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Néhány sorban...
Megszoktuk, ezen nincs
semmi csodálkozni való: a
tavasz beköszöntével szokásosan beindult a nagy
edzô-vándorlás a labdarúgás nemzetközi világában.
Gondoljunk csak a nagyágyúk eseteire: Ancelotti
(Paris SG), Mourinho (Real
Madrid), Mancini (Manchester City)…
Máshol folytatják. A legnagyobb szenzáció mégis a Manchester Unitedhez
kapcsolódik, ahonnan a legendás Sir
Alex Ferguson távozik – végleg.
Csaknem négy évtized után tett pontot páratlan edzôi pályája végére. Magától értetôdô, hogy az edzônagyságnak ebbôl az alkalomból külön cikket
szentelünk.
A május számos sportszervezet
életében a közgyûlések hava. Ezt tartotta meg a Magyar Olimpiai Bizottság, számos országos szakszövetség, továbbá paralimpiai testületünk,
s a mi közösségünk, a Magyar Edzôk
Társasága is, beszámolókkal, tisztújítással. Ezekrôl bôvebben is beszámolunk lapunk hasábjain.
Nagyüzem zajlott a sportdiplomácia
változatos színterein – határozott magyar érdekeltségekkel. Ezért, úgy véljük, indokoltan, némi belsô betekintéssel szolgálunk a sportdiplomácia
általános vonatkozásaiba, majd bôvebben taglaljuk a birkózás kálváriáját
az olimpiai mûsoron maradás érdekében, azután a becsvágyó magyar tervekrôl az úszó világbajnokságok rendezésével kapcsolatosan szólunk, s
természetesen kiemeljük Aján Tamás
mestermunkáját, amellyel elérte,
hogy immár harmadszor választják újra a Nemzetközi Súlyemelô Szövetség elnökének.
Gazdag volt sporteseményekben is
a hátunk mögött hagyott néhány hónap – jégkorong, kézilabda, kosárlabda, s persze labdarúgás… Ezek szemügyre vételével szembetûnô, micsoda bravúrral szerepelt Gyôr városa.
Hamisítatlan sportváros. Harminc év
után gyôzött újra az NBI-ben, s nyolcadik próbálkozás után diadalmaskodott nôi kézilabda együttese az Európai Bajnokok Ligája döntôjében…
Gyôrrôl még csak annyit, hogy a város teljesítménye révén elkerülhetetlenül társulhatnak gondolataink a vidék sportjával általánosságban… Vízilabdában például mindkét nem elsô
osztályú bajnokságát az Eger nyerte.
S óhatatlan az újabb gondolattársulás:
mi történt Budapest, a fôváros sportjával… Errôl is érdemes lenne beszélni… Majd erre is sort kerítünk.
Gallov Rezsô
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Közgyûlés után
Jó hangulatú közgyûlésen zárta le a
tavalyi évét és hagyta jóvá az idei programját a MET tagsága. Tudom, egy
közgyûlést nem elsôsorban a hangulata minôsíti, nem is tôlem származik a
minôsítés, hanem a közgyûlés egyik
résztvevôjétôl, de a magyar sport mai
világában ritka az, és sokat jelent, ha a
szervezeten belül egység, egyetértés
van. Az éves rendes közgyûlés rutinfeladatain túl személyi kérdések is szerepeltek a napirenden.
Dr. Ormai László mesteredzô, aki
alakulása óta vezette, elôször ügyvezetôként, majd tizenhét évig elnökként a
Társaságot, leköszönt elnöki tisztségérôl. Nem azért mondott le, mintha nem
tudta volna továbbra is az eddigi színvonalon ellátni az elnöki teendôket. Az
igazán nagy formátumú vezetô jellemzôje, hogy ha megtalálja a megfelelô
utódot és elérkezettnek látja az idôt a
stafétabot átadására, ezt nyitott szívvel és segítô szándékkal teszi. Laci bácsinak rengeteget köszönhet a Társaság. Elsôsorban azt, hogy az induláskor alig néhány tucat taggal rendelkezô
szervezet mára több mint ezer tagot
számláló, a magyar sportban elismert,
jelentôs tényezôvé vált. Megkerülhetetlenné az edzôket érintô kérdésekben. A leköszönô elnököt a MET tagsága örökös, tiszteletbeli elnökké választotta.
Az utód Molnár Zoltán lett, a magyar
sport közismert alakja. Személy szerint, mint a KSI egykori edzôje és egyik
vezetôje szinte gyermekkora óta ismerem Molnár Zolit. Volt lehetôségem
végig kísérni példaértékû sportvezetôi
pályafutását, amelyet képességein kívül elsôsorban páratlan kitartásának,
szorgalmának és munkabírásának köszönhet. Nála jobb kezekbe aligha kerülhetett volna a Társaság kormányrúdja.
Molnár Zoltán így megüresedett alelnöki helyére a közgyûlés Dr. Kemény
Dénest választotta, aki eddig a MET
tiszteletbeli tagja volt. Nem túlzás azt
állítani, hogy ez a választás is tovább
emeli a szervezet presztízsét.
Miként a MET 2013. évi programja, a
megüresedô elnökségi helyek betöltése is a szervezet új filozófiáját, a nyitás
programját bizonyítja. A MET ezzel alkalmazkodik a magyar sportban bekövetkezett szervezeti, irányítási változáshoz és ezzel együtt talán filozófiaváltáshoz. Az, hogy a sportirányítás elsô számú tényezôjévé a MOB vált,
egyúttal a magyar sportirányítás szakmaiságának erôsödését is jelenti. Ez

pedig az edzôk szerepének erôsödésével kell, együtt járjon
és közvetve a MET
súlyát is erôsítheti.
Az, hogy egy, és remélhetôleg egységes szakmai irányítás alá kerültek a
sport különbözô területei – versenysport (ezen belül az olimpiai és nem
olimpiai sportágak is), szabadidôsport,
fogyatékosok sportja, egyetemi-, fôiskolai és diáksport – lehetôséget teremtett számunkra is, hogy a Társaság kapuját kitárjuk a sport valamennyi területén dolgozó edzô elôtt. Ez visszatükrözôdik mind a 2013. évi programunkban,
mind az új elnökségi tagok megválasztásában. Az idei konferencia program
felöleli a szabadidôsportot, a fogyatékosok sportját, az iskolai sportot, de
több programunk is foglalkozott a fiatalok körében népszerû küzdôsportokkal
és harcmûvészetekkel, és programunkba vettük a hátrányos helyzetû és
roma fiatalok sporton keresztüli felzárkóztatásának, integrációjának kérdését
is.
Új tagként került az elnökségbe Horváth Rita, a szabadidôsport elkötelezett
harcosa, szervezôje és oktatója. Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság
elnöke a fogyatékosok sportjában töltött több mint két évtizedes tapasztalatával segítheti munkánkat. Dr. Leyrer
Richárd, aki már a Nemzeti Sportszövetségben is eredményesen képviselte a nem olimpiai sportágakat, ezt a tevékenységét a MET elnökségében
folytatja. A leköszönt elnökségi tagok
közül Dr. Petrekanits Máté és Dr. Tamás István tiszteletbeli elnökségi tagok maradtak.
Amint azt a februárban, az edzôképzésrôl rendezett vitafórumunk is bizonyította, ez a terület jelenleg az edzôtovábbképzéssel együtt a magyar sport
egyik neuralgikus pontja. Mindenki érzi
a változtatás szükségességét és sürgôsségét és ebben jelentôs szerepünk
van, hiszen közel két évtizede küzdünk
a kötelezô edzôtovábbképzésért, és
hosszú ideje már az edzôképzés reformjáért is. Talán közel az idô, hogy
ebben a kérdésben az állami és a civil
sportvezetés szándéka egymásra találjon. Elodázhatatlan egy aktuális edzôi
regiszter felállítása, az edzôk alkalmazásával kapcsolatos rendelet betartásának ellenôrzése, az edzôk munkavállalásával kapcsolatos etikai, érdekvédelmi feladatok rendszerezése és ellátása. Ezzel bôvülhet a jövôben a MET teKöpf Károly
vékenységi köre.
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Gyôri édes
– avagy májusi aranyesô a sportvárosban
Ahol nemcsak a jelen, hanem a jövô és a múlt is fontos
Gyôr – sikerváros, Gyôr – sportváros. A jövô Gyôrben épül, a bajnokok
Gyôrben születnek! … és még sorol hatnánk azokat a címeket, amelyek a
különbözô tudósítások élén a Gyôri
Audi ETO KC Bajnokok Ligája-gyôzelmét és a Gyôri ETO labdarúgóinak 30
éve várt bajnoki aranyérmét hirdették.

A jelen
A gyôri sportbarátok, amennyiben a
szerencsejátékoknak is hódolnak, valószínûleg a jövôben mindig megjátsszák
majd a lottón a következô számokat:
20, 13, 5, 11, 12. Máris megmagyarázom a gondolatmenetemet, a rejtélyesnek tûnô számsort: 2013. május
(vagyis 5. hónap) 11-én lett Bajnokok
Ligája-gyôztes a város nôi kézilabda
csapata, míg másnap, 12-én vált biztossá a labdarúgók bajnoki aranyérme.
Hogy miért „szólt" most ekkorát ez a
két siker? Valószínûleg azért, mert régóta várták-vártuk, és mert a hazánkban
két legnépszerûbb csapatsportágban
született. Gyôrben korábban is éltek
kitûnô sportolók, kajakosok, kenusok,
tornászok, vagy említhetjük a nôi öttusázókat, akiknek köszönhetôen a várost valaha „a nôi öttusázás magyarországi fellegvára" eposzi jelzôvel látták
el a tudósítók. Ám – lássuk be –, egy
egyéni sportág népszerûsége nem vetekedhet a csapatsportágakéval. Ráadásul most Gyôrben egymást követô

napokon „robbant a bomba", így lett
még hangosabb a siker.
Borkai Zsolt, a város polgármestere
– olimpiai bajnok tornász, a MOB elnöke – többször elmondta, hogy a csúcsra megtervezett út vezetett – azaz a város költségvetésében hat éve egyértelmûen rögzítették, mennyit áldoznak a
sportra, melyik részére helyezik a
hangsúlyt. A világos koncepció mindenki számára világossá tette, meghatározta a feladatokat is. Kiemelten figyeltek-figyelnek az utánpótlásra, és
éltek azzal, hogy a kormány kiemelt
ágazattá tette a sportot: maguk is a
TAO-kedvezmény haszonélvezôi lettek.
Nemcsak a polgármester, hanem
szinte minden jelenlegi hôs, vagyis kézilabdázó és labdarúgó a siker egyik zálogaként említette meg a csapatmunkát – szûkebb és tágabb értelemben
is. Azért tudtak éppen most gyôzni,
mert most érett be a tudatos építômunka gyümölcse, a játékosok képesek voltak egymásért küzdeni, nem
„egyéniskedtek", ha valaki nem volt
formában, a társa húzott helyette is.
A csapatszellem a pályán kívül is mûködött mindkét sportágban, a stábok
minden tagja tudta és tette a dolgát.
Ahogy egykor a nôi öttusában Magyar Vilmos letette a sportág alapjait
és vezette világbajnoki dobogóra Kovács Irént, Tulok Andreát és társait,
ugyanúgy a kézilabdázóknál és a focis-

táknál is megvoltak a „kulcsemberek".
A labdarúgók elôzô – bajnoki aranyezüst- és bronzérmeket eredményezô
– aranykorszakát Verebes József edzô,
a Mágus fémjelezte, a mostanihoz pedig kellett Tarsoly Csaba tulajdonos, aki
12 éve kezdte el a „romeltakarítást",
majd az építkezést, az adósságok lefaragását. Nem tagadja, volt olyan mérkôzés is, amikor 173 (!) nézô volt kíváncsi a csapatra. A negatív nézôcsúcstól
jó és kevésbé jó periódusokat megélve
jutottak el a bajnoki címig, a többezres
nézôszámig, és a mostani sikeredzô,
Pintér Attila visszahozataláig.
A nôi kéziseknél Vanyus Attila tette
le az alapokat, majd egy ambiciózus,
maximalista spanyol edzô, Ambros
Martín vezette elsô nemzetközi sikeréig, hét elvesztett döntô után a BL-trófeáig a csapatot.

A múlt
Az, hogy ilyen sikeres jelennek örülhetnek a gyôriek, annak is köszönhetô,
hogy a múltjukat, a múlt nagyjait sem
felejtették el.
Az ETO egykori labdarúgói büszkék
arra, hogy róluk nevezték el a stadion
egyes szektorait. A városi uszoda a
fentebb említett, 2011-ben elhunyt
Magyar Vilmos mesteredzô nevét viseli.
Mivel a jelen holnap már múlt lesz, a
város vezetôi idôben gondoskodtak a
mai „sztárok" megbecsülésérôl: a BLgyôztes kézilabda csapatot a város
díszpolgára címmel jutalmazták: a játékosok és a szakmai stáb tagjai ezt tanúsító oklevelet vehettek át.
Borkai Zsolt polgármester az ünnepségen kiemelte: a gyôzelem titka az
volt, hogy a csapat valóban csapatként
lépett pályára, megkapta a közönség
támogatását, és nemcsak a gyôriek,
hanem az egész ország sportszeretô
lakossága vágyta-kívánta a sok „csak
ezüst" után a BL-aranyat.

A jövô

Pintér Attila – bajnokcsapatot formált

Gyôr 2017-ben Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivált (EYOF – European
Youth Olympic Festival) rendez!
Az EYOF „szülôatyja" Jacques Rogge NOB-elnök, akinek kezdeményezésére 1990-ben indult útjára, s mára a
világ egyik legnagyobb ifjúsági sporteseményévé vált a fesztivál. A két-
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Borkai Zsolt
polgármester és az
örömittas kézis
lányok az ünnepélyes
tortaszeletelés elôtt

A nôi kézilabdacsapat dicsôségtáblája

A negyedik arany

Magyar bajnoki eredmények
Bajnok (10): 1957, 1959, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Ezüstérmes (5): 1960, 1998, 2000, 2004, 2007
Bronzérmes (4): 1999, 2001, 2002, 2003
A Magyar Kupában
Aranyérmes (9): 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Döntôs: 2000, 2002, 2004
Az európai kupákban
Bajnokok Ligája-gyôztes: 2013
Bajnokok Ligája-döntôs: 2009, 2012
Bajnokok Ligája-elôdöntôs: 2007, 2008, 2010, 2011
EHF-kupa-döntôs: 1999, 2002, 2004, 2005
KEK-döntôs: 2006
KEK-elôdöntôs: 2003
A Gyôr a harmadik magyar nôi csapat a Vasas (1982) és a Dunaferr (1999)
után, amely az élen végzett a legrangosabb európai kupasorozatban.
Az ETO-nak ez volt a nyolcadik fináléja az európai porondon, az elôzô hetet
(BL: 2009, 2012 - EHF Kupa: 1999, 2002, 2004, 2005, KEK: 2006) elveszítette.

A Gyôri ETO labdarúgói negyedik
bajnoki aranyukat szerezték meg május 12-én.
Elôször 1963-ban, majd az 1981-82es idényben, aztán az 1982-83-as kiírásban lett a bajnokság legjobbja az
együttes. Az újabb aranyra (2013) 30
évet kellett ugyan várni, ám a három
évtized alatt egyszer sem esett ki az
NB I-bôl a csapat, holott ez más nagy
múltú klubokkal elôfordult. A duplázás – vagyis a bajnoki arany mellett a
Magyar Kupa elhódítása – a nôi kézilabdázókkal ellentétben nem sikerült
a Pintér Attila vezette csapatnak, meg
kellett elégednie az ezüstéremmel.
A labdarúgók kupagyôzelmei:
1965, 1966, 1967, 1979

