik a vérkeringést és stimulálják az
új erek képzôdését.       

Az ortopédiában alkalmazott lökés-
hullám-kezelés általában csak bizonyos
idô (2-3 hét) elteltével szünteti meg a
panaszokat, amit a páciensekben fel-
tétlenül tudatosítani kell.

Lényegi különbség van ugyanis az
urológiában a kôzúzásra, illetve az orto-
pédiában a mozgásszervi kórképek ke-
zelésére használt lökéshullám-terápia
között. Míg elôbbiben a nagy energiájú
hullámok zúzóhatása, utóbbiban a je-
lentôsen kisebb energiájú hullámoknak
a szervezet öngyógyító mechanizmu-
sait stimuláló molekuláris-biológiai ha-
tásai érvényesülnek. Ez utóbbi azon-
ban bizonyos idôt igényel, ezért a gyó-
gyulás nem azonnal következik be, ha-
nem meg kell várni, amíg a teljes folya-
mat végbemegy. 

Milyen lökéshullámok 
ismeretesek? 

A modern lökéshullám-terápiás esz-
közök többfajta lökéshullám generálá-
sára képesek (11..  áábbrraa).

Megkülönböztetünk fókuszált lökés-
és radiális nyomáshullámokat, vala-
mint planáris lökéshullámokat. 

A lökés- és nyomáshullámok nem
csak elôállításuk technikájában és fizikai
tulajdonságaikban, hanem paramétere-
ik nagyságában és a szövetekbe való
terápiás penetrációs mélységükben is
különböznek. A fizikai különbségek és

az ebbôl adódó eltérô alkalmazási lehe-
tôségek ellenére (felszíni- vagy mélyha-
tás), stimulációs hatásuk és terápiás
mechanizmusuk részben hasonló. 

A ffóókkuusszzáálltt,, azaz célzott llöökkéésshhuulllláá--
mmookk behatolási mélysége változtatha-
tó, hatásuk a célterületre lokalizálható,
így a környezô területek károsodásá-
nak veszélye kiküszöbölhetô. 

A fókuszált lökéshullámok a követ-
kezô tudományosan bizonyított hatá-
sokkal rendelkeznek:

• A sejt permeabilitás megnövelése.
• A microcirculatio stimulálása (vér,

nyirok).
• P-szubsztancia (neurotransmitter-

ként és neuromodulatorként szolgáló
neuropeptid)  felszabadítása.

• A nem-myelinizált idegrostok re-
dukciója.

• Nitrogen-oxid (NO) felszabadítása,
ami értágulatot (vasodilatatiot), foko-
zott anyagcserét és új erek képzôdést
(angiogenesist) elôidézô és gyulladás-
ellenes hatása van.

• Antibakteriális hatás.
• Növekedési faktorok felszabadítá-

sa (vérerek, epithelium, csontok, kolla-
gén, stb.).

• Ôssejtek stimulálása.
A fókuszált lökéshullámok elsôsorban

fájdalmas pontok és krónikus íntapadási
problémák kezelésére alkalmasak. Mi-
vel a mélyben levô fájdalmas pontok
célzott kezelését is lehetôvé teszik, az
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izmokban, kötôszövetekben levô fájdal-
mas csomók (ún. myofascialis trigger
pont-szindróma) diagnosztizálására és
kezelésére is sikerrel használhatók.

A ppllaannáárriiss vagyis ssííkkbbeellii  llöökkéésshhuulllláá--
mmookk a testfelszínen fejtik ki hatásukat.
Lehetôvé teszik a felületi fájdalmas
pontok célzott kezelését, oldják az iz-
mokban levô összenövéseket és gátol-
ják a fájdalomérzékelô végzôdések ak-
tivizálódását. A meszes váll, a tenisz-
könyök és a talpi bônye-gyulladás ke-
zelésekor a fókuszált lökéshullámok ki-
egészítésére szolgálnak. 

A rraaddiiáálliiss,, azaz ssuuggáárriirráánnyyúú  nnyyoommááss--
hhuulllláámmookk szferikusan (gömb alakú) ter-
jednek, a felszínhez közel fejtik ki ma-
ximális energiájukat, s nagyobb terüle-
tek kezelésére alkalmasak. A fájdal-
mas testfelületeket beborítva a szöve-
tekben a mikrocirkulációt és az anyag-
cserét fokozó rezgéseket hoznak létre.
Elônyüknek mondható, hogy a radiális
kezelôfejek sokkal könnyebbek és sza-
badabban mozgathatók, mint a fóku-
száltaké. Használatuk a felszínhez kö-
zeli mozgásszervi elváltozások eseté-
ben javasolt. Myofascialis fájdalom-
szindrómák esetében a radiális nyo-
máshullámok nélkülözhetetlenek az iz-
mok simítására a fókuszált lökéshul-
lám-kezelés elôtt vagy után. 

A fókuszált és radiális lökéshullámok
kombinációja izomszakadás, izomhú-
zódás és szalagsérülés után különösen
hatékony. Ezekben az esetekben a ha-
gyományos nyirokmasszázshoz ha-
sonló hatást fejtenek ki, amivel a nyi-
rokrendszer stimulálható és a szöveti
törmelék eltávolítható. 

Milyen kórképek 
kezelésére használható 
a lökéshullám-terápia?

Az orvosi célból lökéshullámot
használó eljárást a német Dornier cég
fejlesztette ki az 1970-es években

extracorporealis lökéshullám-terápia
(ESWT-t azaz Extracorporeal Shock
Wave Therapy) néven. 1980 február-
jában történt az elsô sikeres vesekô-
fragmentáció. Ez a dátum egy új kor-
szak kezdetét jelöli, amelyet az em-
beri szövetre terápiás hatású akuszti-
kus energiák célzott alkalmazása jel-
lemez (1.). Késôbb álízületek, elhúzó-
dó törésgyógyulás, majd 1992-tôl a
teniszkönyök, meszes váll és sarok-
csonti sarkantyú kezelésére használ-
ták biztató eredményekkel (7.). A ked-
vezô tapasztalatok alapján a lökéshul-
lám-terápia széles körben elterjedt a
sportsérülések kezelésére is. 

Kezdetben a calcificált tendinitist, az
epicondylitist és a sarokcsonti sarkan-
tyút kezeltek lökéshullámokkal. 

1999-ben a radiális lökéshullámok
bevezetése kibôvítette e terápia indi-
kációs körét, mivel alkalmazásuk lehe-
tôvé tette az Achilles-ín-fájdalmak
(achillodynia), medialis tibialis stressz-
szindróma és patellaín-gyulladás keze-
lését. A radiális lökéshullámok a fájdal-
mas trigger pontok lokalizációját és di-
agnosztizálását is lehetôvé teszik. Si-
keres alkalmazásuk az íntapadási prob-
lémákkal összefüggésben levô trigger
pontokra további lehetôséget jelen-
tett. A lökéshullámokkal izmok trigger
pontjai hatékonyan kezelhetôk. Az indi-
kációs kör a hátfájdalmak és a myofas-
cialis fájdalom szindrómák széles
spektrumával bôvült, és évek alatt egy
új kezelési koncepció honosodott
meg: a trigger shock wave therapy. 