évente sorra kerülô verseny programján kilenc sportág (atlétika, úszás, torna, kerékpár, judo, tenisz, kézilabda,
kosárlabda, röplabda) szerepel, ám
Gyôr polgármestere kezdeményezte,
hogy az egyik magyar sikersportágban,
a kajak-kenuban is összemérhessék
erejüket a 14-18 év közötti fiatalok.
Borkai Zsolt MOB-elnök, Gyôr polgármestere 2012 elején jelentette be,
hogy Magyarország, egészen pontosan Gyôr városa megpályázza a 2017es EYOF megrendezését. A pályázatot a magyar kormány is támogatta 10
milliárd forintos kormánygaranciával.
Gyôr közel 150 oldalas angol nyelvû
pályázata, valamint Borkai Zsolt prezentációja olyan meggyôzô volt, hogy
az Európai Olimpiai Bizottság 2012.
december 8-i római közgyûlése egyhangúan Gyôrnek ítélte a rendezés jo-

gát, ami hatalmas sportdiplomáciai siker, és új távlatokat nyithat a magyar
sport számára.
Gyôr 2010-ben már elnyerte a Magyarország legsportosabb városa címet, ám az óta folyamatosan „túlteljesít". Nem csak a fent elemzett sikerekre gondolunk, hanem arra is, hogy a
város a már meglévô sportlétesítmények mellé a jövôben új uszodát, atlétikai központot, teniszcentrumot és tornacsarnokot épít. Az újonnan megépülô létesítmények az EYOF után a jövô
bajnokainak felnevelését szolgáló
utánpótlás-képzési központként mûködnek majd.
Az EYOF amellett, hogy a gyerekek
sokaságának a figyelmét ráirányítja a
sportra, a rendszeres mozgás fontosságára, versenyzési lehetôséget is biztosít számukra, ezért a következô idô-

szak szakmai célja, hogy minél több ifjú sportolónk kvalifikálja magát, és vehessen részt az elsô magyarországi
olimpián.
Az EYOF már eddig is több magyar
élsportoló pályafutásának kezdete volt
– a „nagy olimpiát" is megjárt Cseh
László és Risztov Éva is részt vett ifjúsági sportfesztiválon –, és szinte biztosak lehetünk benne, hogy Gyôrben is
több leendô világklasszis állhat majd
dobogóra.
Az EYOF kulturális esemény is, mely
lehetôséget ad az egyes országok bemutatkozásának, barátságok kialakításának.
Borítékolható, hogy az elsô magyarországi olimpia házigazdája, Gyôr, rendezésbôl aranyérmet szerez.
Írta és összeállította:
Füredi Marianne
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Molnár Zoltán az új elnök
Újabb területek felé nyit a 20 éves MET
Május 28-án tartotta 2013. évi rendes közgyûlését a Magyar Edzôk Társasága
(MET). Az eseményen megjelent Szabó Bence MOB-fôtitkár, míg az Emberi Erôforrások Minisztériumának sportért és ifjúságért felelôs államtitkárságát Komáro mi Tibor képviselte.
Dr. Ormai László, a MET elnöke a
szakmai és a közhasznúsági jelentéshez fûzött szóbeli kiegészítésében
felidézte az idén 20. születésnapját
ünneplô szervezet múltját, emlékeztetett arra, hogy az alapítók négyen
voltak, majd az elsô évben már 27-re
nôtt a tagok száma. Ma 1300 körüli a
taglétszám, ami büszkeséggel tölthet
el mindenkit, ám önkritikusan be kell
vallani, a tagságnak egy eléggé jelentôs hányada nem fizeti a tagdíjat – ami
az edzôk nehéz helyzetét is jelzi egyben. Beszélt arról, hogy miután átalakult a magyar sport irányítási struktúrája, a Magyar Olimpiai Bizottság már
nem csak az olimpiai sportágakkal
foglalkozik, így a MET-ben is nagyobb
szerepet kapott és kap az ifjúsági
sport, a szabadidôsport, a fogyatékkal
élôk sportja (parasport), valamint a
harcmûvészeti sportok.
„Mindig annyival gazdálkodtunk,
amennyink volt. Sosem álltunk jól" –
ismerte el az elnök, majd reményét
fejezte ki, hogy a MOB és az állami
sportirányítás a jövôben sem engedi
el a MET „kezét", továbbá különbözô
pályázatokból is várható bevétel. A jubileumi év eseményei közül kiemelte
a szeptemberben sorra kerülô ünnepi
kongresszust, mely megvonja majd
az elmúlt 20 esztendô mérlegét.
Köpf Károly fôtitkár a MET 2012-es
év költségvetési és mérlegbeszámolójához fûzött kiegészítésében nyíltan
beszélt arról, hogy mivel a 2012-es állami támogatást csak 2013 januárjában kapta meg a MET, így kénytelen
volt kölcsönökbôl, hitelekbôl talpon
maradni a szervezet. „Sokat segíte-

ne, ha idôben érkezne az állami támogatás, és a tagdíjakat is mindenki befizetné" – mondta.
A 2013-as esztendô szakmai programjának ismertetése után dr. Ormai
László szomorúan jegyezte meg,
hogy az edzôképzés színvonala meredeken zuhant lefelé, és ma már a szülôktôl kezdve szinte bárki beleszólhat
az edzô munkájába. „Központi képzésre van szükség, és ennek a TF kell
a bázisa legyen!" – jelentette ki határozottan. Folyamatos, rendszeres
edzôi továbbképzésre van szükség,
és hogy erre kötelezni is lehessen
minden érintettet, regisztrálni kell az
edzôket, ugyanis jelenleg nincs ilyen
napra kész nyilvántartás. Fô stratégiai
cél a magyar sport irányításának szerkezeti, szervezeti átalakítása után továbbra is az, hogy a MET legyen a
magyar sport szakmai szolgáltató tudásközpontja, az edzôképzés szakmai, logisztikai és informatikai központja, ezért közremûködnie kell a
sportszakemberek, sportedzôk képzésérôl szóló jogszabály kidolgozásában. Feladat még a MET tevékenységének fokozottabb megismertetése
és elismertetése a magyar sport világában.
Szabó Bence MOB-fôtitkár, egykori
olimpiai bajnok kardvívó biztosította a
megjelenteket arról, hogy a MOB tudja, milyen fontosak az edzôk. „A sport
legfontosabb láncszeme az edzô,
mert hiába vannak létesítmények, ha
nincsenek jó edzôk" – mondta, majd
kijelentette, hogy a MOB továbbra is
a MET mellett áll, ápolni kívánja az
évek során kialakult jó kapcsolatot.

A MET új elnökének elsô nyilatkozata:
– Laci bácsi szeretete, figyelmessége megható számomra. Már régóta mondogatta, hogy engem szán utódjául. Hogy miért? Talán azért, mert mindig nyitott voltam, amikor megkeresett a gondjaival, problémáival, amikor az edzôk
ügyét képviselte. Nem tagadom, nehéz örökséget veszek át. Az ô intelligenciája, felkészültsége példás, és ez engem is hasonló színvonalú munkára kötelez.
Könnyebbséget jelent, hogy Laci bácsi megígérte segítségét, bármikor fordulhatok hozzá. Megtisztelô, hogy a MOB és az állami sportvezetés is képviseltette magát a közgyûlésen. Részvételük jelzi, hogy számukra is fontos ez az ügy,
és elismerik azt a munkát, amit 1971 óta, különbözô funkciókban a magyar
sportért végeztem. Jólesett, hogy más sportemberek is biztattak, például Kiss
Laci. Ha ôk végig mellettem állnak majd, lehet, hogy én is eredményes leszek…

Névjegy
Molnár Zoltán
Született: Nyírbátor, 1955. június 11.
Végzettsége:
1969-1972: 31. sz. Szakmunkásképzô Intézet
1971-1974: Asztalos János Középiskola, gimn. érettségi
1984-1987: Testnevelési Fôiskola,
atlétika szakedzô
1995-1997: Közgazdaságtudományi Egyetem, általános manager
Munkahelyek, beosztások:
Magyar Olimpiai Bizottság
ügyvezetô igazgató: 2001-2009
fôtitkár: 2009-2012
Csapatvezetô olimpiai játékokon:
London, Peking, Athén, Sydney,
Vancouver, Torino, Salt Lake City
Ifjúsági Olimpia: Szingapúr
Népstadion és Intézményei
fôigazgató: 1991-2001
intézményvezetô: 1986-1991
intézményvezetô-helyettes: 19841986
szakmunkás: 1974-1984
Mellékállások
2009-2011: PTE Állam- és Jogtudományi Kar, óraadó tanár
1986-1989: BKV Elôre, edzô
1983-1986: MAFC, edzô
1981-1983: Ganz-Mávag, edzô
Elismerések, kitüntetések
Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztje (2012)
Magyar Köztársasági Érdemrend
Kiskeresztje (1998)
Magyar Köztársasági Érdemkereszt Arany fokozat (1992)
MOB Érdemérem (2012)
MOB Érdemérem (2008)
Magyar Sportért Arany fokozat.
(2008)

M Edzo/2013/2/03-38

2013/06/14 08:06

2013/2 ■
Monspart Sarolta MOB-alelnök,
egykori világbajnok tájékozódási futó
örömét fejezte ki, hogy a MET nyit a
szabadidôsport felé, mert ez a terület
eddig mostohagyereknek számított,
és arra is felhívta a figyelmet, hogy
nagyobb szerepet kell szánni a nôknek, jobban be kell ôket vonni a munkába.
A Sporttörvény és a Közhasznúsági
törvény változása miatt a tagságnak
módosítania kellett a MET Alapszabályát, majd a személyi kérdések kerültek terítékre.
Dr. Ormai László elnök bejelentette,
hogy húsz év után lemond a posztról,
mert ideje váltani. Az alapító-elnök
nem titkolta, hogy utódjául Molnár
Zoltán volt MOB-fôtitkárt „szemelte
ki", akivel az évek során nagyon jó
kapcsolatban állt, és aki ismeri, mindig segítette a MET munkáját.
Molnár Zoltán, a szervezet volt alelnöke, érthetôen, némi megilletôdöttséggel fogadta „Laci bácsi" dicsérô
szavait, és hangsúlyozta, megtiszteltetésnek tartja, hogy az utódja lehet.
Egyhangú megszavazása után az új
elnök a „rögtönzött programbeszédében" az egyik legfontosabb feladatnak
a testnevelô tanárok nehéz helyzetének megoldását nevezte. „Az élsportban dolgozó edzôk erkölcsi és anyagi
megbecsülése területén már elôre
léptünk, ám a többi edzô, valamint a
testnevelô tanárok elismerése is hasonlóan fontos. Minden intézménnyel
fel kell vennünk a kapcsolatot, ahol jelen van a sport, a tudomány, a TF-tôl
kezdve a Sportkórházig".
Molnár Zoltán elnökké választása
miatt megüresedett az alelnöki poszt,
amelyre dr. Kemény Dénest, a vízilabda szövetség elnökét, volt vízilabda
szövetségi kapitányt választották a jelenlévôk.
Az elnökségi tagságáról külföldi tartózkodása miatt lemondott Pesuth
Rita, illetve egyéb elfoglaltságai miatt
távozó dr. Petrekanits Máté és dr. Tamás István helyére a tagság a nem
olimpiai sportágak képviseletében dr.
Leyrer Richárd MOB-alelnököt, a Magyar Kick-boksz Szövetség elnökét, a
szabadidôsport képviseletében Horváth Ritát, a Magyar Szabadidôsport
Szövetség elnökségi tagját választotta, míg a fogyatékkal élôk sportját Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke képviseli ezután a
MET elnökségében.
A közgyûlés dr. Ormai Lászlót a
MET Örökös Tiszteletbeli Elnökének
választotta, míg dr. Petrekanits Máté
és dr. Tamás István Örökös Tiszteletbeli Elnökségi Tag lett.
F. M.
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Acélsodrony – Sport 1962-1989
Jurij Vlaszov minden nehézsúlyúak
számára kiírt súlyemelô-viadalt megnyert 1959 és 1963
között. Errôl a különleges teljesítményrôl természetesen
megannyi
sportkönyvbôl értesülhetünk már csak azért
is, mert a versenyzô
a sportág történetének emblematikus
alakja. Az Acélsodrony címû sorozat
sporttémájú különkiadását nem csak
az teszi érdekes kötetté, hogy beszámol e bámulatos sorozatról, hanem az,
amit
Vlaszovról
mindemellett elmesél. Megtudjuk például, hogy – bár a
szovjet hatóságok
elhallgatták – ô a
szerzôje a Kína különleges körzete cí- Könyvismertetô
mû sikermûnek. A
könyv Mao Ce-tung Nagy Menetelésé- nos a braziloknak és az örökkévalóságnek utolsó szakaszát, a jenani éveket nak lôtt kapásgólja, Albert Flórián
mutatja be. A P. P. Vlagyimirov álné- szólói, Kozma István birkózó-tudása,
ven megjelentetett anyag a Komintern Balczó András nagy futása, a férfi aszkínai összekötôjének feljegyzéseit dol- talitenisz-válogatott a Kína ellen meggozza fel. Ez a kommunista elöljáró nyert döntôvel megszerzett, lényegévolt Vlaszov édesapja… Nos az efféle ben felfoghatatlan világbajnoki aranya
különleges történetek teszik igazán él- – mind epikus része a magyar sporttörvezetéssé a könyvet. Ezen felül nyil- ténelemnek. Gulyás világklasszis volt,
ván fontosak a labdarúgó világbajnok- de ismertsége és a „nemzeti sportemságokat és az olimpiákat felelevenítô lékezetben" betöltött helye aligha konrészek, még akkor is, ha az esemé- kurálhat a felsorolt sztárokéval.
Ám a kötetben hamar eljutunk a tenyekrôl részletesebben és élmény
gazdagon olvashattunk már korábban niszezô fair play díjáig. Mert tudniillik
és bôséggel. Fölöttébb ritka ellenben Gulyás nyerhetett volna a Roland Garaz olyan kötet, mint amilyen ez is, roson, a nem hivatalos salakpályás viamely politikai, kulturális és társadalmi lágbajnokságon, ám a majdnem biztos
keretben tárgyalja a testkultúra rendkí- Grand Slam-gyôzelem helyett a sportvüli eseményeit. Ennek köszönhetôen szerûséget választotta. Bár erre semhamar föltûnik, hogy például a NOB és mi nem kötelezte, elfogadta a finálé ela FIFA morális züllése nem az utóbbi halasztásáról szóló javaslatot, hogy séévtizedek terméke. Legalábbis errôl rült ellenfele állapota javulhasson. Azárulkodik a sztori, amely a Chile–Szov- tán kikapott. Nem is a vereség, hanem
a döntés érdemel borítót. A két szerjetunió vb-selejtezôt részletezi.
Az egymást kronologikus rendben zônek, Aczél Endrének és Török Péterkövetô epizódokat kiváló – Rédei Fe- nek minden esetre irigylésre méltó
renc válogatásában készült – képanyag szerencséje volt: a kettôs ugyanis köillusztrálja. A fotók egyike a könyv kü- zelrôl kísérhette végig a tárgyalt idôlönlegessége is: a borítón Gulyás Ist- szakot, a magyar sport fénykorát.
Park Könyvkiadó,
ván teniszezô látható. Pedig a korszak
508 oldal, 4500 forint
erôs mezônyt vonultat fel: Farkas Já-
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Egyedülálló karrier után – búcsú a csúcson

Sir Alex Ferguson
harminckilenc évet töltött a kispadon
Az edzôi hivatásról is vall a Manchester United élô legendája
Tudjuk, elcsépelt közhely: Nincsen pótolhatatlan ember. De éppen így a másik
úgyszintén igaz, miszerint -– kivételek mindig is vannak. Nos, Sir Alex Ferguson
esetében ez tehát, némi érthetô elfogultsággal, úgy fogalmazható meg, hogy
ugyan még a labdarúgó világ eddigi legsikeresebb klubedzôje is nyilván pótolha tó ugye – s erre vállalkozik az Evertonnál kilenc évet lehúzó ugyancsak remek és
ezek szerint bátor szakember, David Moyes – mégis, némi érthetô kétkedéssel
fogadhatjuk ezt. Mert hiszen amit a skót futball mágus mûvelt csaknem négy évtizeden át – már-már hihetetlen csodának tûnhet. Fôként az a huszonhét eszten dô, amit megszakítás nélkül a Manchester United szakvezetôjeként (managereként) töltött el, egyebek között 13 bajnoki arannyal ékesítve… Az edzôi mesterség különleges egyéniségérôl van szó, s magától értetôdônek tartjuk, hogy tanulságos tevékenységérôl lapunk a szokásosnál kissé részletesebb összeállítással igyekszik beszámolni.
Természetesen telt ház, hetvenötezer nézô fogadta május 12-én vasárnap az Old Trafford stadionban a Manchester United - Swansea bajnoki találkozót, ahol Sir Alex utoljára irányította
– mármint, hogy a hazai pályán – kedves „fiait". Fantasztikus fogadtatásban
volt része, az MU és a vendég együttes alkotta sorfal között vonulhatott be
a játéktérre.
Bár küzdelmes, de nem kifejezetten
izgalmas mérkôzésen úgy tûnt, Ferguson csapata 1-1-et játszik, miután
Javier Hernandez góljára Mischu válaszolt a vendégektôl. Jellemzôen, mint
ahogyan valóban oly gyakran történt
meg hasonló a manchesteriek küzdelmes meccsei során, már az utolsó percekben zajlott a játék, amikor egy
szögletet követôen Rio Ferdinand elé
pattant a labda, s a védô az öt és feles
környékérôl óriási erôvel bombázott a
hálóba – 2-1 lett így a vége.
A köszöntôk után az edzô markába
nyomták a mikrofont:
Nem készültem elôre ezzel a beszéddel, kalandoznak a gondolaim. Mindent
megkaptam ettôl a klubtól, amely rengeteget jelentett számomra. Mindenekelôtt szeretnék köszönetet mondani a Manchester Unitednek. Nemcsak
az igazgatóknak, az egészségügyi személyzetnek, az orvosi stábnak, a játékosoknak vagy a szurkolóknak, hanem –
mindenkinek. Életem legfantasztikusabb élményeit éltem át veletek. Nagyon szerencsés vagyok, hogy Anglia
legjobb játékosait, a Manchester United futballistáit edzhettem. Ezek a labdarúgók méltók rá, hogy az MU színeit
képviseljék, hiszen fantasztikus módon
nyerték meg a bajnokságot. Gratulálok

nekik! – kezdte beszédét a 13. bajnoki
címét ünneplô Ferguson.
Az, hogy nyugdíjba megyek, nem jelenti azt, hogy megszakad a kapcsolatom a klubbal. A jövôben élvezni fogom a játékosok játékát, nem pedig
szenvedni velük – váltott ki nagy derültséget mondandójával a szurkolók
körében a skót szakember. – Ha belegondoltok, az utolsó percben szerzett
gólok, a megfordított meccsek, de
még a vereségek is részei ennek a
nagyszerû klub történelmének. Hihetetlen volt ezeket átélni, köszönöm
nektek.
Szeretnék mindenkit emlékeztetni
rá, hogy amikor rossz idôket éltünk át,
a klub, az edzôi stáb tagjai és a játékosok akkor is kiálltak mellettem, most
pedig az lesz a feladatotok, hogy kiálljatok az új menedzser mellett – folytatta a szurkolók üdvrivalgása közepette
a klublegenda.
Mielôtt elkezdenék könnyezni, szeretném kinyilvánítani a tiszteletemet
Paul Scholesnak. Hihetetlen ember, a
klub történetének egyik legnagyszerûbb játékosa. Paul, minden jót kívánunk neked a nyugdíjas éveidben, és
tudom, mindig itt leszel, hogy idegesíts engem – viccelôdött Ferguson a
38 esztendôs középpályással, aki az
utolsó mérkôzését játszotta aktív játékosként az Old Traffordon, hiszen a
szezon végén másodszor is befejezi a
pályafutását. – Továbbá szeretném, ha
velem együtt minden jót és mielôbbi
gyógyulást kívánnátok Darren Fletchernek – emlékezett meg a krónikus
bélbetegséggel küzdô futballistáról,
majd a játékosok felé fordult. – Minden jót kívánok a játékosoknak. Tudjá-

tok, hogy jók vagytok, tudjátok, hogy
milyen mezt viseltek, tudjátok, hogy
ez mit jelent az itteni embereknek,
ezért sohase adjátok fel! Mindig lesznek elvárások veletek szemben.
Alaposan átgondolt döntést hoztam.
Nem volt könnyû. Fontosnak tartottam, hogy a lehetô legerôsebb, legstabilabb állapotában adjam át az együttest. A keret minôsége, átlagéletkora a
sikeres folytatás ígéretét hordozza magában a legmagasabb szinten, s az
utánpótlás rendszerünk pedig hosszú
távon szavatolja a klub jövôjét. Az
edzôközpontunk a legkiválóbbak közé
sorolandó, az otthonunk, az Old Trafford pedig a legnagyszerûbb stadionok
egyike. Büszkeség tölt el, hogy a klub
igazgatójaként és nagyköveteként a jövôben is az MU-ért tehetek.
Köszönettel tartozom a családomnak, különösképpen a feleségemnek,
Cathynek a szeretetéért és mérhetetlen támogatásáért. Szavakkal kifejezhetetlen, mit jelent a nyugodt háttér,
amit ô teremtett meg. Köszönöm korábbi és jelenlegi játékosaimnak, továbbá a velem dolgozóknak a profi
hozzáállást. Nélkülük és munkájuk nélkül a Manchester United történelme
nem lehetne ennyire gazdag és sikeres. S természetesen hálás vagyok páratlan szurkolóinknak, kimondhatatlan
megtiszteltetés volt az ô rajongott
klubjukat irányítani… Most pedig haza
indulok, ahol ismét köszönetet mondok a Ferguson családnak, beleértve a
tizenegy unokámat is, akik egyébként
mindannyian itt vannak a stadionban –
mondta végezetül Ferguson.
(A teljesség és a viszonyítások kedvéért, végül a bajnokság élmezônye
így alakult: 1 Manchester United 89
pont. 2. Manchester City 78. 3. Chelsea 75. 4. Arsenal 73)

Skóciában kezdôdött…
Az ügyes mozgású, a "bôrrel" remekül bánó kis Alexander Chapman Ferguson 16 évesen mutatkozott be a jó
nevû skót klub, a Queen’s Park FC csapatában, s nem sokára játszhatott kedvenc együttesében, a Rangers-ben is.
Huszonnyolc éves korában szerette
volna leigazolni a Nottingham Forest,
végül azonban a család kérésére – ma-
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legjobb klubedzôje az IFFHS-nél (2012).
4x az Év edzôje a World Soccer magazinnál (1993, 1999, 2007, 2008). Az évtized (’90) menedzsere az angol szakemberek szerint, háromszor az Év menedzsere az angol szakemberek szerint
(1999, 2008, 2011), 27x a hónap menedzsere a Premier League-ben.

Futball-horror Barcelonában

Sir Alex Ferguson a Premiership trófeájával
radt Skóciában, s a Falkirkben folytatta,
sôt itt már elkezdte az edzôsködést is,
amelyet azután az Ayr United-nál játszva is folytatott. A hetvenes évek közepén pályamódosítással kacérkodott,
bárt, pubot nyitott (lásd keretesünket a
12. oldalon), de hamar be kellett látnia,
hogy ez nem az igazi a számára. Következett rövid idôre az East Stirling Klub,
majd elvállalta a St. Mirren szakmai vezetését, s négyévi munkája révén feljutott a skót elsô osztályba. Mégis elküldték, mondván, nincs meg a megfelelô képzettsége. Innen azután már fôcímekkel illusztrált eseményekkel folytatódott a karrier. Az Aberdeen szerzôdtette, s az elsô csoda megtörtént. A
skót bajnoki címet, tudjuk, hagyományosan váltogatta egymás között a Celtic és a Rangers tizenöt éven át. Ezt
törte meg az Aberdeen Fergusonnal,
sôt háromszoros bajnok lett, s elhódította közben a KEK-et is. A Manchester
United menedzserének 1986. november 6-án nevezte ki a klubvezetés, miután, igyekezett ôt megszerezni – mindhiába – egyebek között a Tottenham, a
Wolverhampton Wanderers és az Arsenal is… Ô az MU-ról álmodott, mindig is erre az állásra vágyott…
A legeslegutolsó mérkôzését május
19-én vasárnap dirigálta a West Bromwich Albion, Gera Zoltán együttese ellen. Elképesztô: ez éppen az 1500-ik
találkozója volt a Manchester Uniteddel! Ôrült gólözön után 5-5 lett a vége.
Az alábbiakban számok többszörös
halmazát találhatja a kedves olvasó,
mégsem unalmas, hanem, ha csak
egy kicsit is belegondolunk, mi minden
húzódik meg a számok mögött, nos,
lenyûgözô eredmények, sikerek gyûjteménye ez.
Sir Alex Ferguson klubjai játékosként
Skóciában: Queen’s Park – 1957-1960.

St. Johnston – 1960-1964. Dunfermline – 1964-1967. Rangers – 1967-1969.
Falkirk – 1969-1973. Ayr United 197374. Összesen 317 mérkôzésen szerepelt, s csatárként 170 gól szerzett.
Klubjai edzôként. East Stirlingshire –
1974. St. Mirren – 1974-1978. Aberdeen – 1978-1986. Manchester United
– 1986-2013. (Jegyezzük meg itt zárójelben, hogy 1985-86-ban tíz mérkôzés
erejéig a skót válogatottat is vezette).
Edzôi eredményei. Skót bajnokság –
4 (1977 – másodosztály) majd 1980,
l984, 1985). Skót kupagyôztes – 1982,
1983, 1984, 1986. Skót ligakupa gyôztes – 4x: 1982, 1983,1984, 1986.
KEK gyôztes – 2x: 1983, 1991. Európa Szuper Kupa gyôztes – 2x:1983,
1991. Angol bajnok – 13x: 1993, 1994,
1996, 1997,1999, 2000, 2001, 2003,
2007, 2008, 2009, 2011, 2013.
FA kupa gyôztes 5x: 1990, 1994,
1996,1999,2004.
Angol Ligakupa gyôztes – 4x: 1992,
2006, 2009, 2010.
Bajnokok Ligája gyôztes – 2x: 1999,
2008.
Világkupa gyôztes – 1999.
Klub világbajnok – 2008.
Az Év menedzsere a Premier Leagueben – 10x: 1994, 1996, 1997, 1999,
2000, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011.
További nagyobb elismerések: Az
Egyesült Királyság lovagja 1999 óta. Az
angol futball Hall of Fame-jének tagja
(2002), az európai futball Hall of Famejének tagja (2008). FIFA elnöki különdíjas (2011). A BBC-nél az év edzôszemélysége (1999), a BBC életmûdíjasa
(2001). Az angol futballszakírók (1996)
és a profi futballisták (2007) különdíjasa. Az UEFA Év edzôje (1999), 2x az
UEFA Év csapatának edzôje (2007,
2008). 2x az Év legjobb klubedzôje az
IFFHS-nél (1999, 2008). Az évszázad

Népszerû sport napilapunk, a Nemzeti Sport négy dátumot ragadott ki a
hosszú edzôi pálya állomásai közül,
amelyek megkülönböztetett figyelmet
érdemelnek.
1. 1983. május 11. Az elsô bombameglepetés: Gyôzelem az Aberdeennel a KEK döntôjében a Real Madrid ellen. 2. 1990. május 17. Három idény
után megszületett az elsô bajnoki trófea a Manchester Uniteddel is. 3.
1999. május 26. A felejthetetlen barcelonai futball-horror: a BL döntôben a
drámai utolsó percekben fordítva diadalmaskodott a Bayer München ellen
a MU. 4. 2008. május 21. Izgalmas tizenegyes párbajban nyert a Ferguson
gárda a Chelsea ellen, s szerezte meg
másodszorra a BL serleget.
Számunkra hízelgô, hogy megkülönböztetett tisztelettel adózott a magyar
labdarúgó kultúrának, elsôsorban is a
Puskás-generációnak, s magától értetôdôen nem egy alkalommal adódott
lehetôsége klubcsapataink ellen pályára küldeni együttesét. Ezen felül, s ezt
külön is nyomatékosítjuk, nem egy alkalommal járt hazánkban, hogy szakmai tanácsaival lássa el edzôi elitünket
Budapesten és Tatán, s szívesen látta
vendégül érdeklôdô, tanulni és tapasz-

David Beckham – mesterével együtt búcsúzott
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A távozó edzônagyság utódjával (jobbra), az Evertontól érkezô David Moyes-szal
talatokat nyerni vágyó szakembereinket Manchesterben, futball birodalmában is. 1984 és 2005 között nem kevesebb, mint tíz alkalommal szerepelt
együttese – kétszer még az Aberdeen,
majd nyolcszor a Manchester United –
különbözô magyar csapatok ellen.
KEK negyeddöntô. 1984. március 7.
Újpesti Dózsa–Aberdeen 2-0.
1984. március 21.
Aberdeen–Újpesti Dózsa 3-0.
KEK 1. forduló. 1990. szeptember 24
Manchester United–PMSC 2-0
1990. október 3.
PMSC–Manchester United 0-1.
BL selejtezô. 1993. szeptember 15.
Honvéd–Manchester Unites 2-3.
1993. szeptember 29.
Manchester United–Honvéd 2-1.
BL selejtezô. 2002. augusztus 14.
ZTE–Manchester United 1-0
2002. augusztus 27.
Manchester United–ZTE 5-0.
BL selejtezô. 2005. augusztus 9.
Manchester United–DVSC 3-0
2005. augusztus 24.
DVSC–Manchester United 0-3.

Állt rendelkezésünkre…
A magyar kapcsolatokról még
annyit, hogy Sir Alex Ferguson 2007
januárjában szíves-örömest tett eleget
az MLSZ meghívásának, s részt vett a
Tatai Edzôtáborban rendezett háromnapos konferencián, mint meghívott
elôadó. Temesvári Miklós a szövetség
Edzôbizottságának akkori elnöke nemcsak szavakban vállalt szerepet az
edzôk továbbképzésében, hanem tett
is érte. Személyes jó viszonya és kapcsolata révén ô volt, aki meghívta a
„Sir"-t. Az edzôk nem csalódtak. Mintegy 70-80 percben olyan élethûen kapták kézhez a világ egyik legjobb csapa-

tának az elmúlt 20 éves történetét,
ahogy csak az tudja elmondani, aki valóban maga alkotta meg az egymást
követô csapatokat.
Sir Ferguson udvarias és ôszinte is
volt. „Ennyi edzô elôtt még sosem beszéltem… A magyar edzôk mindig is
híresek voltak… A magyar és skót labdarúgásnak voltak fontos találkozási
pontjai… Edzôi tudásom alapjait Csanádi Árpád Labdarúgás c. könyvébôl
merítettem" – mondta többek között.
Az elmondottak alapján összeállt Sir
Alex Ferguson hitvallása a labdarúgásról, az edzôrôl, az edzôi munkáról, melyet nem is kell sorba rendezni, csupán
követni a mondandóját.
• Az edzôben legyen kellô egészséges alázat az edzôi munka, mint hivatás iránt.
• Az edzô legyen becsvágyó. Mindig
a siker elérésének módja vezényelje.
• Az edzô bátran hozza meg döntéseit. Még akkor is, ha nehezek. És vállalja döntéseit.
• Az edzô legyen elemzô elme. A
gyôzelmeket, de a vereségeket, döntetleneket is ki kell elemezni, az alapvetô okokat kell megtalálni. Az alapvetô okok megtalálása vezethet el a fejlôdéshez.
• Az edzônek tudva kell tudnia, minden csapatnál a legnagyobb érték a játékos. Ez nem azt jelenti, hogy mindentôl félteni, óvni kellene. Sôt! Pont
ezért kell a játékostól az általa elérhetô
maximumot követelni.
• Sose a játékosok döntsék el, mit
kell tenni. Ez az edzô feladata. A játékos feladata, hogy az edzô utasításait
végrehajtsa.
• A labdarúgás üzlet. Ennek alá kell
tudni rendelni sok mindent. A programot, az edzésmunkát, a viselkedést.
• A jó labdarúgás legfontosabb terü-
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lete a megfelelô utánpótlás képzése.
A Manchester United az elmúlt húsz
évben, amióta ô itt van, mindig a saját
utánpótlásra alapozott. Beckham,
Giggs, Scholes, Butt, Neville például
az MU Futball Akadémiáján tanult.
• A csapatnak szüksége van vezéregyéniségekre. Akik a legnehezebb
helyzetekben utat mutatnak a többieknek. A mai Manchesterben Giggs,
Scholes ilyen vezéregyéniség.
• Az edzônek igyekeznie kell a csapatban megtalálnia az idôsek-fiatalok
helyes arányát. A fiatalokban több a bizonyítási vágy, fizikailag jobban bírják a
sorozatmérkôzések terheléseit.
• A taktika a legfontosabb dolgok közé tartozik a csapat teljesítménye
szempontjából. Olyannyira, hogy ha
edzésen tartani lehet az ellenfél esetleges kíváncsiskodó megfigyelôitôl, inkább elrejti a várható alapfelállást,
kulcsjátékosai feladatát ezen az edzésen. Találó hasonlattal élve a csapat
taktikáját a világhírû italok keverési arányának titkával tette egyenértékûvé.
S ha a „Sir" ôszintén bevallotta,
„Ennyi edzô elôtt még sosem beszéltem", a magyar edzôk is bevallhatták,
ilyen nagy edzôi egyéniséget még sosem hallottak testközelbôl elôadást
tartani. Részben ennek tudható be az
igen kevés kérdés. Pedig két napig Tatán más sem volt a téma, mint az, mit
kérdezünk majd Fergusontól. Elôadását követôen két lényegbevágó kérdés
hangzott el.
Milyen a munkamegosztás közte és
kollégái között? – hangzott az egyik.
A kollégák tartják az edzést, sôt ôk is
dolgozzák ki a napi edzéstervet, természetesen az én elképzelésem alapján – magyarázta Ferguson. – Mr. Queiroz például kitûnôen képzett edzô, ismeri a csapatot, kevés szóból is megértjük egymást. Én nem mindig vagyok ott az edzésen, mert én felügyelem az utánpótlásnál folyó munkát is.
Járom a pályákat, beszélek különbözô
csapataink edzôivel. Általában reggel
tartok egy egyórás eligazítást, majd
mindenki végzi a dolgát.
S a másik kérdés: Angliában kié az
átigazolásokra fordítandó pénz elosztásának joga és az igazolások sikere iránti felelôsség?
Angliában, így Manchesterben sem
érintheti a menedzserek kezét pénz.
Természetesen a transzferben döntô
véleményalkotási joguk van, de a
pénzzel mások foglalkoznak. Ez így helyes.
Az UEFA nevében végül Joseph
Venglos úr is megköszönte Sir Alex
Fergusonnak, hogy jelenlétével emelte a Szakmai Napok színvonalát, s
hogy gyakorlati tanácsaival megszívle-
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Búcsúszavak – hírességektôl
Megdöbbentem. Hatalmas ember. Amit véghezvitt, az hihetetlen. Két hete
arról beszélt, hogy még két évig marad. Megrázó számomra. Úgy kezelt, mintha a fia lennék.
(Paul Ince, a Manchester United korábbi középpályása)
•••
Bejelentésével megrázta a futball világát. Vissza akarta hódítani a Premier
League-et, és meg is tette. Minden bizonnyal ez a megfelelô pillanat, hogy távozzon. Idôbe telik hozzászokni.
(Dwight Yorke, a United korábbi csatára)
•••
Sir Alex minden idôk egyik legjobb menedzsere. Huszonhat sikeres év
után… Mindannyian tisztelettel tartozunk neki.
(Vincent Kompany, a Manchester City hátvédje)
•••
Felfoghatatlan! A United Sir Alex nélkül. Micsoda ember! Amit elért, örökké
él. Nem lehet, hogy ez csak rossz tréfa?
(Michael Owen, a United korábbi csatára)
•••
Csalódott vagyok. Nem hittem, hogy valaha is eljön ez a nap.
(Peter Schmeichel, a csapat egykori kapusa)
•••
Nekem 2001-tôl 2006-ig 219 meccs, 150 gól jutott a labdarúgás története
legsikeresebb menedzserének irányítása alatt. Egyedülálló kiváltság.
(Ruud van Nistelrooy, korábbi manchesteri csatár)
•••
Szomorú nap a Manchester United történetében. Kétségkívül a legjobb menedzser, aki valaha élt. Eljött a nap, hogy megünnepeljük azt, amit a klubért tett.
(Dennis Irwin, a klub korábbi balhátvédje)
•••
Sikerei a legjobbak közé emelik. Megtiszteltetés volt átadni neki a 2011-es
elnöki különdíjat, életmûdíjat. Képes lesz valaki olyan sokáig a csúcson maradni, mint ô?
(Sepp Blatter, a FIFA elnöke)
•••
Amikor megismerkedtem vele, roppant megszerettem. Kevesen értik olyan
mélyen a futballt, mint ô. Az a gyôzni akarás, amit a játékosokba nevelt, hogy
sose adják fel a harcot, sokszor kihúzta a nehéz helyzetekbôl – mint az 1999es BL-döntôben.
(Carlo Ancelotti, a PSG vezetôedzôje)
•••
Sir Alex csapata sosem adta fel. Ezért is született meg életem legrosszabb
emléke az 1999-es BL-döntôn.
(Ottmar Hitzfeld, a Bayern München korábbi vezetôedzôje)
•••
Mindig csodáltam ôt, fôleg azért, hogy a Unitedet végig a csúcson tartotta.
Ritka, fôleg manapság, hogy valaki több mint negyedszázadon keresztül irányítson egy csapatot. Jó a kapcsolatunk, minden karácsonykor küldök neki különleges borokat, merthogy imádja a vörösbort. Cserébe mindig kapok tôle jóféle skót whiskyt.
(Marcello Lippi, a Juventus korábbi vezetôedzôje)
•••
Mindannyian a legjobbat szeretnénk kívánni a visszavonuló Sir Alex Fergusonnak. Nagyszerû ellenfél volt huszonhat éven keresztül.
(Chelsea-közlemény)
•••
Jön majd másik Eric, Scholes, Giggs, Ronaldo, de sohasem lesz másik Sir
Alex Ferguson.
(Eric Cantona, a Manchester United legendája)
•••
Tessék felállni, emeljétek fel a kezeteket, és tapsoljatok! Sir Alex Ferguson
visszavonul. Micsoda karrier! Csak gratulálni lehet.
(Radamel Falcao, az Atlético Madrid csatára)
•••
Köszönök mindent, Fônök!
(Cristiano Ronaldo, a Real Madrid futballistája)

lendô útravalóval látta el a hallgatókat.
Elôadás után még egy sajtótájékoztató következett, ahol nem felejtette el
meghívni Várhidi Péter szövetségi kapitányt Manchesterbe edzés és mérkôzéslátogatásra, baráti beszélgetésre. Szükségtelen mondani, hogy a kapitányunk egy volt a sorban, mert elôtte majd utána is számosan élvezhették
Ferguson és társai vendégszeretetét
Manchesterben.
A hazai labdarúgás tekintélyes szakmai honlapja, a FBT (FooTBall Top) 21
2011-ben terjedelmes, kétrészes, ábrákkal gazdagon illusztrált tanulmányt
közölt a nagymester elveirôl, taktikai
és egyéb szakmai elgondolásairól. Ebbôl ragadunk ki néhány idézetet.