A lökéshullám-terápia sajátos alkal-
mazási területe az izomban és/vagy
kötôszövetben levô fájdalmas pontok,
az ún. mmyyooffaasscciiaalliiss  ttrriiggggeerr  ppoonnttookk ke-
zelése. Ezek a kontrakcióban levô
izomrostokban kialakuló mikroszkopi-
kus, tapintható, fájdalmas csomók,
amelyek gyakran a szalagok túlfeszülé-
sét okozzák, ami kisugárzó fájdalmak-

kal jár. A fókuszált lökéshullámokkal e
pontok precízen lokalizálhatók. Ugyan-
is, amint a lökéshullámok elérik a fáj-
dalmas pontot, a bio-feedback-nek kö-
szönhetôen a páciens azonosítja a fáj-
dalom pontos helyét. A diagnózis felál-
lítása és lokalizáció meghatározása
után a kezelés fókuszált, majd radiális
lökéshullámokkal történik.

A lökéshullám-terápia a nyak, váll,
hát, valamint ágyék, a combfeszítô- és
a farizmok fájdalmas trigger pontjainak
kezelésére alkalmas. A kezelés meg-
kezdése elôtt differenciáldiagnosztikai
vizsgálatok szükségesek. 

A lökéshullám-terápiás készülékek
nyomáshullámaival akupunktúrás ke-
zelés is végezhetô (1.). Az eljárás lé-
nyege a különféle akupunktúrás pon-
tok stimulálása, ami az érintett terüle-
ten jelentôsen felgyorsítja a véráramlá-
sát és nyirokkeringését. 

A nyomáshullám- és a klasszikus aku-
punktúra javallatai alapvetôen azono-
sak. A nyomáshullám-terápia – a
klasszikus akupunktúrával kombinálva –
hasznos kiegészítô kezelési lehetôség-
ként javasolható ischialgia, fülzúgás,
szédülés, száraz köhögés, székreke-
dés, húgyhólyag- és prosztatagyulla-
dás, lymphaticus ödéma, asztma, cervi-
calis-szindróma, csípôkopás, sarok-
csonti sarkantyú, térdarthrosis, derék-
fájás és teniszkönyök kezelésében. A
lökéshullám-terápia javallatait a sportor-
voslásban az 11..  ttáábblláázzaatt foglalja össze. 

Mikor nem végezhetô 
a lökéshullám-terápia?

A lökéshullám-kezelés nem végez-
hetô véralvadási zavarok (pl. vérzé-
kenység), véralvadásgátlók használata,
thrombosis, daganatos betegségek,
terhesség, idegkárosodás/ok, cukor-
betegség, gennyes góc esetén, illetve
akut gyulladásban, továbbá növeke-
désben levô gyermekeknél, valamint
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11..  ttáábblláázzaatt.. A lökéshullám-terápia javallatai a sportorvoslásban

IIzzoommkkeemméénnyyeeddéésseekk,,  ffáájjddaallmmaass  iizzoomm--kkööttôôsszzöövveettii  ccssoommóókk
Semitendinosus, semimembranosus, biceps femoris izom
– különösen futóknál és labdarúgóknál
Quadriceps izom, különösen a patella csúcsára és/vagy bá-
zisára lokalizálódó problémákkal együtt
Adductor izmok és pectineus izom
Infraspinatus izom – golfban és dobással járó sportágakban
Tibialis anterior és tibialis posterior izom
ÍÍnniirrrriittáácciióókk
Tibialis posterior ín (posterior tibialis stressz-szindróma)
Tibialis anterior ín (medialis tibialis stressz-szindróma)
Peroneus-ín
Achilles-ín
Futótérd (iliotibialis tractus irritációja a lateralis femur con-
dylus felett)
Patella ín tendinitis
Nagy trochanter fájdalom-szindróma

ÍÍnnttaappaaddáássookk  iirrrriiáácciióójjaa
Patella ín tendinitis (Ugrótérd)
Calcaneodynia az Achilles ín tapadásának irritációjával együtt
Pes anserinus irritációja
A fascia lata irritációja a Gerdy-tuberculumnál
Radialis és ulnaris epicondylitis (Teniszkönyök és golfkönyök)
IIzzoommsséérrüülléésseekk  uuttóókkeezzeellééssee
A kezelés 3-4 héttel az izomsérülés után végezhetô,
amennyiben haematoma jelenléte ultrahanggal kizárásra
került és a betegnek még van fájdalma az érintett területen. 
CCssoonnttookk
Sarokcsonti sarkantyú 
Haglund-sarok
Álízület 
EEggyyéébb  
Krónikus vállfájdalom, meszes váll, meszesedéssel együtt
járó íngyulladás/ok
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kortizon-kezelést követôen 6 hétig. Ti-
los az alkalmazása levegôvel kitöltött
szervek például a mell- és a hasüreg
felett, nagy idegek, erek, valamint a
fej, a gerinc és a gerincvelô területén,
továbbá daganatos régióban.

Milyen hátrányai 
és mellékhatásai lehetnek 
a lökéshullám-terápiának?
A kezelés közben fájdalom jelent-

kezhet. Ez azonban ritkán okoz jelen-
tôs terhelést a betegeknek. Az alkal-
mazott energia fokozatos növelésével,
és a frekvenciának a páciens fájdalom-
tûrô képességéhez való igazításával a
betegek toleranciája növelhetô. Szük-
ség esetén helyi érzéstelenítés alkal-
mazható. A helyi fájdalomcsillapítás
azonban a biokémiai folyamatok gátlá-
sával csökkenti a fájdalom meghatáro-
zás és a bio-feedback hatékonyságát.
A páciens fájdalomérzete a kezelendô
terület elôzetes lehûtésével is csök-
kenthetô. 

A lökéshullám-kezelés mellékhatá-
saként duzzanat, vörös elszínezôdés,
vérömleny, lokális fájdalom, továbbá
kortizon-kezelést követôen bôrsérülés
fordulhat elô, valamint helyi, pontszerû
bevérzések is kialakulhatnak, melyek
általában rövid idôn belül megszûnnek.
A szövôdmények megfelelô energia-
szint és nyomás alkalmazásával elke-
rülhetôk. 

A lökéshullám-terápia 
gyakorlati alkalmazása

A lökéshullám-kezelés kórképtôl füg-
gôen, általában 3-6 alkalomból áll, 5 na-
pos intervallumokkal, és 6 hét eltelte
után ismételhetô. 

A fájdalmas trigger pontok kezelése
általában 6-10 beavatkozást igényel.
Terápia-rezisztens esetben a diagnózis
pontosítása szükséges. 

Akupunktúrás célból 6-12 lökéshul-
lám-kezelés javasolt 2-3 napos interval-
lumokkal.

A terápia folytatása elôtt mindig el-
lenôrizni kell, hogy nem jelentkeztek-e
mellékhatások.

A sportsérülések lökéshullámokkal
való sikeres kezelése pontos, képalko-
tó vizsgálatokkal alátámasztott diagnó-
zist és a pácienssel történô szoros ko-
operációt igényel.

A kezelés teljes idôtartama alatt a
sporttevékenység és fizikai aktivitás
korlátozása szükséges.

A javallatok és ellenjavallatok felállí-
tása, valamint a felelôsség vállalása
autentikus szakorvos kompetenciája.
A kezelést már szakképzett, tapasztalt
fizioterápeuta is végezheti. A gyógyí-
tás – különösen krónikus kórképekben
– más fizioterápiás eljárásokkal, talpbe-

tétekkel, végsô esetben akár mûtéttel
is kiegészíthetô. 

A lökéshullám-terápia 
eredményei

A többi konzervatív módszerrel
összehasonlítva jóval több alapkutatás
és klinikai vizsgálat történt a lökéshul-
lám-terápia hatékonyságának megálla-
pítására. Mindezek ellenére hatékony-
sága a krónikus mozgásszervi fájdal-
mak kezelésében napjainkban is vita-
tott. 

Külföldi szerzôk összehasonlították
például a fókuszált és planáris lökés-
hullámok, illetve a radiális nyomáshul-
lámok hatékonyságát meszesedéssel
járó és anélküli rotátorköpeny-szindró-
ma, valamint teniszkönyök és talpi bô-
nye-gyulladás kezelése során. 

A fókuszált és a planáris hullámok is
hatékonynak bizonyultak a meszese-
déssel járó rotátorköpeny-szindrómá-
ban. Meszes lerakódások hiányában,
valamint krónikus teniszkönyök eseté-
ben azonban hatástalanok voltak. A
krónikus talpi bônye-gyulladás kezelé-
sében váltakozó sikerrel járt alkalmazá-
suk. A radiális lökéshullámok viszont
mind a meszesedéssel járó rotátorkö-
peny-szindróma, mind a krónikus te-
niszkönyök kezelésében eredményes-
nek bizonyultak. 

Ezek alapján a meszesedéssel járó
rotátorköpeny-szindróma kezelésére a
fókuszált és a radiális lökéshullámokat,
a krónikus teniszkönyök kezelésére a
radiális hullámokat javasolják (4., 5.). 

Hazai szerzôk adatai szerint a lökés-
hullám kezelés hatásossága átlagosan
megközelíti a 85%-ot, amelyet befo-

lyásol minden esetben a betegség jel-
lege, a beteg kooperációja, általános
érzelmi és lelki állapota, a betegség
fennállásának ideje, a társbetegségek
megléte, a beteg életkora, és általános
állapota. (6.)

Saját tapasztalatok
A lökéshullám-terápiát 1 év óta alkal-

mazom rendszeresen a különféle moz-
gásszervi betegségek és sportsérülé-
sek ellátására. Rendelômben a Storz-
cég által gyártott Duolith MP 200 ké-
szüléket használom. A kezelésekkel
kapcsolatos rövid távú tapasztalataim
kedvezôek. Saját gyakorlatomban leg-
inkább a meszesedéssel járó vállfájdal-
mak, teniszkönyök, Achilles-problé-
mák és talpi panaszok esetében bizo-
nyult eredményesnek a lökéshullám-
terápia (22..  áábbrraa).

Néhány esetben észleltem helyi, ap-
ró, pontszerû, de múló bevérzéseket,
más szövôdményt azonban nem ta-
pasztaltam

A lökéshullám-terápia 
elônyei

A lökéshullám-terápia biztonságos,
ambulánsan végezhetô és költségta-
karékos eljárás. Kiváltja a drága
gyógyszerek, a masszírozás, a fiziote-
rápia, valamint a mûtét, az érzéstele-
nítés és ápolás igényelte kiadásokat.
A sportsérülések kezelésében a kelle-
ténél gyakrabban használt szteroid
tartalmú injekciók kiváltására is alkal-
mas.

A lökéshullámokkal végzett aku-
punktúra a hagyományos tûakupunktú-
rával ellentétben nem-invazív, nagyon
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rövid kezelési idôt, pontokként néhány
másodpercet igényel, és fokozottan
hatékony, mivel a magas-intenzitású
nyomáshullámokkal a teljes célrégió
elérhetô. 

Összefoglalás 
A lökéshullám-terápia csak pontos

diagnózis, megfelelô ideig tartó keze-
lés és szakszerû kiegészítô terápia
esetén biztosítja a kívánt eredményt.
A celluláris és biomolekuláris folya-
matok ismerete szükséges a lökés-
hullám-terápia helyes alkalmazásá-
hoz. A biológiai reakcióidôt igényel, a
gyógyulás nem azonnal következik
be, a javulás közép-hosszú távon je-
lentkezik. A gyógyuláshoz tehát meg-
felelô idô szükséges. Errôl a tényrôl a
beteget informálni kell. A kezeléssel
kapcsolatosan türelmesnek kell lenni.
A kezelések túl gyakori, rövid interval-

lumokkal való ismétlése rossz ered-
ményekhez vezet. 

A lökéshullám-terápia az operáció al-
ternatívája lehet, segítségével a spor-
tolók elkerülhetik a megterhelô és kér-
déses mûtéti beavatkozást. Alkalma-
zása megfontolandó a különféle sport-
sérülések mûtéti kezelése elôtt. 

Mivel a módszer valódi hatékonysá-
gát bizonyító közlemények száma ki-
csi, javallatainak pontosítása és terápi-
ás hatékonyságának megítélése céljá-
ból prospektív, randomizált, hosszú tá-
vú vizsgálatok szükségesek.
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TTiisszztteelltt  EEddzzôôttáárrssuunnkk!!  KKeeddvveess  KKoollllééggaannôônnkk!!  
KKeeddvveess  KKoollllééggáánnkk!!

A Magyar Edzôk Társasága 1993-ban alakult. Közel két
évtizedes fennállásunk alatt célunk a magyar  sportban
dolgozó edzôk képviselete, szakmai tudásuk, ismere-
teik karbantartása,  fejlesztése, az elért eredmé-
nyeik állami és társadalmi elismerésének elô-
segítése volt. Így, többek között felléptünk és
ma is harcolunk az edzôk intézményes to-
vábbképzésének ügyéért, szakmai tovább-
képzések, konferenciák sorozatát szervez-
tük és változatlanul gondozzuk és adomá-
nyozzuk a magyar sportban rendkívüli elis-
merést jelentô Mesteredzôi Díjat.