A Mester szakmai alapelvei:
„A futball egyszerû játék, csak futni
kell, meg passzolni.“
Egy korábbi anyagunkban már írtunk
szakmai munkájáról és gondolatairól:
„A csapatjáték felépítése, a taktika
számomra szent. Ezen áll vagy bukik a
mérkôzés sorsa. Alapelvem: játsszuk
be a pálya egész területét. A támadójáték híve vagyok, amelyet elsôsorban a
játéktér széleinek kihasználásával
igyekszem megoldani. Kockázatos
„széthúzni“ a játékteret, de, ha „labdabiztos“ játékosaid vannak, akkor ez
technikailag és taktikailag megoldható.
Az a tapasztalatom, hogy a labdát többet birtokló csapat akarata érvényesül
a mérkôzéseken, erre igyekszem is
felkészíteni a játékosaimat. Játszó hátvédsor, szélsôkkel operáló agresszív,
ritmusváltásos támadó játékfilozófia.“
Az UEFA szakmai lapjában a The
Technician-ban nyilatkozta ezt, s gondolatai azt illusztrálják, hogy Sir Alex
miként építi fel vonzó, támadásközpontú és gondolkodású csapat játékát.
Ez a filozófiai megközelítés visszatükrözi azt a játékfelfogást, amelyet tradicionálisan hosszú évek óta játszik az
MU. Ebbe beletartozik az is, hogy a
szélsôk mellett támadó felfogású hátvédek is játszanak a csapatban. De ez
a gondolatsor több, mint egy játékszerkezet mellett történô kiállás. Több annál. Egy olyan felfogást képvisel,
amely a támogatók igényei (tulajdonos, hirdetôk, szponzorok, szurkolók)
szerint fogalmazódtak meg és a modern labdarúgás igényeinek megfelel.
Az Elite Soccer szigetországbeli
szakmai lapban Sir Alex Fergusonnal
„Forward thinking“ címmel jelent meg
egy publikáció, amely a játékfelfogását
leegyszerûsítve mutatja be. Nem szabad nagy dolgokra gondolni, hogyan is
mondta: „A játék egyszerû, csak egymáshoz kell passzolni, megfelelô ritmusban, gyorsasággal és pontosság-
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gal. Ehhez már csak a megfelelô egyéni és csapatmotivációt kell „hozzászervezni" és kész a gyôztes csapatod (!)"
Kész (?)
Támadás a szélen és befejezés lövéssel -– az alapok edzése!
Három játékhelyzetet emel ki Ferguson.
Az elsôben a védelmi fal elôtt helyezkedô játékosra passz, aki visszaadja a mélybôl érkezô felé a labdát, lövést vár. Tökéletes példa ennek a
megoldásnak az alkalmazására Paul
Scholes gólja a Fulham ellen anno,
amikor egy visszapasszolt labdával lôtte ki az MU játékosa a jobb alsó sarkot.
A másodikban a két belsô ék helycseréje és érkezése a szélrôl történô
beadásokra.
A harmadiknál, a beadó játékos az
alapvonalnál van, és innen lövi be a
labdát erôvel a rövidre, vagy ívelten a
hosszúra, a lényeg, hogy az elkerülje a
kapus beavatkozásának lehetôségét.
A cikk második részében folytatódtak Fergusson gondolatai:
Amikor felvetôdik a kérdés, hogy mi
a legnagyobb probléma, amivel egy
topedzônek szembesülnie kell, akkor
azt kell mondanom: fegyelemnek kell
lennie az öltôzôben és az edzéseken
is. Ez egy általános törvény! De ez
nem mond ellent a jó, közvetlen és önfeledt, örömmel megtöltött légkörnek,
mert a játék ezt is kívánja!
A ma topedzôjének a követelményeit manapság a rá és a csapatára nehezedô nyomás hatja át. Mert a cél vagy
a bajnoki cím, vagy a BL szereplés,
vagy a bent maradás; ezért a Manchester United-nél a játékos a legnagyobb érték, de éppen ezért követelni
is kell tôle!
Elvem: úgy foglalkozz a játékossal,
hogy az csak két dologra figyeljen:
hajtsa végre, amit mondasz neki, és
tisztelje benned a szakembert.
A vezetôedzônek körültekintônek
kell lennie, mert vannak egyesületi célok (ezt képviseli a szakmai vezetô),
vannak a játékosnak is céljai (ezt képviselik a játékosok állandóan „bejelentkezô" ügynökei") és vannak
szurkolói igények is.
Alapvetôen nem változott a „Sir" játékfelépítési stratégiája.
A 4-4-2-es rendszer „végigvezeti" szakmai
munkáját.
Ebben a
rendszerben hisz,
A mester szobra
ezt építetManchesterben
te-fejlesztette tovább,

■
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Öt apró adalék
Igyekeztünk sok mindent leírni Alex Fergusonró visszavonulása kivételes alkalmával, s mivel így történt ez minden földrészen, minden eszközzel, aligha lehet olyasmit találni, ami újdonságként hatna vele kapcsolatban. A BBC ilyen kísérletét az alábbiakban tesszük közzé:
Ami a Sir futballon kívüli munkáit illeti, egykor szerszámkészítônek tanult, de
volt bolti eladó is, jóval késôbb pedig üzemeltetett egy pubot Fergie’s néven.
John Fitzgerald Kennedynek és az ellene elkövetett merényletnek tulajdonképpen rabjává vált, ahogy azt még 2007-ben egy manchesteri rádióinterjúban
elárulta. Volt idô, amikor JFK boncolási jegyzôkönyve is az éjjeliszekrényén hevert, és volt egy másolata a Warren-jelentésbôl is, amely Johnson elnök határozata nyomán a merénylet körülményeit volt hivatva feltárni. Sôt, a korábbi brit
miniszterelnök, Gordon Brown harmincöt CD-t küldött Fergusonnak az 1963-as
gyilkosságról.
Glasgow egy szegénynegyedében, Govanben nôtt fel, ahol a foci és a verekedések mellett a falakon átmászás jelentette a szórakozást a környékbeli srácoknak. A legveszélyesebb mutatványoknak nevet is adtak, volt „király", „öngyilkos" és „gyémánt" kísérlet is.
A Glasgow Rangers futballistájaként az akkor még tejfelesszájú Kenny Dalgisht is taxizta, meglehet, ha tudja, hogy mégsem a kékekhez, hanem a városi
vetélytárs Celticbe szerzôdik a hatvanas évek végén, otthagyja az út szélén…
A Fergie-hosszabbítás 79 másodperc. Angliában úgy járja, ha United vesztésre áll, a bírók többet hosszabbítanak, mint amikor vezet, annyit minimum, hogy
egyenlítsen. A statisztikákból kiderül, más csapatok is többet túlórázhattak, ha
rosszul álltak, a Fergie-fiúk hátrányban átlagosan 79 másodperccel többet futballozhattak.
ehhez igazol, ebben gyakorol és ebben
sikeres.
Csapatainál igyekszik labdabirtoklásra felépíteni a taktikáját és ezen belül

kiemelt szerepet tulajdonított a szélsô
területek kihasználásának.
Így volt ez 1978-ban, és így van ez
manapság is. A szakmai következetesség a sikereinek az alapja, ehhez keresi és neveli a játékosait.
„Kívülállóként" azt kell, hogy mondjuk
elônyére változtatta meg az angol stílust. Az ívelgetés és a párharcok kihangsúlyozása mellett elsôsorban a JÁTÉKNAK tulajdonít elsôrendû szerepet.
Ehhez igazolt, egyéniségeket: Eric
Cantona, Ryan Giggs, David Beckham,
Paul Scholes, Christiano Ronaldo,
Wayne Rooney…

A pénz - beszél
A labdarúgás a világ legnépszerûbb
játéka. Nem csak játék, persze. Nem
csak sport. Nem csak szórakoztató
látványosság. Hanem üzlet is,
emelte ki nálunk is a mester itt Tatán annak
idején. Nagy üzlet,
igaz ipari vállalkozás
világszerte
mindenütt, ahol
ezt valóban profi
alapon ûzik. Márpedig az Egyesült
Királyság bajnoksága, köztudottan
az egyik legszínvonalasabb a glóbuszon. Érdemes tehát ebbôl a szemszögbôl is egy rövid
kitekintést tenni, s
megvizsgálni a Fergu-
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Külön elköszönô plakát készült a legenda tiszteletére
son effektust a kiváló publicista, Aczél
Endre megállapításai alapján: „Ô volt
vagy lett – megfellebbezhetetlenül – a
maradandóság a változásban. A Ferguson-negyed században öt hatalomátvétel, azaz tulajdonosváltási kísérlet történt Manchesterben, amíg végül az
amerikai Glazerek 2005-ben végérvényesen meg nem vetették a lábukat. Sir
Alex Ferguson nevével lett a Manchester United „márkanév", ami már csak
azért is unikumnak mondható, mert a
foci, immár totálisan globalizált, bekábelezett, internetezett világában az igazi nagyok játékos-sztárokkal reklámozzák magukat (a Barcelona Messivel, a
Real Ronaldóval) például, de a Manchester United „címere" Ferguson volt
és maradt is. A klubot pillanatnyilag 33
szponzor támogatja, még vietnami is. A
statisztikák szerint a Unitednek ma 650
millió fanatikus híve van világméretekben. Ezek az emberek jórészt a Perzsaöböltôl Japánig húzódó ívben élnek, és
ha másként nem, akkor tévé-elôfizetések meg különféle „kegytárgyak" (trikók, mütyürök) formájában költenek a
kedvenceikre. Lemondásakor Sir Alex
háláját fejezte ki a Glazer családnak is,
amiért „megfelelô körülményeket" teremtett neki, hogy „legjobb képességei
szerint" vezesse a csapatot, ám szerintem inkább az egyébként a tôzsdén is

ügyesen manôverezô Glazerek lehetnek hálásak neki. A Unitednél jelentôsebb bevételeket ugyanis egyetlen klub
se generál Angliában. Tanú rá a részvény-árfolyam 30 százalékot meghaladó emelkedése tavaly óta. Az amerikai
család eddigi nyolc évében az MU
adóssága megfelezôdött, ma forintban
alig több mint 120 milliárd, tulajdonképpen semmiség egy ekkora klubnál, pláne, ha a „nagy spanyolok" adósságait
tekintjük. Hála Sir Alexnek azért is jár,
mert soha nem fordult teljesíthetetlen
követelésekkel a tulajdonosok vagy a
klubvezetés felé; talán a skót protestáns etika tiltotta neki, hogy olyan fokon
költekezzék, mint némely angol klubtársak (Chelsea, Manchester City). Különben is, ô nem sztárokra vadászott, hanem posztokra keresett embereket, és
egyáltalán nem volt finnyás, ha az illetô
megtetszett neki, de amúgy „nevenincs" volt. Mondják, hajlandó volt egy
éjszaka 500 kilométert autózni, ha este
látott egy videót, s azon valakit (mondjuk, egy dél-angliai kiscsapat védôjét
vagy egy koreait), akiben meg- vagy felcsillant az a képesség, amire vágyott.
Tiszteletet parancsoló és mi tagadás, feltétlen tiszteletet követelô lénye most nem csak az angol futballból,
hanem a piacról is távozik. Gazdasági
közhely, hogy a piacok bizalmatlanok.

Sir Alex távozásának hírére az MU
részvényei New Yorkban a kereskedés
nyitányakor majdnem 4,5 százalékot
veszítettek értékükbôl. Késôbb, a pánik múltával ez a 4,5 kevesebb, mint 2
lett a nap végén. Ez egyelôre semmit
se jelent. Ha David Moyes, akit Sir
Alex (ugyancsak nem köztudottan) már
2010-ben utódjának jelölt, szállítja az
eredményeket, azaz a klub pénzügyi
mérlege úgy alakul, ahogyan azt a tulajdonosok elvárják, akkor néhány év
alatt az MU egész adóssága eltûnhet.
De ha nem… Ezzel a gondolattal is el
lehet játszadozni, van rá ok. Igen, az
élô legenda nem hazudik, amikor azt
mondja, jó generációs összetételû, jó
szellemû, kész csapatot hagy hátra,
még akkor is, ha Giggs, Scholes mellett elôbb-utóbb Ferdinand és Vidic is
kiszáll, sôt állítólag Rooney is távozna.
De nem mindegy, kit látnak a kispadon
van Persie-ék. Oktató példa a Barcelonáé. Elment Guardiola, súlyosan megbetegedett Vilanova és a csapat összeesett. David Moyesnak, aki egy aranyhegyre telepszik, akkora az elôdje által
felhalmozott tôke, évekre lesz szüksége ahhoz, hogy azok, akik kinéznek rá,
már a pillantásából erôt merítsenek. A
kérdés csak az, hogy a piacok kivárjáke ezt a pár évet."
Összeállította: G.R.
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Az öttusa bíztató jövôjéért
Napjainkban egyre több sportág születik az extrém sportoktól egészen a
kreatív sportágak különbözô kombinációjáig; minden sport igyekszik magához csábítani a média és az emberek
figyelmét. Minél nagyobb teret szeretnének maguknak meghódítani a sportágak közötti piacon. Természetesen
minden új vagy régóta ûzött sport legfôbb törekvése, hogy az olimpiai programban helyet kapjon, illetve bent tudjon maradni. Közismert, az olimpiai
program folyamatosan változik, s azokat a sportágakat, amelyek nem kapnak akkora figyelmet a játékokon, mint
a többi, valamint egyéb más okokból
kifolyólag, kiszorulhatnak az esemény
programjából. Azok a sportágak, melyek kikerülnek, roppant nehéz helyzetbe kerülnek. Ebben a nagy versenyfutásban, észlelni és tanulni kell a sikersportágak népszerûségének okából -–
tehát egy olyan, régóta az olimpiákon
szereplô sportágnak, is, mint az öttusa. Fontosnak tartom tömören elemezni a legismertebb sportágak népszerûségének okait. Továbbá meggyôzôdésem, hogy ezeket az okokat megfelelôen koordinálva át lehet ültetni
minden más sportágba, legyen az
egyéni vagy akár csapatsport.
Korábbi, „Az öttusaszerû diáksport
és az amatôr versenyrendszer igényének felmérése" címû tanulmányom
megírásának fô motivációs rugója az
volt, hogy választ kapjak arra a kérdésre: az öttusa hogyan tudna nagyobb érdeklôdésre szert tenni, avagy népszerûbbé válni, nagyobb hírértékkel bíró
média-megjelenést elérni, s hogyan
tudna önellátóvá, egyfajta „sikeres üzletté" is válni egyben?
A lerövidített válasz természetesen
egyszerû: több embert kell integrálni a

sportágba. A fô problémát a „hogyan"
eredményezi, ami már közel sem
ennyire könnyû.

Feltett hipotéziseim:
1. Feltételeztem, hogy az öttusa ismert és izgalmas sportnak számít Magyarországon.
2. Ismertsége ellenére az öttusa
szabadidôsportként alulreprezentált a
hazai rekreációs területen.
3. Az öttusa sportág egyszerûsített
szakágakkal és versenyszabályokkal
népszerû szabadidôsporttá válhatna
Magyarországon mind a gyermek,
mind a felnôtt korosztály számára.