Valljuk, hogy a magyar sport eredményes-
ségének – legyen az akár olimpiai érem, akár
egy sikeres szabadidôsport-rendezvény – legfôbb
letéteményesei az edzôk. Minden nemzetközi siker,
minden nagy tömegeket vonzó, vagy szellemi és fizikai ki-
kapcsolódást eredményezô sportélmény mögött ott áll
egy edzô, vagy egy edzôi csapat. Ugyanakkor az edzôk tár-
sadalmi, erkölcsi és anyagi elismerése korántsem áll
arányban azzal a társadalmi értékkel, amelyet mindennapi
munkájukkal megteremtenek. Bár az anyagi elismerés né-
hány sportágban – a TAO támogatás révén –  az elmúlt
egy évben sokat javult, a sportágak többségében és a sza-
badidôsportban dolgozó edzôk helyzete mit sem változott.
Sajnos elôfordul, hogy az edzôk rendszeresen nem, vagy
késve kapják meg havi járandóságukat. Mondhatjuk: az
edzôk a „magyar sport napszámosai". Ez a minôsítés elsô-
sorban azokra az utánpótlás-nevelésben dolgozó edzôkre
illik, akik a gyerekeket megnyerik a rendszeres sportolás-
nak, megtanítják nekik a sportok alapjait, felfedezik a te-
hetségeket, sportembert, embert nevelnek belôlük. A ma-
gyar sport legutóbbi, erôn felüli londoni olimpiai eredmé-
nyessége mögött is sok-sok „napszámos„ áldozatos

munkája rejlik. A magyar sportban, hozzávetôleges becs-
lés szerint 12-13 ezer edzô dolgozik. Ehhez képest az
edzôi társadalom érdekérvényesítô képessége messze el-
marad attól, ami létszámuk és társadalmi értékük alapján
megilletné ôket. 

Csak akkor érvényesíthetjük érdekeinket, ha össze-
fogunk és szervezettek vagyunk. Ehhez nyújt

megfelelô szervezeti keretet a Magyar Edzôk
Társasága. Távlati céljaink között szerepel,
hogy az orvosok, ügyvédek, mérnökök min-
tájára kamarai rendszerben mûködjünk, ké-
sôbb Edzôi Kamarát alakítsunk, amely a ka-
marai törvény erejével képes az edzôket
megilletô jogok, jogosultságok érvényesíté-

sére.
Ezért kérjük, ha még nem vagy tagja a Ma-

gyar Edzôk Társaságának, haladéktalanul lépj
be.  Olyan Társaságba kerülsz, amelynek tagjai

többek között Dr. Kemény Dénes, Kiss László, Kulcsár
Gyôzô, Angyal Zoltán is.

A jelentkezési lap letölthetô a Magyar Edzôk Társasága
honlapjáról: www.magyaredzo.hu a SZERVEZET menü-
pont alatt. Éves tagdíjunk 3.000.- Ft (diákoknak és nyugdí-
jasoknak 1.500.- Ft.). A kitöltött jelentkezési lapot postán
(Magyar Edzôk Társasága 1146 Budapest, Istvánmezei út
1-3.) vagy elektronikusan (met@magyaredzo.hu) kell bekül-
deni. Tagdíjfizetô tagjaink térítésmentesen kapják meg a
Magyar Edzô szakmai folyóiratot, amely évente négyszer
jelenik meg és ma a legszínvonalasabb magyar sportszak-
mai fórum. Természetesen lehetôség nyílik tagjaink szá-
mára a lapban szakmai szellemi termékeik közreadására is.

Légy Te is tagja a Magyar Edzôk Társaságának! Várunk
sorainkban!

Budapest, 2012. október 4.

Köpf Károly Dr. Ormai László
fôtitkár elnök 

Magyar Edzôk Társaságának felhívása 
az edzôkhöz
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A sporttáplálkozás egyes kérdéseit
elemzô rovatunkat több mint 10 éve
indítottuk. Az  eddigiek során 37 önálló
közlemény jelent meg, amelyek a kö-
vetkezô témákat elemezték:

• fehérjebevitel, fehérjeigény
• folyadékbevitel, a sportoló vízház-

tartása
• testtömegcsökkentés, testsúly-

szabályozás
• mérlegelés utáni táplálkozás súly-

csoportokhoz kötött sportágak esetén 
• a vegetáriánus étrend kihatásai a

sportoló egészségére
• a kreatinkiegészítés jelentôsége a

sportban 
• a sportolók tápláltsági állapota és

jellemzô testfelépítése
• a szabad aminosavak alkalmazásá-

nak jelentôsége, teljesítménynövelô
hatása

• a sportolók kalcium- és magnéziu-
migénye

• a sportolók kálium- és nátriumigé-
nye

• a nem fémes makroelemekre vo-
natkozó szükséglet a sportban

• a sportolók alkoholfogyasztása és
ennek kihatásai

• a sportolók esszenciális mikroe-
lemszükséglete

• a diétás rostok élettani szerepe, a
sportolók rostszükséglete

• idôskorú sportolók táplálkozása
• a sportolók zsíroldható vitaminellá-

tottsága, vitaminigénye
• nem fémes mikroelemigény spor-

tolóknál
• a sportolók vízoldható vitaminigénye
• sportágspecifikus energiaigény
• káros táplálkozási szokások
• helytelen táplálkozási szokások
• zsírbevitel a sportolói diétában
• zsírellátottság optimálás, zsírhasz-

nosulás
• zsírfogyasztási struktúra, a lipid

metabolizmus szabályozása
• táplálékkiegészítôk (fehérjekoncent-

rátumok) a sportolók felkészítésében
• speciális étrendkiegészítô (karnitin)

alkalmazása
• zsírégetô króm-pikolinát a sporto-

lók táplálkozásában
• konjugált linolsav (CLA) és lecitin

alkalmazása a sporttáplálkozásban
• a zsíranyagcserére ható guarana al-

kalmazása
• táplálkozás a versenyek alatt
• táplálkozás a versenyeket követôen
• gyermekkorú sportolók táplálkozása
• serdülôkorú sportolók táplálkozása
• sportoló nôk táplálkozása a terhes-

ség alatt

• sportoló nôk szülés utáni táplálko-
zása

• egyéb fémes mikroelemek a spor-
tolók táplálkozásában

• egyéb nem fémes mikroelemek a
sportolók táplálkozásában

Bár a cikksorozat jelen része nyilván-
valóan kapcsolódik bizonyos mértékig
az elôzô részekben tárgyalt valamennyi
témakörhöz, de szorosan csak az ásvá-
nyi anyag szükséglet, s még szorosab-
ban azon belül a mikroelem tárgykör-
höz illeszkedik. Lényegében tehát foly-
tatása azon korábbi részeknek, ame-
lyek a fémes (Na, K, Mg, Ca) és nem
fémes makroelemek (P, S, Cl),  vala-
mint a fémes (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Co,
Ni, Cr, V) és nem fémes (Se, F, I) lét-
fontosságú mikroelemek  kérdéskörét
tárgyalták. Továbbá azon mikroele-
mekhez kapcsolódik, amelyeknél az
esszencialitás ugyan valószínû, de
még nem egyértelmûen bizonyított il-
letve  az élettani hatást tekintve stimu-
latív, biopozitív szerep mutatható ki.
Ezek közül elôször a fémes mikroele-
meket (Li, Ti, Sn, Sr) tárgyaltuk, majd a
nem fémek közé sorolható három má-
sik mikroelemmel (Si, B, As) foglalkoz-
tunk.

A sorozat jelen része az egyértelmû-
en toxikusnak illetve az erôsen toxi-
kusnak tekinthetô mikroelemeket tár-
gyalja, azokat, amelyek már viszonylag
kis koncentrációban is mérgezô hatá-
súak az emberi szervezetre. Ezen mik-
roelemek valamennyien fémek, itt rö-
viden a higany, a kadmium, az ólom, s
az antimon kerül ismertetésre. Elôtte
azonban nézzünk egy rövid elméleti át-
tekintést a mikroelemek koncentráció-
eloszlásáról.

Koncentráció-eloszlás 
az esszenciális 

és nem esszenciális 
mikroelemek esetében

A késôbb tárgyalandó elemekre vo-
natkozóan van egy jellemzô tulajdon-
ság, ami jelentôsen eltér a jellegzete-
sen létfontosságú elemekre vonatko-
zótól. Ez pedig a koncentráció-elosz-
lás. Ugyanis egészséges egyedek
esetében a tipikusan esszenciális ele-
mekre (pl. K, Mg, Fe, Cu) vonatkozó-
an az adott testszövetben (pl. vérplaz-
ma) a kérdéses makro- és mikroelem
eloszlása többnyire ún. normál elosz-
lást mutat, s viszonylag szûk koncent-
rációtartománnyal jellemezhetô az in-
tervallum. Eltérô külsô körülmények
esetében is – éppen a szabályozó
mechanizmusoknak köszönhetôen –

a kérdéses tápelem mért koncentrá-
ciói viszonylag kis eltéréseket mutat-
nak, s a mért értékek beleférnek a
számtani átlagértékhez számított,
f=1.58 (azaz logf=0.2) faktorral jelle-
mezhetô tartományba. Ez esetben a
számtani s a mértani átlag értékek, il-
letve a medián között nincs nagy kü-
lönbség, a tartomány viszonylag
szûk. 

Ugyanakkor a nem esszenciális ele-
meknél (pl. Hg, Rb) a koncentráció-el-
oszlás inkább ún. lognormál eloszlást
mutat, ez esetben igen nagy egyedi el-
térések lehetnek a mérési adatok illet-
ve egyedek között, hiszen lényegében
nincs a koncentrációt szabályozó me-
chanizmus, tehát a koncentrációérté-
kek az analitikai kimutathatósági érték
s a már toxikussági szint közötti tarto-
mányban lehetnek egészséges egye-
deknél. Azaz igen széles, kifejezetten
nagy terjedelmû a koncentrációtarto-
mány, ami úgy jellemezhetô, hogy a
nagyszámú mért adatból számított
számtani és mértani átlagérték jelentô-
sen eltér. Ez esetben az aritmetikai át-
lagértéket alapul véve az  f=2  (azaz
logf=0.3) faktorral jellemezhetô tarto-
mányon kívül is lehetnek mért értékek.
Éppen a koncentráció-eloszlás jellege,
azaz a szûk vagy pedig inkább széles
tartomány használható fel a kérdéses
mikroelem esszenciális vagy nem
esszenciális voltának jellemzésére il-
letve bizonyítására.

Ha tehát létfontosságú elemrôl van
szó (pl. humánélettani szempontból
ilyen a réz), akkor egészséges embe-
rek esetében az adott testszövet réz-
tartalma meglehetôsen stabil érték (ki-
csi a mérési adatok szórása). Ugyanak-
kor nem életfontosságú elem (pl. hu-
mánfiziológiai szempontból ilyennek
tekinthetô a rubídium) esetében még
egészséges emberek esetében is igen
nagy eltérések figyelhetôk meg – elsô-
sorban a táplálkozás és a környezet
függvényében –  egy-egy adott test-
szövet (pl. vér) összetételét tekintve,
tehát a mérési (illetve egyedekre jel-
lemzô) adatok szórása nagy.
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A higany (Hg) jelentôsége 
a táplálkozásban

Kiemelendô, hogy a higanyt és ve-
gyületeit számos területen (pl. elektro-
mos ipar) használják, az etil- és metilhi-
ganyt csávázásra, a fenil-higany-acetá-
tot pedig gomba- és atkaölôszerként
széleskörûen alkalmazzák.

A higannyal kapcsolatos toxikussági
problémák egyébként az 50-es évek-
ben kerültek elôtérbe, amikor kiderült,
hogy Japánban a higannyal szennye-
zett halak fogyasztása okozta az ún.
Minamata betegséget. Ennek oka az
volt, hogy a Minamata város melletti,
viszonylag zárt tengeröbölbe igen nagy
mennyiségû szervetlen higany került
ipari szennyezés következtében,
amely metil-higannyá alakult át, s a fo-
gyasztásra került halak húsában feldú-
sulva tömeges Hg-mérgezést idézett
elô a lakosság körében. Hasonlóan ko-
moly mérvû Hg-mérgezés fordult elô a
70-es években Irakban és Iránban,
ahol a segélyként kapott gabona vetô-
magot, amely szerves Hg-származék-
kal volt csávázva, elfogyasztották illet-
ve állati takarmányozásra használták.  

Megemlítendô, hogy a halak a hi-
ganyt nagyon nagymértékben képe-
sek akkumulálni, az ún. dúsítási faktor
a több ezerszeres értéket is elérheti.
(Dúsítási tényezô: a higany mennyisé-
ge 1 kg halban viszonyítva az 1 kg ten-
gervízben lévô higany mennyiségé-
hez.) Pusztán érdekesség, hogy a kö-
zépkorban az alkímiában az akkor is-
mert 30-40 elem esetében is alkalmaz-
tak szimbólumokat az egyes elemek
jelölésére, s a higany jele a hal volt. 

A higany – elemi formában az egyet-
len folyékony fém közönséges hômér-
sékleten  – sem növényélettani, sem
állat- és humánélettani szempontból
nem létfontosságú elem, jelentôsége
a nagyfokú toxicitásában rejlik. A szer-
ves higanyvegyületek sokkal mérge-
zôbbek, mint a szervetlenek, organi-
kus formában a felszívódás közel 100
%-os. Ipari kontaminációtól mentes te-
rületen a legtöbb élelmiszer csupán
0.01 mg/kg körüli koncentrációban tar-
talmazza, de tengeri halak és gombák
esetében két  nagyságrenddel na-
gyobb Hg-koncentrációk is mérhetôk.
WHO ajánlás szerint a heti Hg-bevitel
lehetôleg ne haladja meg a 0.3 mg
mennyiséget, ez a magyarországi la-
kosság átlagos táplálkozási szokásait
tekintve megvalósul.

A szervezetbe jutó higany erôs mé-
reg, az SH-tartalmú fehérjékkel komp-
lex vegyületeket alkot, immobilizálja
azokat, s ezáltal erôteljes enzim méreg.
De károsítja az idegrendszert, a szív
izomzatát s a simaizomszöveteket is,
valamint a teljes keringési rendszert.  