A mintavételezés folyamata
A kutatásom folyamán az összesen
megkérdezettek száma 419 fô. Ebbôl
a diákok 287-en voltak, s ôket 3 külön
korosztályra bontottam: (1. ábra.)
1. 10 éven aluliak (általános iskola alsó osztály) – 45%,
2. 11-14 évesek (általános iskola felsô osztály) – 11%,
3. 15-19 évesek (gimnazisták) –
13%.
A maradék 132 darab kérdôívet a
felnôtt lakosság egyes tagjaival töltettem ki, akiket az alábbi korcsoportokra
osztottam:
4. 20-30 éves fiatal felnôttek – 3%,
5. 31-45 éves középkorúak – 20%,
6. 46-60 éves érett felnôttek – 7%,
7. 61 éven felüli korosztály – 1%.
A 18 éven aluliak csoportját iskolákban illetve iskolai körülmények között
mértem fel, két fô csoportra osztottam fel ôket: a sportiskolában tanulók
csoportjára és a nem sportiskolában
tanulók csoportjára. A diákokat a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnáziumban (sportiskolában) és a Dr. Me-

Korcsoportok százalék szerinti eloszlása

1. ábra. A válaszadók korcsoport szerinti felosztása

zô Ferenc Általános Iskolában (nem
sporttagozatos általános iskolában)
mértem fel. Összesen 287 db kérdôívet sikerült a testnevelés órák öttusa
foglalkozásainak a keretein belül kitöltetnem. Az iskolánkénti megoszlás
113 (db) sportiskolában tanuló diák, valamint 174 (db) nem sporttagozatos diák vett részt a válaszadásban.
A mintaválasztás során ügyeltem arra, hogy mind a fiatal 10 éven aluli
gyermekek, a 11–14 év közötti felsôtagozatos általános iskolás korosztály,
a 15–19 éves gimnazista korosztály, a
21–30 éves fiatal felnôttek, 31–45
éves középkorúak, a 46–60 éves érett
felnôttek, valamint a 61 évnél idôsebb
nyugdíjas korosztály képviselôi is bekerüljenek a mintába. A kérdôívemben
választ kerestem a mintaadók (1) nemérôl, koráról; (2) az öttusával kapcsolatos ismereteikrôl, a sportágról alkotott véleményükrôl; (3) a sportolási
igényeikrôl; (4) a sportolási szokásaikról; (5) az öttusát alkotó speciális
összetett számhoz való igényükrôl, valamint a sportágba történô szabadidô
eltöltésrôl és amatôr versenyrendszer
kialakításáról.
Az iskoláskorúak kérdôív-kitöltésének a menete a következôképpen zajlott. Elsô ízben kiosztásra kerültek osztályonként a kérdôívek. Miután a diákok válaszoltak a fent említett négy témakör 22 kérdésére, a tornatermekben 45 perces futás-lövészet foglalkozást tartottam. A késô ôszi idôjárás miatt nem volt lehetôség széles „kombinált" pálya kiépítésére a szabadban.
Ennek ellenére a szûkös tornatermekben, sikerült a diákok számára megfelelô pályát felállítani. 3,5m közelségben telepítettük a 8 darab lôállást és
raktuk le a pisztolyokat. A futópályát, a
teret maximálisan kihasználva „S"
ívekkel tarkítottuk. Az így létrehozott
pálya körülbelül 80-120 méter hosszú
lett. (2. ábra)
Egyszerre egy futamban 8 fô indulhatott. Körülbelül egy osztály 16-24 fôs
volt, ennek megfelelôen 2-3 futamot
indítottunk osztályonként. Az idô rövidsége miatt a legnagyobb létszámmal
rendelkezô osztályok is két futamot
futhattak. Egy futam három lövészetbôl és három futó részbôl állt össze.
Fontosnak tartottam, hogy a diákok sikerélménnyel fejezzék be a foglalkozást, ezért korosztálytól függôen másmás lövô feladatot kaptak az osztályok.
A legfiatalabbak feltámasztva lôhettek
a lézerfény segítségét használva. Igyekeztem az alsós korosztálynak minél
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2. ábra. Pálya
kevesebb lövô feladatot adni, hogy
könnyen vegyék az akadályt és szoros
küzdelmeket vívjanak egymással. A
gimnazistáknak a hivatalos öttusa szabályai szerint kellett versenyezniük, de
így is nagyon izgalmas és szoros futamokat produkáltak. Összegezve a hely
szûkôssége ellenére mindegyik osztályban izgalmas, jó hangulatú és szoros futamokat eredményezett a foglalkozás. Az óra után megkértem a diákokat, hogy az utolsó témakörben foglalt
5 kérdésre is értelemszerûen válaszoljanak, hogy fel tudjam mérni a kérdôívem ezen kérdéseit is.

A kutatás fontosabb
eredményei
Kutatásomnak az 2. kérdéskörében
jelentôs eredménnyel tudtam igazolni,
hogy a válaszadók 91%-ban hallottak
már az öttusáról. Ugyanakkor csekély
arányban voltak, akik nem láttak még
televíziós közvetítést az öttusáról.
Megállapítható, hogy széles rétegeket
fed le a média, illetve a sajtó és az ország jelentôs része ismeri ezt a sportágat, vagyis nagy potenciál és lehetôség rejlik a sportágban, mert az emberek számára nem ismeretlen. Sôt a
többség korosztálytól, nemtôl függetlenül is összességében izgalmasnak
tartja az öttusasportot. Ennek ellenére
a 419 mintaadóból 33 fô, azaz összesen 8% tekintett meg öttusaversenyt
vagy eseményt, ami mutatja, hogy a
budapestiek csekély számban látogatják az öttusa rendezvényeket. Ezt a
számadatot minimum célkitûzésként
realizálni, vagy a szebb jövôkép érdekében növelni kellene. A megfelelô sémával, tematikával meggyôzôdésem,
hogy a budapestieknek vagy akár az
egész országnak az öttusát látogatottá
valamint ûzhetôvé, sportolhatóvá lehetne tenni.
A mintavételezés folyamán a fiataloknak tartott 45 perces foglalkozás

után meggyôzôen határozó vélemények születtek. A 286 fôs 18 éven aluli diákok 94%-ának tetszett a foglalkozás. 31%-uk állította, hogy szeretné
versenyszerûen ûzni ezt a sportot. Ebben olyan válaszadók is szerepeltek,
fôleg az általános iskolások körében,
akik elôzetesen azt állították magukról,
hogy versenyszerûen sportolnak. A kutatásom szempontjából nagyon fontos
érték, hogy a 18 éven aluli diákok
51%-a (147fô) szeretné amatôr versenyrendszerben ûzni az öttusasportnak ezt a szeletét. Ez a magas arány
óriási eredmény lehetne az öttusasportnak, jelentôs és széles rétegeket
volna képes lefedni a sportág. Mind a
diáksporttal, mind az amatôr sporttal
egyfajta kölcsönhatás, szimbiózis alakulhatna ki az öttusasportnak a versenyrendszerével.
A fiatal korosztályt vizsgálva eredményes lenne egy jól felépített, kidolgozott amatôr, illetve diáksportot érintô versenyrendszert kiépíteni. Az öttu-

sa, illetve az öttusaszerû versenyek
száma megduplázódna, több fiatalkorút lehetne megismertetni és megszerettetni a sporttal, valamint az amatôr
és diáksport kölcsönhatásban lenne az
élsporttal. Egy képzeletbeli „membrán" rétegen keresztül a sportolók képességeik, motivációjuk és lehetôségeik szerint választhatnának a számukra megfelelô versenyszisztéma közül.
A mintaadók igen magas, 48%-a válaszolta, hogy szeretne elkezdeni sportolni, de nem tudja, hogy mit. Számukra is nagy lehetôség volna biztosítani
olyan összetett sportot, ami kielégíthetné mind a fizikai, mind a mentális
sportolási igényüket.
A felnött korosztálynál is a kutatásomat igazoló eredményeket kaptam.
Meghatározóan sok, 61%-ban volna
igény ennél a korosztálynál olyan
összetett sport kipróbálására, amely
egyszerre igényel, követel fizikai és
mentális aktivitást. Férfi és nôi megoszlásban 60% illetve 50%-ban volna
igény olyan eseményre, ahol kipróbálhatják az öttusát alkotó futás – lövészet összetett számot, valamint 6551%-ban fogadnák szívesen, ha egy
céges rendezvényen kipróbálhatnák a
fenn említett sportot.
Az elôzô számadatokhoz képest valamivel kisebb értékeket kaptam a felnôtt válaszadóktól, de így is 38%-uk állította, hogy volna kedve öttusaszerû
amatôr lebonyolítású versenyrendszerben elindulni, függetlenül, hogy sportosan él vagy sem.
A felnôtt korosztályhoz szóló utolsó
kérdésemben a megkérdezetek 80%a jelentette ki, hogy jó ötletnek tartja
az öttusaszerû diák- és amatôr- versenyrendszer kiépítését, mert sokan
kipróbálhatnák, vagy ûzhetnék a sportA szerzô
lövészetet oktat
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ágat és ezáltal népszerûbb is lenne tôle az öttusasport.

Továbblépési lehetôsek
A szerény költségvetés, amivel a
Magyar Öttusa Szövetség az elmúlt
években rendelkezett, nem tette lehetôvé, hogy a megfelelô média és
egyéb propaganda forrásokhoz nyúljanak. A törekvés megvan az innovációra a MÖSZ részérôl, de ahhoz, hogy a
komoly költségeket igénylô reklámfelületeket ki tudják használni, egyéb bevételi forrásokhoz kell jutni. A diáksport és az amatôr versenyrendszer
tervének a létrehozásával az öttusa
rendelkezne szabadidô bázissal, aminek köszönhetôen a sportág szélesebb rétegeket fedne le. Ennek a tervnek a megvalósulásával megnône az
öttusával kapcsolatos versenyek, események száma, ami plusz hírértéket
képviselne a médiumokban, ezáltal az
öttusa jobban benne lenne a köztudatban valamint az innovációra fordított
összeg jelentôs bevételforrás lehetne.

■

1. táblázat. Az öttusaszerû amatôr versenyrendszer
Korosztályok:
Kategóriák:
A
B
C
Futás (triatlonszerû)
(triatlonszerû)
Lövészet
+Kerekpár
+Úszás +Kerekpár
Versenyszám -+Futás-Lövészet
+Futás.Lövészet
Versenyszám
Versenyszám
10 éven aluliak
A1
11-12 év
A2
B1
13-14 év
A3
B2
C1
15-16 év
A4
B3
C2
17-18 év
A5
B4
C3
19-21 év
A6
B5
C4
22-32 év
A7
B6
C5
33-43 év
A8
B7
C6
44-54 év
A9
B8
C7
55-60 év
A10
B9
C8
61-65 év
A11
B10
C9
66 éven felüliek
A12
B11
C10
idôn kívül is ûzhetô volna ez a sport.
A Magyar Diáksport Szövetségen
keresztül kiépíthetôvé válhatnának a
diáksport versenyek a kerületi, városi,
megyei és országos diákolimpia keretein belül.

Diáksport

Amatôr versenyrendszer

A diákok 94%-a, akiknek kifejezetten tetszett a „kombinált" (futás – lövés) versenyszám gyakorlása testnevelés óra alatt arra ösztökél, hogy egyfajta reform gyanánt az iskolai testnevelés szerves részéve váljon az öttusának ez az ága. Nagyon fontosnak tartom a közoktatásban való megjelenését egy ilyen összetett sportnak. Azon
túlmenôen, hogy felfrissítené a „hétköznapias tesi órákat" a magyar diákok
biztonságosan
ismerkedhetnének
meg a fegyverhasználat pontos metodikájával. Az iskolaudvarok és a tornatermek kiváló helyszínek lehetnének;
korosztálytól, valamint évszaktól függetlenül testnevelés órán vagy iskola

Az amatôr versenyrendszerben 4 kategória is könnyen kiépíthetô volna. Az
„A" kategóriában korosztálytól és nemtôl függôen a futás-lövészet kombinált
számban versenyezhetnének a résztvevôk. A „B" kategóriában a kombinált
versenyszámot kerékpárral, a „C"-t a
kerékpárpáron kívül úszással is kiegészíthetôvé lehetne tenni. A "D" kategóriában rendhagyó, a mindenkori szabályoknak megfelelô öttusa versenyeket
lehetne szervezni azoknak a versenyzôknek, akik kiöregedtek, abbahagyták, vagy valamilyen okból kifolyólag
nem szeretnének az élvonallal versenyezni, csupán a mozgás szeretetéért
ûznék az általuk kedvelt öttusát.
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D
öttusa
lebonyolítás

D1
D2
D3
D4
D5

A szabadidôs réteg, valamint az élsport ágazat között kialakíthatóvá válna
egy kapcsolatrendszer, és az átjárás
oda-vissza biztosított lehetne. A fiataloknál öttusa elôkészítô rendszeren keresztül mûködhetne, ami magába foglalná a diák és amatôr versenyzésen kiemelkedôt nyújtó tehetségeket. A felnôtt korosztályból kiöregedôk pedig
kedvükre, csupán a mozgás szeretetéért ûzhetnék a szeretett sportjukat.
Mindegyik korosztályhoz egy-egy, az
igényeknek megfelelô versenykategória kialakítása kellene.
Ezzel az óriási innovációs lépéssel új
piacot lehetne létrehozni az öttusasporton belül. A kombinált szám lebonyolításához olyan egyszerûsített táblákat, lézer rendszerû légpisztolyokat kellene használni, amik elérhetô áron kaphatók lennének és mind az iskolák a diáksporthoz, és mind a klubok, vagy
egyének az amatôr versenyrendszerhez, szabadidôsporthoz tudnák használni.
Továbbiakban szorgalmaznám egy
rekreációs helyszín kiépítését, kellemes és sokak által elérhetô helyszínen, ami alkalmas lenne a mozgásforma gyakorlására, valamint a diák, az
amatôr vagy akár élsport versenyek lebonyolítására.

Összefoglalás

A diákoknak tetszett a kombináció

Összefoglalva a kutatásaimat megállapítható, hogy a mintavételezés
eredményes volt. Sok hasznos információt sikerült gyûjteni, ami felhasználható lehet a magyar öttusa számára. A kutatásnak köszönhetôen kiderült, hogy igény van az öttusaszerû diáksportra valamint az amatôr verseny
kialakítására. Nagy lehetôség rejlik a
sportágban, mert az emberek ismerik
és bele szeretnének kóstolni ebbe a
néhány éve létrehozott új sportágba.
Kasza Róbert
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Szükséges-e a nyakba vett súlyzóval való
guggolás a súlyemelôk felkészítésében?
Is it necessary to apply back squat in the preparation of weightlifters?
Szabó S. András
Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Budapest
E-mail: andras.szabo@uni-corvinus.hu

Összefoglalás

A dolgozat a súlyemelésben alkalmazott versenygyakorlatok és kiegészítô gyakorlatok kérdéskörével foglalkozik. Elemzi a mellre vett (front squat)
s a nyakba vett (back squat) súlyzóval
történô guggolások közötti különbséget s rámutat a front squat alkalmazásának elônyeire.

Abstract
The paper deals with questions of
competitive and special assistant exercises in weightlifting. Information is
given about the diffrence of front squat
and back squat and attention is paid to
the adventages of application of front
squat exercises on the trainings.

Bevezetés
A súlyemelésben edzésmódszertani
szempontból lényegében kétféle gyakorlatanyagot különböztetünk meg.
Beszélünk versenygyakorlatokról (a
nyomás eltörlését követôen 1973 óta
csak kétkaros szakítás és kétkaros lökés szerepel a versenyprogramban) és
kisegítô (kiegészítô) gyakorlatokról. Ez
utóbbiak közé sorolható a guggolás is,
ami végrehajtható úgy, hogy a súlyzó a
mellkason fekszik (mellen lévô súlyzóval való guggolás vagy guggolás mellrôl a szokásos terminológia magyarul,
angolul ez az ún. front squat) vagy
nyakba, illetve vállra vett súlyzóval való
guggolás (használatos a guggolás
nyakból magyar terminológia is, angolul ez az ún. back squat). A késôbbiekben a rövidebb, s egyértelmûbb elnevezés miatt a front squat illetve a back
squat fogalmakat fogom használni.
Megemlítem, hogy Aján Tamás és Lazar Baroga könyvében (Aján, Baroga,
1988) squat és front squat kifejezések
használatosak, azaz a back squat gyakorlatot jelöli a squat, s ettôl megkülönböztetendô a front squat.
Ahhoz, hogy valaki jó súlyemelô legyen, alapvetô elvárás, hogy jó technikával rendelkezô, erôs versenyzô legyen. Tehát az edzés során kihangsúlyozott figyelmet kell fordítani a technikai képzésre s az erôfejlesztésre. Nyil-

vánvaló, hogy a back squat nem alkalmas technikai képzésre, hiszen ez a
súlyemelés versenygyakorlataitól eléggé eltérô testhelyzetet jelent a súlyemelô számára (az erôemelésnek, azaz power liftingnek egyik gyakorlata),
viszont kiválóan alkalmas erôfejlesztésre, döntôen a lábizomzat erejének
növelésére. A cikkben azt elemzem,
hogy – edzéselméleti megfontolásokból kiindulva – szükséges-e az edzésmunka során a back squat gyakorlatok
alkalmazása a súlyemelôk eredményes felkészítése érdekében.

Verseny- és kiegészítô
gyakorlatok
a felkészítés során
Nem kívánok részletekbe bocsátkozni
az egyes idôszakok – felkészülési (alapozási) idôszak, verseny elôtti idôszak,
versenyidôszak – edzésmódszertani
kérdéseirôl, de annyit mindenképpen ki
kell hangsúlyozni a késôbbiek megértése érdekében, hogy a technikai képzésnek s az erôfejlesztésnek az aránya a
fontos verseny idôpontja függvényében
jelentôsen módosul. Hiszen technikai
képzés csak a szakításgyakorlat s a lökésgyakorlat végrehajtásával lehetséges, s a versenygyakorlatok aránya a
fontos versenyhez való közeledés során
egyre dominánsabbá válik. Ugyanakkor
az általános erôfejlesztés szerepe pedig
fokozatosan mérséklôdik, holott az alapozó idôszakban ez a meghatározó. Persze azt is tisztán kell látni, hogy a technikai képzésnél – amikor a minimális intenzitás legalább 70-75% – egyúttal dinamikus erôfejlesztés is történik, sôt,
ha az ismétlésszám 2 vagy 3, akkor akár
maximális erôfejlesztés is szóba jöhet.
Ez utóbbi azzal magyarázató, hogy a
technika tökéletesítésére igen alkalmas
80-85% intenzitású versenygyakorlat
edzésen történô végrehajtása során a
maximális ismétlésszám általában 3, de
ennél többet – lökésben biztosan nem –
a versenyzô végre sem tud hajtani, hiszen az utolsó emelése (a fáradás miatt)
már közel maximális súlyon történô gyakorlat-végrehajtást jelent, azaz maximális erôfejlesztési gyakorlatot.