Egyedi és speciális esetektôl (ipari
Hg-expozíció) eltekintve, tehát populá-
ciós szinten a Hg-terhelés  alapvetôen
attól függ, hogy mennyi a halfogyasz-
tás illetve milyen mértékû a halak Hg-
szennyezettsége. Svédországban pl.
korreláció volt kimutatható a vér Hg-
tartalma, s a halfogyasztás mértéke
között. Magyarországon a lakosság át-
lagos higanyfelvétele egyébként nem
haladja meg a havi 1 mg értéket. Per-
sze nem csupán a halak, de az egyéb
vízi szervezetek is erôsen dúsítják a hi-
ganyt, ezért azon sportolók, akiknek
étrendjében az ún. seafood (pl. rákok,
kagylók) –  valamint a gomba! –  meg-
határozó jelentôségû, az átlagot jelen-
tôsen meghaladó Hg-expozicióval kell,
hogy számoljanak!

A higany mérgezô hatása szempont-
jából nem elhanyagolható a levegôbe
jutó higanygôzök toxikus hatása sem,
amelyek inhalációval kerülhetnek a
szervezetbe. Ennek elkerülésére az
EU 2007-ben határozatot hozott a hi-
ganyos mérômûszerek, berendezések
lecserélésére illetve javasolta a forga-
lomból való kivonásukat.  

A kadmium (Cd) jelentôsége
a táplálkozásban

A higany után a kadmium tekinthetô
a legerôsebben toxikus mikroelem-
nek, természetesen a toxikus hatás
mértéke a speciáció (kémiai forma)
függvénye.  A kadmiumnak az emberi
szervezetre kifejtett toxikus hatására
egyébként elôször 1955-ben figyeltek
fel Japánban, amikor tömeges, halálos
kimenetelû mérgezést, illetve megbe-
tegedést  (Itai-itai disease) okozott
olyan rizs fogyasztása, amelyet kadmi-
umérc-bányából származó vízzel ön-
töztek, illetve az ivóvízként is szolgáló
folyóvíznek is nagyon magas volt a Cd-
koncentrációja. Végtagbántalmak,

csont-deformációk, anémia, vesekáro-
sodás volt megfigyelhetô. Általában is
elmondható, hogy a szennyvízzel tör-
ténô öntözés (ipari és kommunális
szennyvizek) a kadmiumterhelést te-
kintve potenciális veszélyt jelent.

Bár a 70-es évek óta tudjuk, hogy a
kadmiumra igen kis mennyiségben
(kb. 0.02 mg/kg szárazanyag az élelmi-
szerben illetve takarmányban) az állati
és emberi szervezetnek is szüksége
van, de soha nem a hiánya, hanem
esetenként a túl nagy koncentrációban
való elôfordulása okoz gondot. Ezért a
kadmiumot jogosan soroljuk a kifeje-
zetten toxikus elemek közé. Antago-
nista eleme a cink, jelentôs mennyisé-
gû cink bevitellel mérsékelhetô a Cd-
mérgezés súlyossága illetve a túl sok
Cd bevitele relatív Zn-hiányt is ered-
ményezhet. 

Bár ipari szennyezés, illetve a kör-
nyezet acidifikációja esetén a talajol-
datból a növények igen könnyen felve-
szik a kadmiumot, s így jelentôs lehet
a növényi eredetû élelmiszerek Cd-
koncentrációja is, de a legtöbb élelmi-
szerben a Cd-koncentráció csupán
0.01 mg/kg körüli érték. Halakban,
húsban, húsipari készítményekben ál-
talában egy nagyságrenddel nagyobb a
mérhetô Cd-tartalom (0.1 mg/kg körüli
érték), viszont belsôségekben, elsô-
sorban vesében akár 1 mg/kg-ot is
meghaladó értékek regisztrálhatók. A
Cd-terhelés különösen magas szintet
érhet el az erôs dohányosoknál, lévén
50 cigaretta kb. 0.1 mg kadmiumot tar-
talmaz. Egyes ehetô gombákban, ha-
lakban, kagylókban is feldúsulhat, s
többnyire elég magas a csokoládé s a
zeller Cd-tartalma is.

Jelentôs mennyiségû kadmium
szervezetbe jutása esetén – pl. 10-15
mg Cd/kg szennyezettségû élelmiszer
fogyasztása –  heveny mérgezés ala-
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kul ki, hányás, bélgörcs, hasmenés,
idegrendszeri zavarok, keringési sokk.
Krónikus mérgezés esetén a legjellem-
zôbb tünet a vese megbetegedése. Ki-
alakul és fokozatosan súlyosbodik a
proteinuria (kis molekulatömegû fehér-
jék ürítése), aminosavuria, foszfáturia,
glükózuria, s egyre szembetûnôbbé
válik az általános anyagcserezavar. A
Cd és a Fe bélbeli felszívódásának an-
tagonizmusa miatt anémia alakul ki, fo-
kozódik a keringésben résztvevô vö-
rösvértestek szétesése. Csökken a
máj méregtelenítô kapacitása és máj-
disztrófia fejlôdik ki. A kadmium króni-
kus hatása során észlelhetô tubuláris
károsodás miatt fokozódik a nátrium
reabszorpciója, így a szervezetben fel-
halmozódik, s ez hipertóniához vezet.

A Cd-mérgezés megelôzésére a
szennyezés forrásainak kiküszöbölése,
valamint bôséges fehérje, D-vitamin,
Zn, Ca és foszfát ellátás javasolható.
Egyes kísérletek szerint a szelén és a
kobalt bevitel növelése is képes meg-
akadályozni illetve mérsékelni a kadmi-
um káros hatását. Ha a sportoló sok
belsôséget, tengeri eredetû élelmiszert
s csokoládét fogyaszt, akkor megnô a
szervezetbe jutó Cd-mennyisége.

Az ólom (Pb) jelentôsége 
a táplálkozásban

Az ólom erôsen toxikus hatású ne-
hézfém mikroelem. Jelentôsége toxi-
kusságából fakad, annak ellenére,
hogy újabb adatok szerint az állatok s
az emberi szervezet számára igen kis
koncentrációban úgy tûnik létfontossá-
gú elem. A növények számára nem
esszenciális és nem is stimulatív elem,
nagy koncentrációban viszont a nö-
vényzetre is toxikus, bár a fitotoxicitás
erôsen faj- illetve fajtafüggô. A talajból
a növények föld feletti részébe csak
elenyészô mennyiség jut, ezért az
ólomszennyezés döntô hányada kiül-
epedésbôl ered. Táplálkozásban és ta-
karmányozásban hiánya nem fordul
elô, de az akut vagy krónikus ólommér-
gezés bizony nem kizárt. A környezet
ólomszennyezettsége az ólommentes
benzin bevezetésével mérséklôdött,
Magyarországon jelenleg az emberi
szervezetbe jutó ólom mennyisége ál-
talában jelentôsen elmarad a WHO ál-
tal még elfogadhatnak ítélt heti 3.5 mg
mennyiségtôl. Fôleg a belsôségek (ve-
se és máj), valamint egyes leveles
zöldségek esetében mérhetô jelentô-
sebb mennyiségû ólom az élelmisze-
rekben.

Az állati és emberi szervezet eseté-
ben az ólom biológiai jelentôségét
azonban –  a közelmúltban felismert
esszencialitáson túl –  alapvetôen a to-
xikusssága adja. Ugyanis az ólomszük-

séglet olyan minimális – kisebb, mint
0.1 mg/kg szárazanyag a takarmány-
ban illetve az élelmiszerben – hogy hi-
ánytünetek biztosan nem fordulnak
elô, a takarmányokban és élelmisze-
rekben a természetes forrásból szár-
mazó ólom mennyisége biztosan elég-
séges az igény fedezéséhez. Szinteti-
kus, ólommentes táp etetésével azon-
ban kiváltható volt patkányoknál né-
hány hiánytünet, így pl. csökken a he-
matokrit érték, az eritrociták száma,
másodlagos vashiány lép fel, s zavar
keletkezik a zsíranyagcserében. Az
ólom hiánya alapvetôen vérképzôdési
zavart s enzimmûködési elégtelensé-
get eredményez. Az emberi táplálko-
zás szemszögébôl azonban a biológiai
jelentôség csupán az ólomterhelés
szempontjából értékelhetô, a hiánytü-
netek és hiányterületek ismeretlenek.

A szervezetbe jutó ólom erôsen toxi-
kus hatású, több enzim mûködését s a
hemoglobin szintézist gátolja. A Pb-
mérgezés az alapvetô élettani és bio-
kémiai folyamatokat befolyásolja, szá-
mos szervrendszerben mûködési za-
vart idéz elô. A hatás intenzitását illet-
ve dózis függését a felvett Pb kémiai
kötése is befolyásolja. A táplálékban az
ólom szerves és szervetlen formában
lehet jelen, fehérjékhez és foszfolipi-
dekhez kapcsoltan. A Ca, Mg és P hiá-
nyos táplálkozás számottevôen fokoz-
za a Pb lerakódását a vesében, májban
és csontozatban. A Ca bevitel fokozá-
sa jelentôen csökkenti a Pb-toxicitást,
ugyanakkor kiemelendô, hogy a paren-
terálisan adott Ca nem befolyásolja az
ólom felszívódását, tehát a kölcsönha-
tás a bélben alakul ki. Az ólom – az SH-
csoportot tartalmazó membránfehér-

jék iránti nagyfokú affinitása következ-
tében –  a membránok permeabilitását
csökkenti, s így gátolja a Ca transzport-
ját. A Pb nagyobb mennyiségben való
felvétele – nem specifikusan, hanem
számos biológiai folyamat károsítása
révén – csökkenti a Fe hasznosulását
is. Az ólom nagy stabilitású komplexe-
ket képez a citokrómok szintézisében
szerepet játszó SH-csoportú enzimek-
kel és aminosavakkal, gátolva azok bi-
ológiai funkcióját. Egyébként az ólom-
nak a fokozott sejtmagbeli és mito-
kondriális felhalmozódásának eredmé-
nyeként a sejt strukturálisan és anyag-
forgalmilag is károsodik, majd elpusz-
tul.

Az ólom nagy koncentrációban való
jelenléte károsan befolyásolja az ideg-
sejtek folyadék- és elektrolit anyagfor-
galmát, lévén az agyvelôben az intra-
celluláris Ca-koncentráció abnormális
növekedése miatt a membrán-enzi-
mek (pl. ATP-áz, adenil-cikláz, protein-
kináz) aktivitása gátlást szenved. A ne-
urotranszmitter termelés csökken az
agyvelô sejtjeiben s ez a szinapszisok-
ban hiperaktív állapotot idéz elô. Pb-ex-
pozíció során a porfirin és hem-bioszin-
tézis folyamataiban káros elváltozások
alakulnak ki. 

A világon nagyon-nagyon sok helyen,
de sajnos Magyarországon is sok eset-
ben fordult elô ólommérgezés, nem
egyszer élelmiszerfogyasztásból adó-
dóan. Jól ismert, az élelmiszerbiztonsá-
gi elôírásokat súlyosan sértô eset volt
néhány éve a fûszerpaprika-botrány,
amikor míniummal szennyezett (vörös
színû, ólomoxid festék) illetve hamisí-
tott, Ukrajnából származó porított fû-
szerpaprika került nagy mennyiségben
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a hazai piacra, s fogyasztása számos
megbetegedést okozott.  Megemlíten-
dô, hogy az ólom-exponáltak terápiájá-
ban  jó eredménnyel alkalmazható a
HUMET-R elnevezésû, mikroelemeket
tartalmazó huminsavas preparátum,
amely alkalmazásával csökkenthetô a
vérszérumban lévô ólom mennyisége,
s egyúttal növelhetô a vizelettel eltávo-
zó ólom mennyisége.

Említést érdemel az a tény is, hogy
az iskolázatlanság, tudatlanság, az
alapvetô higiénés-egészségi ismere-
tek hiánya is számos ólommérgezést
eredményezett. A rendszerváltást kö-
vetôen az északi ipari területeken na-
gyon megnôtt – fôleg a cigány lakos-
ság körében  – a munkanélküliek ará-
nya, s sokan megélhetési okokkal ma-
gyarázhatóan hulladékgyûjtéssel, ólom-
akkumulátorok összeszedésével s az
ólomtartalom kiolvasztásával foglal-
koztak. Késôbb pedig ugyanabban az
edényben, amiben ólmot olvasztottak,
ételt készítettek s tömegesen szen-
vedtek ólommérgezést.

Heveny mérgezés esetében 12-48
órán belül sajátos idegrendszeri zavar
jelentkezik, tompultság, fáradékony-
ság, emlékezetvesztés, hallucináció,
izomremegés, a rágóizmok görcse,
nyálfolyás figyelhetô meg, továbbá en-
terális zavarok, bélsárpangás, szapora
pulzus, nedves, hûvös tapintású bôr.
Késôbb egyensúlyvesztés, kényszer-
mozgások s légzésbénulás is felléphet.

A szubakut mérgezés jelei 3-7 nap
múlva jelentkeznek, elnyújtott, az elô-
zôekben leírt tünetekkel, egyre foko-
zódó intenzitású idegrendszeri zava-
rokkal. Krónikus mérgezés esetén fo-
kozatos testtömeg-vesztés, vesemû-
ködési zavar, nephropathia, fehérjevi-
zelés, ödéma, anémia, oszteoporózis,
növekedési zavar, a szôrzet kihullása,
a máj mûködési zavara figyelhetô
meg. Jól ismert a hereszövetet ron-
csoló, hypospermiát illetve  sterilitást
okozó hatás is. A teratogenitás, karci-
nogentitás és mutagenitás, valamint
az ólomterhelés közötti összefüggés
nem eléggé ismert. Tény viszont,
hogy az koraszülöttek esetében az
anya vér-ólomszintje jelentôsen maga-
sabbnak bizonyult, mint normál súlyú
újszülöttek esetében mért szintek az
anyáknál, azaz az ólomexpozíció növe-
li a koraszülés valószínûségét. A WHO
referenciaértéke teljes vérre vonatko-
zóan 0.05-0.15 mg/liter, azaz a szoká-
sos mértékegységben 0.005-0.015
mg/100 ml.