Természetesen, ha olyan gyakorlatot végzünk edzésen, melynek a mozgásszerkezete eltér a versenygyakorlatokétól – ilyen pl. a back squat – akkor
ilyen gyakorlat alkalmazásától semmiképpen nem várható a technika csiszolása, viszont az ilyen mozgásstruktúra
alkalmas az erôfejlesztésre. A súlyemelôk edzésprogramjában a guggolásoknak ezért meghatározó szerepe
van. S a mozgás végrehajtásának sebességét tekintve akár dinamikus erôfejlesztésre is felhasználható. A kérdés
viszont az, hogy melyik az alkalmasabb
a versenyzô teljesítményfejlôdése
szempontjából, a front squat vagy pedig a back squat?
A versenygyakorlatokon (szakítás és
lökés) kívül alkalmazott speciális kisegítô gyakorlatok számát és alkalmazásának arányát tekintve igencsak megoszlanak a vélemények. Hanzlik (1981)
38 ilyen gyakorlatról ír – amit egyúttal
alkalmazni is javasol – ugyanakkor a világ egyik legismertebb súlyemelô
edzôje, a világbajnokok és világcsúcstartók tucatjait nevelô bolgár edzô,
Ivan Abadzsiev (1997) csupán a 2 guggoló gyakorlat szükségességét ismeri
el, a többit alárendelt jelentôségûnek
tartja. Fehér (2006) 28 kiegészítô gyakorlatot ír le könyvében, a Nemzetközi
Súlyemelô Szövetség által kiadott Club
Coach Manual szerint (Jones és mtsai,
2010) 21 ilyen gyakorlatot célszerû alkalmazni a súlyemelôk felkészítése során. Tóth Géza – a 2011-ben elhunyt
Európa- és világbajnok könyvében
(Tóth, 1970) – 14 ilyen gyakorlatot említ. Az általa használt terminológia a
front squat kifejezésre: guggolás mellkasra helyezett súllyal, a back squat
pedig: guggolás nyakba tett súllyal. Azt
azonban senki – s ez természetesen
érvényes a súlyemelôsport többi szakemberére is – sem vitatja, hogy a guggolásnak kiemelkedô jelentôsége van
a súlyemelôk (sôt más sportágak képviselôi) felkészítésében (Zsuga, 1997;
Jakovou, 1997).

Teljesítôképesség
front squat és back squat
gyakorlatokban
Valószínûleg az edzôk többsége
egyetért velem abban, hogy ha pl. egy
súlyemelô 200 kg-os teljesítményre képes lökésben, akkor a legjobb front
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squat eredménye 230 kg körüli, a legjobb back squat eredménye pedig 300
kg körüli lehet. Persze egyedi eltérések
lehetnek s ezek akár igen jelentékeny
különbségeket is mutathatnak. A közelmúlt egyik kiemelkedô versenyzôje,
a német Mark Huster (a 85 kg-os súlycsoportban versenyzô olimpiai ezüstérmes emelô) legjobb lökésteljesítménye 213 kg volt, a legjobb back squat
eredménye viszont „csak" 280 kg.
Ugyanakkor a Henry Mark nevû amerikai emelô (+105 kg-os súlycsoport)
400 kg-os back squat eredménnyel
büszkélkedhetett, de a legjobb lökéseredménye „csupán" 220 kg volt.
Az azonban nyilvánvaló, hogy a front
squat eredmény jóval meghaladja a lökésben, mint a versenygyakorlatban
elérhetô maximumot. Ennek oka az,
hogy a front squat ugyan lényegében
része a lökésgyakorlatnak, hiszen fel
kell állni a mellre vett súlyzóval guggolásból, de a lökésgyakorlat során elôzetesen fel is kell húzni a súlyt a dobogóról, be kell vele ülni, s a felállást követôen ki is kell azt lökni s uralni a súlyt
a le jelzésig. Miután azonban a front
squat edzésgyakorlat során a súlyzó
hasonló helyzetben van, mint a versenyszerû lökésgyakorlat során, ezért
a technika fejlesztésére és stabilizálására is alkalmas a front squat.
A back squat eredmény viszont
többnyire jóval nagyobb, mint a front
squat-ban elérhetô teljesítmény. Látszólag ez ellentmondás, hiszen ugyanarról a súlyzóról, s ugyanarról az emelôrôl (ugyanolyan izomzat) van szó. De
a lényeges különbség biomechanikai
okokkal magyarázható, azzal, hogy a
back squat gyakorlat végrehajtása során lényegesen kedvezôbb helyzetben
(ízületek szögviszonyai, a test és a
súlyzó súlypontja közötti különbség, a
forgatónyomatékok nagysága) van a
súlyemelô, tehát a mozgásvégrehajtás
hatékonysága jobb. Következésképp a
back squat eredménye többnyire 2030%-kal nagyobb, mint a front squatban elért maximális teljesítmény. Tehát ugyanazt a súlyt a versenyzô
könnyebben emeli fel back squat esetén, mint front squat gyakorlatot alkalmazva. Sôt, az a súly, ami front squat
esetén már meghaladja az emelô teljesítôképességét, az back squat gyakorlattal még bôven belefér a tolerálható
edzésterhelésbe.

Kell-e back squat?
Vaszilij Ivanovics Alekszejev (19422011) szovjet súlyemelô, aki 79 világcsúcsot állított fel hosszú és eredményes pályafutása során (s két olimpiáról is aranyat hozott), a dubnai súlyemelô szakosztályban folytatott sze-
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mélyes beszélgetésünk (Alekszejev,
1977) során úgy tájékoztatott, hogy a
back squat lényegében felesleges.
(Ugyanakkor tény, hogy a versenyzô
az élversenyzôi pályafutásának elsô
éveiben még jelentôs arányban alkalmazta a back squat gyakorlatot, mint
errôl az 1974-es esztendô edzésterhelését bemutató cikkében (Alekszejev,
1977) is ír.) Ellenvetésem – pusztán
edzéselméleti szempontból – kettôs
volt. Az elsô az, hogy az edzésmunka
hatékonyságát jelentôs mértékben befolyásolja az edzésmunka terjedelme
(a felemelt kg-ok összege, pl. egy
edzésen 10 t), s mivel a back squat
gyakorlatban érhetô el a legnagyobb
kg terhelés, ezért a terjedelem is jelentékenyen növelhetô ez által. Ha tehát
az emelô összesen 20 emelést hajt
végre a 250 kg-os súlyzóval back squat
gyakorlat esetén, akkor ennek terjedelme 5 t. Ha viszont a kb. azonos intenzitást jelentô 200 kg-os front squat
gyakorlatból hajt végre 20 emelést, akkor ennek a terjedelme csak 4 t, tehát
az edzésmunka terjedelme jelentékenyen módosult. A második ok az, hogy
eredményfejlôdés csak akkor várható,
ha a versenyzô határterheléshez közeli edzésmunkát végez, tehát a minél
nagyobb súllyal végzett munka jelent a
versenyzô izomzata (és szervezete)
számára olyan terhelést, amire ha az
adaptáció a válasz, akkor megvalósul a
teljesítményfejlôdés élettani alapja.
(Persze utána regeneráció is kell.) Sôt,
egy harmadik és negyedik okot is felhoztam, nevezetesen, hogy a változatosság pihentet, pszichésen jobb, ha
többféle gyakorlatot is alkalmazunk az
edzésen, továbbá a hasonló súllyal
végrehajtott guggolások közül (a kisebb relatív intenzitás miatt) a back
squat gyakorlatot a versenyzô jobban
élvezi, szívesebben végzi az edzést.
Nos, Alekszejevnek nem okozott
gondot a válaszadás. Az elsôre azt válaszolta, hogy igaz, hogy az edzésmunka hatékonyságának egyik paramétere
a terjedelem, de ennél fontosabb az intenzitás. Tehát ha nekem a 200 kg a
legjobb front squat eredményem, akkor a 180 kg-os gyakorlat 90% intenzitást jelent. S ugyanez a helyzet a back
squat esetében is, ha ott 250 kg a legjobb teljesítményem, akkor a 225 kgos gyakorlat is ugyanazt a 90%-os intenzitást jelenti, hiába nagyobb a súly
40-50 kg-mal. Tehát a 180 kg-os súly
emelésével is elérem ugyanazt a hatást. Ez a vélemény egyébként meglehetôsen egybecsengett egy másik
edzô, Alekszej Medvegyev (1997) késôbbi vélemény-nyilvánításával, mely
szerint igazából az edzésmunka hatékonyságát az mutatja, hogy az adott
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edzésen a versenyzô hány olyan emelést hajtott végre, ami esetében az intenzitás elérte illetve meghaladta a
90%-ot. (Intenzitás: az adott fogásnemben a maximális teljesítményhez
viszonyított érték %-ban kifejezve.)
A második ellenvetésre adott válasz
is az intenzitás kérdése körül forgott. A
teljesítményfejlôdés szempontjából
valóban szükség van határterhelési (a
100%-os intenzitást közelítô) ingerekre, de ismételten kihangsúlyozandó,
hogy nem az abszolút kg, hanem az intenzitás a döntô. S még talán az is,
hogy – végül is ugyanolyan intenzitás
esetén az emelô kisebb súlyt emel a
kedvezôtlenebb biomechanikai paraméterek miatt front squat esetén,
mint back squat gyakorlatban – a kisebb abszolút súllyal végzett terhelés
utáni regeneráció is gyorsabb. Tehát
összességében a terhelhetôség javul.
Továbbá újabb elônyt jelent a front
squat alkalmazása a back squat-tal
szemben a technikai képzést illetôen
is, hiszen a front squat gyakorlat alkalmazása az edzések során segíti a lökés (illetve a lökésgyakorlat elsô része)
technikai végrehajtásának csiszolását,
a jó technika stabilizálását az azonos
testhelyzetbôl adódóan. Itt – ehhez a
gondolatmenethez kapcsolódóan –
említeném meg Abadzsiev véleményét (Abadzsiev, 1997), aki szerint ha
egy hegedûmûvész néha zongorázik
is, az nem baj, de azért fôleg (és kitartóan) hegedülnie kell. Azaz – a súlyemelés nyelvére lefordítva – egy súlyemelônek fôleg a súlyemelés versenygyakorlatait kell az edzéseken végrehajtania. Azaz olyan gyakorlatokat,
amelyek esetében a test azonos vagy
hasonló pozícióban van a versenydobogón végrehajtott emelések során tapasztalhatóval. Márpedig a back squat
esetében a súlyzó és a súlyemelô testének helyzete olyan, ami soha nem
fordul elô még közelítôen sem a versenydobogón.
Ami pedig a harmadik és negyedik
ellenérvet jelenti, ezeken Alekszejev
csak mosolygott. Nem az edzést kell
élvezni, hanem azt, hogy a hatékony
edzésmunka következtében egyre
eredményesebb, sikeresebb versenyzôvé válunk. S nem back squat gyakorlattal kell pihenni, hanem a szakedzést
követô kiegészítô sporttal, pl. atlétikával, röplabdával, asztaliteniszezéssel,
amelyek az én kedvenceim – tette
hozzá. Az edzéseken pedig olyan gyakorlatokat kell végrehajtani, ami a
technikai képzést s az erôfejlesztést
egyaránt szolgálják. Ilyen a front squat,
ezért javasolom ezt a back squat gyakorlattal szemben – zárta le a megbeszélésünket.
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Záró gondolatok
Nem gondolom azt, hogy csak egyféle ösvény vezet a hegycsúcsra, nem
vélekedek úgy, hogy kizárólag egyféle
edzésmunka lehet sikeres. Sokféle
edzô van, sokféle edzôi koncepció és
sokféle versenyzô is, akiknek az igénye a terhelhetôséget, technikai képzést, erôfejlesztést, regenerációt illetôen eltérô lehet. Az edzéstervet általános – és korrekt! – élettani és biomechanikai elvek figyelembevételével
kell kialakítani, de a gyakorlati kivitelezésnek mindig racionálisnak, aktuálisnak s individuálisnak kell lenni az adott
versenyzô jellemzôinek figyelembevételével.
Az én versenyzôi pályafutásom során alkalmazott edzésmunkában jócskán szerepelt guggolás, de többnyire
back squat volt a gyakorlat, én is jobban szerettem ezt csinálni, mint a
front squat gyakorlatot. De az is biztos, hogy ha akkor rendelkeztem volna a mai ismeretanyaggal, akkor az
edzésmunkámban jelentôsebb szere-

pet kapott volna a front squat. Tempora mutantur, et nos mutantur in illis.
(Változnak az idôk s mi magunk is változunk.)
Hogy egy mai súlyemelô edzô hogyan dönt a kétféle guggolás alkalmazásának arányáról, az az edzô felelôssége és joga. Tehát nem mondom, hogy
nem kell egyáltalán back squat az
edzésmunkában. De talán érdemes elgondolkodni a front squat alkalmazásának elônyeirôl s ennek figyelembevételével összeállítani az edzésprogramot.
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FEJBEN DÔL EL
Sportpszichológia mindenkinek
Készséggel, jó szívvel ajánljuk ezt a kötetet, amely szellemi folytatása a 2002-ben megjelent, az alkalmazott
sportpszichológiával Magyarországon elsôként foglalkozó,
Téthelyzetben címû kiadványunknak. Megérdemelt sikere
bátorította fel a Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Karán azóta diplomát szerzett sportpszichológusok frissebb nemzedékeit, hogy folytassák a megkezdett munkát, gazdagítsák újabb fejezetekkel, azaz ismeretekkel a tanulni vágyók tudástárát.
Fejben dôl el – gyakori válaszunk ez a várakozás alatti,
gyenge teljesítmény okai iránt érdeklôdô újságírók kérdéseire. Igen, a kudarc egyik leggyakoribb mentális oka, ha
valaki, úgymond, nincs ott fejben… Ez a talán talányosnak
tûnô kifejezés érthetô kíváncsisággal töltheti el az olvasót,
s nyomban utána fogalmazódhat meg a kérdés: vajon milyen módszerekkel lehet elkerülhetôvé tenni a kudarcot?
A válasz keresése és ajánlása a szerzôk célja: közérthetôen közel hozni a mentális felkészülés módszereit, bemutatni a folyamatot, továbbá megosztani a sikerek élményét
is, amelyekrôl a sportolók vallanak, feltárva belsô világukat.
Dr. Lénárt Ágota, neves sporttudósunk, a kötet egyik
társszerzôje és egyben szakmai lektora is, bevezetôjében
a következôket jegyzi meg: „Célunk, hogy eloszlassunk
félelmeket, mítoszokat, melyek ehhez a munkához fûzôdnek. A sportpszichológia elsôsorban ép, egészséges sportolók teljesítményfokozását tûzi célul, meghatározott
módszerek, eljárások segítségével. Szeretnénk felhívni a
figyelmet arra, hogy melyek a szakavatott metódusok, s
arra is, hogy kizárólag képzett szakemberek segítségét vegyék igénybe a sportolók és az edzôk."

Kedvcsinálónak hadd idézzünk néhányat a fejezetek közül, a teljesség igénye nélkül:
• Reflektorban a figyelem és a koncentráció
• Az erô velem van – Az önbizalom
• Maradj mozgásban, avagy a motiváció szerepe
• A kommunikáció, avagy a nyuszika és a sapka esete a
sport világában
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50 éves a Zopf-íj
Alois Zopf (Bad Goisern, 1933), akit méltán neveznek az osztrák íjászsport atyjának, kiemelkedô mértékben járult hozzá az egész európai íjászat fejlôdéséhez.
Nemcsak sikeres íj-modellek készítése köthetô a nevéhez, hanem számos kiváló íjász és íjkészítô is tanult tôle. Mint sikeres íjgyártó és üzletember bejárta a világot, és személyes barátságokat kötött az íjászsport kiemelkedô alakjaival. Fô
mûve, a Zopf-íj, 2012-ben ünnepelte „születésének" 50. évfordulóját. Hatása az
íjászsport európai fejlôdésére azonban már korábban kezdetét vette…

Elkötelezettség

1956-ban, Schilleitenben, a Szövetségi Sportiskolában, az elsô íjásztanfolyamon került kapcsolatba a sportággal. Ugyanabban az évben egy sporttársával íjász szakosztályt alapított Bad
Ischlben. Aktív versenyzôként 1959ben indult elôször az osztrák bajnokságon, amelynek a szervezésében már a
következô évben közremûködött.
– Nem akartam soha élsportoló lenni, és sohasem edzettem keményen.
Azért vettem részt a nemzetközi versenyeken, hogy tapasztalatokat szerezzek és kapcsolatokat kössek. Célom a sajátos edzôi tevékenység megismerése és a sportág népszerûsítése
volt. – Így summázta felfogását.
1962-ben alapította a „Salzkammergut Bogenklub"-ot. A szabadtéri gyakorlóhely egy bútorcsarnok hátsó épülete mögött volt, télen a kiállító-terem
elsô emeletén lehetett 18 méterre lôni. 1963-ban alakult meg az Osztrák
Íjász Szövetség (ÖBSV), amelynek
1985-ig volt az elnöke.
– Az íjászat számomra harmóniát jelent – ezért szeretek egyedül gyakorolni.
Az 1965-ös világbajnokságon Svédországban az osztrák csapat vezetôje
volt, és 1968-ban az ô kezdeményezésére és irányításával rendezték meg
hazájában az elsô Íjász Európa-bajnok-

ságot, Reuteban. 1969-ben megszerezte az NAA, az USA Íjász Szövetségének „A" fokozatú edzôi minôsítését.
Az 1969-es és az 1983-as világbajnokságon, továbbá az 1984-es olimpián
csapatvezetôként, edzôként és kongresszusi küldöttként vett részt. 1976ban és 1980-ban közremûködött a
montreali és a moszkvai olimpiai íjászversenyek koordinálásában. 1982-ben
alapította meg az IAAC-t, az Íjász
Edzôk Nemzetközi Szövetségét, és
megszervezte az elsô nemzetközi
edzôtovábbképzô tanfolyamot Bad
Goisernben.
– Íjászat közben ne a hibáidat keresd, hanem képzeletben tervezd meg
a tökéletes lövést: Mit kell tenned a sikeres találatért?"
A 80-as és a 90-es években új versenyformákat vezetett be, mint a trekking-terepíjászat, ahol a résztvevôk nehéz hegyi terepen túráznak, kötél segítségével másznak, a sí-íjászat, az alpesi terepversenyek, az íjász-biatlon,
vagy a vadvízi evezés és íjászat a parton elhelyezett célokra. 2000-ben pedig íjászversenyt rendezett a híres
Dachsteini Mamut-barlangban.
– Az íjászat jövôjét a tömegesítésben, az iskolai és az ifjúsági sport, és a
fogyatékkal élôk sportjának felkarolásában látom.