Az ólom (és egyéb nehézfém) toxi-
kózis gyógykezelésében nagy jelentô-
sége van a különbözô kelátképzô ve-
gyületeknek. Parenterális alkalmazás-
sal számottevôen fokozható a szerve-

zetbôl az ólom és más nehézfémek ki-
ürülése. Jól ismert tény, hogy a Pb-to-
xikózis veszélye mérsékelhetô Ca-kie-
gészítéssel.

Magyarországon minisztériumi ren-
delet írja elô az élelmiszerekben meg-
engedhetô maximális ólomkoncentrá-
ciókat. Az MMK érték – az élelmiszer
típusától függôen – 0.2 és 5 mg/kg kö-
zötti érték, jól jelezve azt, hogy az
ólom ugyan erôsen toxikus elem, de
toxicitása elmarad a higanyétól, s a
kadmiumétól. Annyi biztosan megálla-
pítható, hogy sportolók esetében, ha
táplálkozásuk kiegyensúlyozott s nem
sérti az alapvetô élelmiszerbiztonsági
elvárásokat, az ólom-mérgezés való-
színûsége rendkívül kicsi. Ugyanakkor
javasolható, hogy az állati belsôségek
fogyasztása mérsékelt legyen! 

Az antimon (Sb) jelentôsége
a táplálkozásban

Az antimon (stibium) is jellegzetesen
toxikus hatású nehézfém mikroelem.
Sem a növényi, sem az állati és embe-
ri szervezet számára nem tûnik létfon-
tosságúnak, biológiai szerepe kizárólag
toxikusságából fakad. Bár vízoldható
vegyületei erôsen mérgezôek, de az
élelmiszerekben többnyire 0.1 mg/kg
alatti koncentrációban fordul elô, így
élelmiszer-toxikológiai szempontból a
veszély nagyon kismérvû. Élelmisze-
rekbôl és italokból a napi felvett Sb-
mennyiség átlagosan 0.05 mg/fô ér-
tékre becsülhetô.

Az antimon tipikusan toxikus mikro-
elem, élettani fontossága nem is-
mert, s stimulatív szerepérôl sincs
adat. Jelentôségét tehát csupán toxi-
kussága adja s így szükségleti érték
nem adható meg s nyilvánvalóan hi-
ánytünetek sem írhatók le. Bár erô-
sen toxikus hatású elem – s ugyan
ipari emisszió révén nem elhanyagol-
ható mennyiségben jut a környezetbe
– de veszélyessége messze elmarad
olyan, eddig már tárgyalt mikroeleme-
kétôl, mint a higany vagy a kadmium.
Azaz magas antimonterheléssel
ugyan kiváltható a toxikus hatás, de
inkább csak potenciálisan tekinthetô
toxikus hatású elemnek, ugyanis az a
koncentráció, ami pl. a növényeknél
már terméscsökkenést okoz s kimu-
tathatóan fitotoxikus hatást vált ki,
meglehetôsen ritkán fordul elô.  

Szervetlen és szerves vegyületekben
az antimon egyaránt elôfordul. A leg-
több szervetlen antimonvegyület vi-
szonylag gyengén oldódik vízben. A
XVI. századtól kezdve néhány vegyüle-
tét gyógyszerként s növényvédôszer-
ként is használják. Legismertebb az ún.
hánytató borkô, ami kémiailag antimo-
nil-kálium-tartarát. A nagy dózisban a

szervezetbe jutó antimon akut mérge-
zést, akár halált is okozhat, mivel a ví-
zoldható Sb-vegyületek erôsen mérge-
zôk. 

Mivel nem létfontosságú elem, a
geológiai illetve  talajviszonyoktól füg-
gôen, illetve a környezeti (ipari) konta-
mináció függvényében igen jelentôs
eltérések lehetnek az egyes élelmisze-
rek Sb-tartalmát tekintve. Ugyanakkor
kihangsúlyozandó, hogy az állati erede-
tû termékek közül a máj, s a vese
többnyire jelentékenyen több anti-
mont tartalmaz, mint a színhús. Az is
igaz viszont, hogy a belsôségekben
sem fordul elô olyan magas szintû an-
timonmennyiség, ami már toxikológiai
veszélyt jelenthetne.

Az antimon meglehetôsen toxikus
mikroelem, napi 100 mg bevitele már
egyértelmûen toxikusságra utaló tüne-
teket indukál. 5 mg/liter antimontartal-
mú ivóvíz fogyasztása krónikus mérge-
zést idéz elô. Szerencsére a bioszférá-
ban s általában az élelmiszereinkben is a
toxikussági gondokat okozó koncentrá-
cióknál többnyire lényegesen kisebb
mennyiségben fordul elô. Miután élelmi-
szereink döntô többségének Sb-tartal-
ma 0.1 mg/kg szárazanyag alatti érték,
ezért az antimon toxikusságából adódó
veszély – csupán az élelmiszer- és italfo-
gyasztást tekintve – viszonylag kicsi.

Munkahelyi expozíció azonban bekö-
vetkezhet – ércbányák, kohók körzeté-
ben por és füst terhelés – s légúti irri-
táció, gyomor- és bélrendszeri pana-
szok, hányás, hasmenés, hasi fájda-
lom, dermatózis jelentkezik. Ha a szer-
vezetbe nagyobb mennyiségben jut-
nak antimonvegyületek, akkor EKG-el-
változások is észlelhetôk, továbbá máj-
károsodás s hemolízis léphet fel.
Sportolók esetében – kiegyensúlyo-
zott táplálkozást tekintve s elkerülve a
külsô expozíciót – az Sb-toxikáció ve-
szélye alárendelt jelentôségû. 

A cikksorozat folytatódik, de az ásvá-
nyi anyagokkal foglalkozó (s azon belül
mikroelemes) témakör átmenetileg le-
zárul. Terveim szerint még számos iz-
galmas, eddig nem tárgyalt, de a sport-
táplálkozás elméleti és gyakorlati kér-
déseihez úgy vélem szorosan kapcsoló-
dó témakör kerül a késôbbiekben tár-
gyalásra. A rovat következô részei is-
mét a táplálék-kiegészítôk tárgykörhöz
kapcsolódnak, elemzik az adjuváns szer
–  teljesítményfokozó szer – dopping-
szer összefüggést, majd  a zsír-anyag-
cserére ható, de eddig nem tárgyalt ké-
szítmények (tehát nem a zsírégetôk!)
ismertetésére kerül sor. A késôbbiek
során pedig a táplálkozás-genomika
(nutrigenomika) alkalmazhatóságának
kérdéseit vizsgáljuk meg a sportolók
táplálkozásának szemszögébôl.
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Sporttáplálkozás
Mikroelemek

Fô támogató:
Nemzeti Erôforrás Minisztérium 

Sportért Felelôs Államtitkárság

Olimpiai 
fogadalomtétel

A Mûvészetek Palotájában rendezett ünnepi eseményen, június
huszonkettedikén, a fogadalomtétel szövegét Kásás Tamás 
vízilabdázó, Jakabos Zsuzsanna úszó és a paralimpikonok 

nevében Dani Gyöngyi kerekesszékes vívó mondta el.

Végsô tisztelgés

Bartha Ferenc
(1943 – 2012)

Zádor Ervin
(1935 – 2012)
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