Alois Zopf (elöl) régi idök
hazai nagyjaival Törökbálinton

Alois Zopf, az európai ijászat meghatározó alakja

Az íjászüzlet
1958-ban vette át a szülôi üzlet irányítását, amelyet sportüzletnek alakított át. Faíjakat és alumínium nyílvesszôket importált külföldrôl, mivel az
asztalos által készített íjak nem voltak
megfelelôk. 1962-ben elsôként importálta Japánból az akkor újdonságnak
számító Yamaha-reflexíjakat, amivel
késôbb honfitársa, Kurt Dworak az elsô osztrák 1000-es FITA-csillag eredményt teljesítette. Az Egyesült Államokból a vezetô márkáknak számító
(Hoyt, Black Window és Ben Pearson)
íjakat importálta. 1963-tól az Easton
fémnyílvesszôk kizárólagos forgalmazója lett Európában. Az értékesítést tekintve, ezekben az években, a saját
fejlesztésû modellek domináltak,
1978-tól már fôleg vezetô amerikai felszerelést forgalmazott. Bejárta az
Egyesült Államokat, ahol szinte minden akkori íjász hírességgel megismerkedett.
– Nem kedvelem a vadászatot, így
az íjjal való vadászatot sem mûvelem.
(Ugyanis az USA-ban a vadászíjászat
kiemelkedôen népszerû tevékenység.
A szerk.)
Arra a kérdésre, hogy a sok kiválóság közül ki tette rá a legnagyobb benyomást, több hírességet is említ, akik
közül Earl Hoyt nevét emelte ki, mivel
az ô íjában találta meg a legnagyobb
harmóniát, a legkiválóbb egyensúlyt a
gyorsaság és a stabilitás között. Ebben
az idôben a Zopf-íjászüzlet egyre népszerûbb és elismertebb lett, amelyet
2009-ben egyik unokája, Bernhard
Wagner vett át, s a cég akkor vette fel
a „Bogensport Wagner" nevet.

Zopf-íjkészítés – 50 év
– Személyes célkitûzésem az elsô
30 évben az volt, hogy a legkorszerûbb
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felszereléssel és edzésmódszerekkel
fejlesszem az olimpiai szakágat. Az
igazi kihívást azonban az íjkészítés jelentette.
1962-ben síoktatóként kapott meghívást Japánba, és ott ismerkedett
meg a Yamaha cég íjkészítôivel. A reflex-íj fölépítése egyenesen elbûvölte,
álma lett ezeknek az íjaknak a hazai
elôállítása. Visszatérve Prágába utazott, hogy az 1938-as londoni világbajnokot, Frantisek Hadast kérje fel erre a
feladatra, akinek már voltak tapasztalatai az íjkészítésben. Elsô mûhelyüket
1963-ban építették, fô célkitûzésük a
reflexíjak, a Saturn (I, II, III) modellek
elôállítása volt. 1967-ben a család hetedik gyermekeként megszületett
Martin – az új mintát X7-re keresztelték. Ezzel a típussal nyerte Anni Berner az Európa Kupát Genfben, és ezzel
javította meg az összes osztrák rekordot. 1968-ban a „Super 8" modellt hozták forgalomba, amelynek, az amerikai
Hoyt Medalisthoz hasonlóan, megvan
valamennyi stabilizációs lehetôsége.
Az orosz Viktor Sidoruk ezzel a modellel nyert Európa-bajnokságot Hradec
Kralovében, igazolva a korszerû fejlesztési technológia irányát.

Fiatalságának „titka”
Az „Alu Magic” sikermodellt 1970ben fejlesztették ki, amely világszerte
az elsô Take Down (szét- és összeszerelhetô) íj, és az elsô, amely fém középrészt tartalmaz. Csak két évvel késôbb jelent meg az amerikai Hoyt hasonló építésû T/D3 modellje. A növekvô kereslet és az Alu Magic sikere után
1971-ben a mûhelyt 500 négyzetméteresre kellett bôvíteni. Az Alu Magic világszerte keresetté vált, több nemzeti
válogatott versenyzôi használták eredményesen nemzetközi és világversenyeken, számos országos FITA csúcsot állítottak fel vele. 1971 és 1975
között rekord számban találtak gazdára
az Alu Magic, a Saturn és az X7 modellek. 1976-ban azonban az amerikai dollár értéke jelentôsen csökkent, ami kihatott az exportra is, visszaesett a
nemzetközi kereslet, az üzlet és az íjgyártás is alábbhagyott, és a hazai piac
ellátása került elôtérbe.
1988-ban egyik fia, Alois Thomas
vette át a téli sportokra és a szabadidôs tevékenységre koncentráló
sportszerüzlet irányítását, és vezeti
jelenleg is sikeresen. Alois Zopf (Szenior) továbbra is készíti az íjakat, részt
vesz a kalandközpont és a síiskola
mûködtetésében. Az íjmodellek kínálatát jelentôsen módosította: változatos és gazdag kínálatot nyújt a tradicionális íjak iránt megnövekedett keresletnek megfelelôen. Íjai „custom-

made" íjak, azaz: a megrendelô kívánsága szerint egyénre szabottak. A elkészítési idô szenzációsan rövid, kettô-négy hét.
Alois, befejezésül egy személyes
kérdés. Ahogyan korábban, most is
igen aktív vagy, sok minden mást is
csinálsz: túrázol, hegyet mászol, síelsz,
lovagolsz, utazol a világban mindenfelé. Mi tart fiatalon?
- Fiatalon tart az új kihívások felvállalása és a szellemi beállítódás fejlesztése.
Német nyelvû szöveg:
Volker Alles
Magyar fordítás:
Buchner-Velsz Anikó

Utóirat
A fenti cikk másodközlés: a németországi Ludwigshafenben kiadott Traditionell Bogenschiessen folyóirat 66.
(2012/4.) számában megjelent „50
Jahre Zopf Bogen" címû német nyelvû
cikk rövidített fordítása. Ezúton is kifejezzük köszönetünket Angelika Hörnig
asszonynak, a folyóirat kiadójának és
Volker Alles fôszerkesztô/szerzônek a
másodközlés készséges engedélyezéséért, továbbá Buchner-Velsz Anikónak a magyar nyelvû fordításért.
Alois Zopf kiemelkedô és széleskörû
tevékenysége az íjászsport terén, és
az általa sportszövetségi elnökként is
képviselt „osztrák kapcsolat", a maga
korában, meghatározó jelentôségû volt
a magyar íjászsport életében is. Elég,
ha csak a két szomszéd ország versenyein való rendszeres részvételi, rivalizálási lehetôségre, a közvetlen versenyzôi tapasztalatszerzésre, a válogatott keretek csere-edzôtáborozására
és a közös szakmai tanácskozásokra
utalunk, vagy ha az egyik legjelentôsebbet, a korszerû íjászfelszerelés
könnyebb elérhetôségét említjük,
szemben a nehézkes tengerentúli behozatallal.
A „Zopf Bogen" 2012-ben ünnepelte
50 éves jubileumát. Alois és felesége,
Elisabeth ez év elején tartották közös
80. születésnapi ünnepségüket szeretteik (7 gyermekük, 15 unokájuk, 2 dédunokájuk és a közel 70 fôs rokonság)
körében. A tiszteletre méltó évfordulók alkalmából a magyar íjászkortársak
és a Veterán Íjászok Baráti Köre nevében – a rangidôs, 90 éves Várhalmi Ernôvel, a volt fôtitkárral és aktív versenyzôvel – mi is szeretnénk kifejezni
elismerésünket Alois Zopfnak, kiemelkedôen sikeres életmûvéért és a szakmai, üzleti érdekeken túlmutató sportbaráti segítôkészségéért. További tevékenységéhez fiatalos, friss erôt, jó
egészséget és hosszantartó boldog
(M. A.)
életet kívánunk.

Alois Zopf
legismertebb íjának
a középrésze,
az Alu Magic
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Átalakulva folytatja munkáját a BOM

Szalay-Berzeviczy Attila
Változatlan céllal, de új irány kijelölésével kapott új lendületet a Budapesti
Olimpia Mozgalom (BOM) munkája közölte a nyolc éve elindult, s idôközben alapítvánnyá átalakult civil szervezôdés áprilisban sportközvéleményünkkel.
A „BOM a Magyar Sportért” alapítvány célja az, „hogy magyar sportolók
olimpiai felkészülését támogatva járuljon hozzá hazánk hagyományosan kiváló szerepléséhez az ötkarikás játékokon,

és ezen keresztül Budapest egy majdani olimpiai pályázatának sikeréhez".
A Nyúl Sándor, Kulcsár Krisztián és
Szalay-Berzeviczy Attila kezdeményezésével létrejött, 35 millió forinttal induló alapítvány elsô lépésként ösztöndíjprogramot indít a sportolói karrier
mellett felsôfokú vagy szakmát adó tanulmányokat folytató olimpiai kerettagok részére.
Az alapítványt a BOM Egyesület,
üzletemberek, a sportszakma szereplôi és civilek hozták létre és mûködtetik azzal a céllal, hogy az általuk mozgósítható források bevonásával segítsék a magyar élsportolók felkészülését
a következô olimpiákra. Közleményük
szerint „a szervezet hosszú távú célkitûzése, hogy sportolóink minél eredményesebb olimpiai szereplésének támogatásán keresztül továbbra is elôsegítse Magyarország egy késôbbi, alkalmas idôpontban történô jelentkezését a nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére".
A „BOM a Magyar Sportért” alapítvány így „más eszközökkel ugyan, de
a fô célt nem szem elôl vesztve, a
2005-ben létrehozott BOM Egyesület
szellemi utódjaként fog tevékenyked-

ni, miután az alapítók az alapítvány bejegyeztetésével párhuzamosan megszüntették az egyesületet."
A kuratórium elnöke Szalay-Berzeviczy Attila, tagjai: Dér Tamás, Lantos
Csaba, Nagy György, Gecser Ottó,
Nyúl Sándor, Kulcsár Krisztián, Straub
Elek, Vahl Tamás és Wolf László.
Szalay-Berzeviczy Attila elnök így fogalmazott:
„Az elmúlt évek megváltozott gazdasági körülményeire való tekintettel
újragondoltuk korábbi, a budapesti
olimpia megvalósítására irányuló stratégiánkat és úgy döntöttünk, hogy a
nálunk felhalmozódott tudást, tapasztalatot és forrásokat a hazai élsport támogatására fordítjuk, amíg a magyar
gazdaság rá nem talál egy olyan fenntartható növekedési pályára, amely aztán lehetôséget teremt Magyarország
nagy álmának valóra váltásához.
A BOM alapítvány szoros kapcsolatot fog ápolni az olimpiai sportágak
szövetségeivel, valamint a felsôoktatási intézményekkel, mert csak így lehet
sikeres az ösztöndíjprogramunk. Kifejezett szándékunk, hogy szövetségese
és partnere legyünk a Magyar Olimpiai
Bizottságnak."

Fair Play-díjazottak
Április 9-én a MOM Kulturális Központ zsúfolásig telt kupolatermében
számos díjazottat és nagyszámú érdeklôdôt köszöntött Kamuti Jenô, a
Magyar és a Nemzetközi Fair Play
Bizottság elnöke. A neves sportvezetô kijelentette: „Manapság, amikor gazdasági, erkölcsi és etikai válsággal küzd a világ, a sport az a terület, amely kapaszkodót jelent az életünkben."
A dicséretesen oldott és protokolltól mentes légkörben többen is meghatottan – olykor könnyeikkel küszködve – vették át az okleveleket: így
Sákovicsné Dömölky Lídia olimpiai
bajnok tôrvívó, Kunszt Gábor, a Honvéd korábbi elnöke vagy Radulovics
Bojana, az elmúlt évtized kézilabdázó
klasszisa. Díjat kapott Kubatov Gábor
is, az FTC elnöke a fair play hatékony
népszerûsítéséért.
A legnagyobb tapsot Gyurta Dániel,
London világcsúccsal gyôztes mellúszó olimpiai bajnoka kapta: amint az
köztudomású, ô volt az, aki aranyérmének másolatát elküldte nagy ellen-

fele, a játékok elôtt nem sokkal, tragikusan fiatalon elhunyt norvég Alexander Dale Oen családjának. „Bár csak
ne lennék itt, és élne a barátom! –
mondta, majd hozzátette: – Nálunk, a
családban három szó a meghatározó:
szerénység, tisztelet, alázat. Igyekszem ehhez tartani magam."
Az esemény végén Kamuti bejelentette, hogy jövôre két új kategóriával
bôvítik a díjat: elismerést kapnak
majd az arra legérdemesebb utánpótláskorú és amatôr sportolók is.
Kitüntetett tizenegy. Fair play-cselekedet. Trófea: Gyurta Dániel (úszó).
Diploma: Liszka Eszter (tájfutó), Baji Balázs (atléta), Sipos Péter (vitorlázó). A fair play népszerûsítése: Kubatov Gábor. Trófea: Sákovicsné Dömölky Lídia (vívó). Diploma: FTC, George F. Hemingway (a Honvéd tulajdonosa).
Életmû-kategória. Trófea: Fináczy
György (vitorlázó). Diploma: Kunszt
Gábor (a Honvéd korábbi elnöke), Radulovics Bojana (kézilabdázó), Zsigmond Tibor (tájfutó).

Radulovics Bojana
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Média és látványsport
A 2013. március 2-i Barcelona–Real
Madrid labdarúgó mérkôzésnek hatalmas médiavisszhangja volt. Nagy várakozást gerjesztettek a nézôk körében,
pedig a mérkôzésnek a presztízsen kívül nem volt tétje. A bajnokságban a
Barcelona már behozhatatlan elônnyel
vezetett, a Real a kupaküzdelmek során már legyôzte és kiverte a katalán
csapatot. Ráadásul a Madridra néhány
nap múlva a Manchester United elleni
BL-visszavágó várt. Ez a hozzáállás a
mérkôzés elsô félidejében jól látszott.
Jellemzô mozzanat volt: a Barca hátul
gurigázott, a Madrid csapata pedig saját térfelén tétlenül nézte a passzolgató ellenfelet. (A második félidôre felpörgött a meccs.) A televízió azonban
nem hagyta ennyiben az ügyet. Vágóképekkel erôsítette az alig létezô dinamikát. Amikor nem történt semmi,
megannyiszor bevágta a kispadról a feszült arccal felpattanó Mourinho-t,
visszajátszotta a játékosok labdáért vívott párharcait. Ugyancsak jellemzô a
két kiemelkedô játékos, Messi és Ronaldo túlzásokba hajló, mesterséges
összehasonlítása. Az érdeklôdés felkeltése érdekében szinte minden
megmozdulásukról vezetnek statisztikát. Azt is kiszámolták, melyik játékos
eredményesebb az egymás elleni mérkôzéseken.
Ugyancsak eklatáns példa a média
„feljavító tevékenységére" a 2013. májusi Grasshoppers–FC Zürich labdarúgó rangadó összefoglalója. A közvetítésre jogosult televíziós társaság a
kezdô képkockákra is hangos közönségzajt vágott, holott jól láthatóan szinte teljesen üres volt a lelátó.
„Szerettük volna minél élvezetesebbé tenni az összefoglalót, ezért kevertünk szurkolói éneket a képek alá. A
döntést sietve kellett meghoznunk, de
belátjuk: rossz döntés született. A kép
vagy a hang manipulálása valóban
megengedhetetlen" – írta közleményében bûnbánóan a tévétársaság.1
Joggal idézhetjük fel Marshall
Mcluhan megállapítását: „A média
azért van, hogy telehordja életünket
mesterséges élményekkel és önkényes értékekkel2. Egy angol labdarúgó
kétségbe vonja az összefoglalók tárgyilagosságát: „amit a Premier League
összefoglalókban mutatnak, az nem a
színtiszta igazság, a narráció mindenképpen arra törekszik, hogy legyen
egy hôs és egy bûnbak. E kettô bárki
lehet: játékos, menedzser, a játékvezetô vagy valamelyik asszisztense. A topcsapatoknak általában hôseik vannak,

a gyengébbiknek bûnbakjaik, mert ez a
legkönnyebben eladható.“3

Akkor is van hír,
ha nincsen hír
Karácsony és szilveszter táján hiába
kevesebb a focimeccs, azonban a szorgos kezek továbbra is dolgoznak, özönlenek a hírek a labdarúgás világából. Az
egyik, híres, sztárfocista szilveszterkor
megütötte feleségét. Meg is bánta tettét, de már késô volt. A feleség beadja
válókeresetét. Pedig álomházasságnak
indult a kiváló labdarúgó és a gyönyörû
modell frigye.4 Vezetô sporthír lett az
incidensbôl. Ugyancsak kiemelt hír lett
egy angol élvonalbeli focicsapat edzésén történt inzultus. Az egyik sztárjátékos kíméletlenül csúszott be játékostársának, mire a neves edzô és a durva
játékos összeszólalkoztak, ráncigálták
egymás ruháját. Szerencsére az edzésen jelen volt egy szemfüles fotóriporter, aki nyomban fotósorozatot készített az eseményrôl. A képek bejárták a
világsajtót.5
A labdarúgásról szóló hírek egy része, különösen uborkaszezonban, hasonlít a szappanoperákhoz. A történeteket könnyen átírhatjuk ilyesfajta jelenetekre. Don Silvio megütötte a gyönyörû donna Paulinát. Az álompár
csakugyan válik? Az áthallás nem véletlen. Számos hasonlóság van az idézett hírek és az említett sorozatok keretei (díszlete) között. Az élvonalbeli ligákban játszó, gyakran vonzó külsejû
játékosok, gazdagok és sikeresek,
akárcsak a sorozathôsök. Mint a mesében, sokan szegény sorból válnak gazdaggá. Céltudatos, erôsen motivált fiatalemberek. Még romantikus is lehet,
hogy hetente többször is megmérkôznek, a diadalmas siker és a fájdalmas
kudarc közt csaponganak. Ebben a
helyzetben nem véletlen, hogy sok focista különleges hôsnek érzi magát.
Egyes sportolók körül rendkívül
„összesûrûsödik a levegô", pl. Ibrahimovics, Balotelli. De az elit labdarúgókat is túlszárnyalják a focista feleségek, élükön a popsztár, Victoria Beckham-mel. Ôk igazán olyanok, mintha a
népszerû sorozatfilmekbôl léptek volna ki! A nyugati sajtóban külön elnevezésük van (WAGs). Ez a rendkívül csinos, luxus életvitelt folytató, divat- és
vásárlásmániás „focifeleségek" gyûjtô
neve. Nem meglepetés, hogy a bulvárés divatlapok, illetve a nôi magazinok
nagy terjedelemben foglalkoznak velük. Jobban eladható, ha szerepelnek
az újságokban. Van azonban egy alap-

vetô különbség a szappanopera hôsök
és az elit labdarúgók között: a sportban
döntô a teljesítmény.

Balotelli, Beckham, Ronaldo
A már említett, a média által világgá
kürtölt, szilveszteri, családi konfliktus
rávilágít még egy fontos mozzanatra.
Ma már sokszor a sportolóval kapcsolatos akármilyen botránynak szinte nagyobb a hírértéke, mint a sportpályán
nyújtott teljesítménynek. Ezzel kapcsolatban Emilio Butragueno, a híres
spanyol labdarúgó nyilatkozta: „Az én
idômben… rendszerint féltucatnál kevesebb újságíró követte a csapatot.
Manapság számtalan tévécsatorna létezik, újságírók serege követi a csapatot, sokakat nem a játék érdekli, hanem a játékosok magánélete. Nagy a
nyomás a környezet részérôl."6 Állítása
teljesen egybecseng egy angol labdarúgó kijelentésével. „A média könyörtelenül hajkurássza az olyan tartalmakat, amelyekkel a játékosok magánéletében vájkálhatnak. Emiatt úgy érzem,
hogy a döntéshozóknak komolyan el
kell gondolkodniuk azon, hogy szabályozzák törvényben, mi az, amit a játékosok és a sajtó elvárhatnak egymástól, és mi számít az emberi jogok durva megsértésének."7 A kép árnyalásához hozzátartozik, hogy a nagy médiavisszhang az egyik fontos összetevôje
az elit sportolók álomfizetésének.
Nem véletlen, hogy az angol élvonalbeli játékosok felkészítéséhez ma már
a médiatréning is hozzátartozik. Az újságírók ugyanis igyekeznek minél többet kihozni egy-egy riport kapcsán
adandó lehetôségbôl. Ennél fogva a
sportolóknak rendkívül óvatosnak kell
lenniük. „Ami egy barátságos, ártalmatlan interjúnak indult, mássá fajult.
Én már akkor is kényelmetlenül érzem
magam, ha az újságíró diktafon helyett
jegyzetel, ugyanis ilyenkor nincs bizonyíték, ha valami megkérdôjelezhetô
dolog jelenik meg" – írja az angol élvonalban játszó labdarúgó.8
Manapság a médiában nagy hangsúlyt fektetnek a sportolók „eredetiségének, egyediségének" hangsúlyozására. Ehhez, a „menôséghez" tartoznak bizonyos show elemek is. Emlékezetes a ragyogó Usain Bolt nyilazó
mozdulata. Olimpiai gyôzelmét követô
fekvôtámaszai legalább akkora figyelmet kapott a sajtótól, mint a világra
szóló gyôzelme. Mohamed Farah, az
5000 méteres síkfutás gyôztese, Boltot követve hanyattfekvésbôl felülésekkel ünnepelt. Ugyancsak címlapra
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került, amikor Usain Bolt gyôzelme
után kikapta az egyik fotóriporter kezébôl a gépet, és a riportereket fényképezgette. Ezt koppintotta le Balotelli,
az olasz labdarúgó, csak infantilis módon. Kikapta az egyik fotóriporter kezébôl a fényképezôgépet, lecsavarta az
objektívet és elfutott vele. Ez az „akció" is bejárta világot. A kevésbôl is
szeret a sajtó szenzációt faragni.
A változások a sportolók külsejében
is megmutatkoznak. Ha visszautazunk
a múlt század utolsó harmadába, és
megnézzük a korabeli labdarúgó csapatok fotóit, többnyire simára borotvált
arcú, rövid hajú embereket látunk. Az
egykori csapattabló mai szemmel uniformizált emberekbôl áll. A mai világban azonban David Beckham és Cristiano Ronaldo szinte mérkôzésrôl mérkôzésre változó hajviselete a média figyelmének középpontjába kerül.

„Celebgyártás"
A sport felemelô élménye, hogy
egyenlôk az esélyek, és a legjobb diadalmaskodik. Mi, szurkolók csodáljuk a
kiemelkedô játékosokat, akik végtelenül ügyesek, erôsek testben-lélekben
egyaránt, és – akár drámai csatában is –
képesek gyôzni. Ez az a katarzis, amely
az emberek döntô többségére hat, tekintet nélkül kulturális vagy életkori különbségekre. Ezért válhatnak a kiemelkedô sportolók eszményképpé. „A bajnokok az ismeretlenségbôl jönnek,
majd hirtelen a rivaldafényben találják
magukat, a közönség pedig a boldog
sztorikat keresi, nem törôdve azzal, mi
rejtôzik a háttérben. A szurkolóknak
eszükbe sem jut, hogy a szimbólumok
éppúgy emberek, mint ôk. A fanatikus
szeretet oka, hogy nem csupán azért
tisztelik ôket, mert a legjobbak a szakmájukban, hanem azért is, mert a jót
képviselik a világban" – írja Petô Péter.9

■

A kiválasztott sportolót „megcsinálja" a reklámgépezet, amelyben
kulcsfontosságú szerepe van a médiának. A következô három sportoló
gyakran szerepelt a média kiemelt
híreiben. Közülük az egyik, olyan labdarúgó, aki nem volt a legeredményesebb játékos. Nem volt világbajnok, nem volt aranylabdás, nem
nyerte meg az év labdarúgója FIFA
címet sem, mégis az egyik legnagyobb sportoló bálvány volt s maradt
a mai napig. David Beckham-rôl van
szó. Élô legenda volt Lance Amstrong, hétszeres Tour de France
gyôztes amerikai sportoló. A nagyszerû kerékpáros a kitartás és a hihetetlen akaraterô példaképe volt, aki
elkápráztatta a közönséget. Legyôzte rákját, amely már áttéteket is képzett tüdejében és agyában, s ezt követôen fantasztikus sporteredményeket ért el. Ugyancsak az akaraterô legendájává vált Oscar Pistorius, a
„mûlábas" futó, paralimpiai bajnok,
aki az „épek" olimpiáján és számos
nagy versenyen felvette a versenyt a
legkiválóbb futókkal. Amstrong és
Pistorius esete kiváltképp tanulságos, mert mind a ketten botrányba
keveredtek. A kerékpáros bevallotta,
hogy éveken át doppingolt, az atlétát
gyilkossággal hozták kapcsolatba.
Jól látható a média kettôs arculata:
elôbb gondosan „felépítették" ôket,
majd ugyanaz a média le is rombolta
„kreatúráikat". Idealizáló és deheroizáló munkájukból egyaránt szép
hasznot húztak.

Edzôk, sportklubok, média
„Bajnokok Ligáját nyertem, és úgy
gondolom, én különleges vagyok" –
nyilatkozta a Chelsea edzôjeként, elsô
sajtótájékoztatóján, 2004-ben Jose
Mourinho. Az újságírók rögtön érezték,

Ez kell a nézôknek!... Az angol Wellbeck látványos sarkalásos gólja a svédek ellen...

2013/2

hogy Mourinho a „média aranybányája
lesz". Az edzô sajátos „szókimondásával", hatalmas önbizalmának szóbeli
megnyilvánulásaival az újságírók kiapadhatatlan témájává vált. Éles nyelvû,
gúnyos megjegyzései legendásak, jut
belôle mindenkinek, aki számít a foci
világában, játékosok, edzôkollégák, játékvezetôk egyaránt céltáblaként szolgálnak. A Real egykori edzôje, Bernd
Schuster még azt nyilatkozta, hogy
számára a nap legkínosabb negyedórája az a tizenöt perc, amit az újságírókkal kell eltöltenie. Schusterrel szemben Mourinho egyenesen lubickol a
médiaérdeklôdésben. Amennyiben
nyilatkozatai „média érzékenyek" – az
edzô is sztárrá válhat a tömegtájékoztatásban.
Nem véletlenül nevezik a látványsportok professzionális klubjait „sportvállalatoknak". A sztár klubok gazdaságközpontú beállítódása, s ezen belül
a marketing szorosan összekapcsolja
azokat a médiával. Ennek következtében az elit sportklubok ugyancsak érdekeltek a minél nagyobb médiavisszhangban. A „galaktikus csapatok"
semmit sem érnének a média rendkívüli támogatása nélkül. A szuper
sportklubok filozófiáját Ben Hatton, a
Manchester United kereskedelemfejlesztési igazgatója fogalmazta meg:
„Elôször és mindenekelôtt üzlet vagyunk. És nemcsak a futballban vagyunk jelen, hanem a rendezvény- és
vendéglátó bizniszben, a médiában és
a merchandising területén is. A kihívás
az, hogy a szurkolókból vásárlókat csináljunk."10
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„Olimpia birkózás nélkül!? Soha, soha!”
Információ 2013. február 12-én: „A
NOB végrehajtó bizottsága keddi ülésén úgy foglalt állást, hogy a birkózás
kerüljön ki a 2020-as nyári játékok
programjából. A vezetô testület május
végén Szentpéterváron akár még
vissza is helyezheti a mûsorba, de
szakértôk szerint nem tûnik valószínûnek, hogy három hónap múlva másként ítéli meg a helyzetet.”
Információ 2013. május 29-én: „A
NOB végrehajtó bizottsága szerdai,
szentpétervári ülésén úgy határozott,
hogy három sportág maradhat ver senyben az olimpiai szereplésért. Ezek
a baseball/softball, a squash és a birkózás. A vb tagjai titkos, elektronikus szavazással hozták meg döntésüket.”

A teheráni molinó bejárta a világsajtót

Egy héttel a szentpétervári ülés elôtt
Jacques Rogge, a NOB elnöke megdicsérte a birkózókat: jól reagáltak az
ôket ért sokkra, meghozták a szükséges változásokat. Az elnök félreérthetetlenül a sportág érdekében nyilatkozott, élt a diplomáciai, szelíd nyomásgyakorlás eszközével a döntés elôtt.
Mindez azonban egyúttal jellemzi a
birkózással kapcsolatos félrehallásokat, tévhiteket is. Az egész katyvaszt,
amely a NOB vb februári döntése mögött meghúzódik.
Május 17-én, a nemzetközi szövetség (FILA) moszkvai, rendkívüli kongresszusán szabályváltozásokat jelentettek be. De ez nem pánikreakció volt.
Már London után elkezdôdött a munka,
hogy a támadó szellemû birkózás további segítése érdekében módosítsanak néhány szabályt a következô olimpiai ciklusra. Munkabizottságot hoztak
létre az elnökség egykori kiváló birkózó
tagjaiból, olimpiai és világbajnokokból,
köztük dr. Hegedüs Csabával, aki november végén a budapesti Hilton szállóban tartott kétnapos ülés házigazdája
volt. Elfogadták a módosító csomagot,
amelyet az elnökségi ülés elé terjesztettek február közepén a thaiföldi Puketben. Csakhogy nem került napirendre, mert akkor született a NOB-vb súlyos döntése, és természetesen az kötötte le a grémium figyelmét. De ami
késik, nem múlik: a csomag a májusi
kongresszuson lett nyilvános.
A helyzet azonban ennél bonyolultabb. Noha mindenki hajlamos a sportág megmentésére tett gyors intézkedésrôl beszélni, kiderült, hogy a NOB
végrehajtó bizottsága a döntése elôtt
nem foglalkozott a sportág szabályaival. „Az ugyanis szakmai kérdés" – magyarázta késôbb az egyik döntéshozó.

Napról napra kerültek elô újabb és
újabb részletek az állítólagos bûnlajstromról. Hogy Raphaël Martinetti, a birkózók elnöke nem tartott szoros kapcsolatot a NOB-adminisztrációval.
Hogy a FILA felsô vezetésének nincs
nô tagja (azóta lett nôi alelnöke). Hogy
a versenyzôk nem képviseltetik magukat az elnökségben (noha versenyzôi
bizottság mûködik). És egyre inkább
nôtt a csodálkozás: ilyesmikért ki lehet
tenni az olimpiáról a birkózást, amely az
ókori játékok fôszereplôje volt (három
formában is szerepelt), az újkoriaknak
pedig az alapító sportága? Amelynek
177 tagországa van, és ezzel aligha sereghajtó az olimpiai családban? Amely
a világ számos helyén nemzeti sportág,
mindig teltházas versenyekkel, örökös
televíziós jelenléttel?
És ahogy nôtt a csodálkozás, úgy
kezdtek el szaporodni az összeesküvés-elméletek, kezdve korrupciós gyanútól nagy befolyással bíró sportvezetôk kôkemény nyomulásáig. Ezeknek a
részletezésétôl eltekintek, mert méltatlanok és ízléstelenek lennének. Az
egyikben azonban látok némi realitást:
a végrehajtó bizottság tagjai egy sportágat sem akartak kirakni, végül egymás között abban maradtak, hogy legyen a birkózás, mert az elég erôs,
hogy visszaküzdje magát. Ellentétben
például a régóta ostromlott öttusával,
amelynek az eltávolításával magam
sem értenék egyet.
Hogy a birkózás mekkora erôt képvisel, az azóta kiderült. Néhány nappal a
döntést követôen kezdôdött a csapatvilágbajnokság Teheránban. Az amerikai szövetség elnöke például teátrálisan megölelte iráni kollégáját, és meghívta a versenyzôit az Egyesült Államokba. Patrick Hickey, az Európai

Olimpiai Bizottság elnöke, a NOB végrehajtó bizottságának tagja ámuldozva
fejtette ki nemrég, a budapesti látogatása során: „ A sport gyakran olyan dolgokra képes, ami a politikában elképzelhetetlen, a birkózás olimpiai mûsorban maradásáért közös dokumentumot
írtak alá az Egyesült Államok és Irán
képviselôi. Ehhez hasonlóra huszonöt
éve nem volt példa. Ez is jól mutatja a
birkózásnak a nemzetközi sportéletben
betöltött szerepét." Teheránban, a zsúfolásig megtelt, húszezres sportcsarnokban perceken át ordítva skandálta a
tömeg: „olimpia, olimpia!" Kifeszítették
a hatalmas molinót, rajta a felirattal:
„Olimpia birkózás nélkül! Soha, soha" –
és a fotó (képünkön) bejárta a világot.
Három országból érkezett nagyon
komoly figyelmeztetés. Nem hivatalosan, nem állami vezetôktôl, de tekintélyes személyiségektôl, akik jelentôs
befolyással rendelkeznek hazájukban.
Görögországból az, hogy ha megcsonkítják az olimpia ókori szellemét, a görögök visszavonják az olimpia név
használatát, és 2020-ban valamilyen
más néven kell a versenyeket megrendezni. Japánból és Törökországból az,
hogy Tokió, illetve Isztambul visszalép
a rendezéstôl, ha a birkózás kikerül a
programból, hiszen a törökök nemzeti
sportjáról van szó, a japánok pedig
Londonban hat érmet – közte négy
aranyat – nyertek birkózásban.
Az Egyesült Államokban Donald
Rumsfeld volt védelmi minisztert bízták meg a sportágért folyó misszió vezetésével, aki fiatal korában maga is
birkózott, mi több, a Princeton egyetem csapatának kapitánya volt. Számos magas rangú politikus, köztük Putyin orosz elnök emelte fel szavát a
sportág mellett, amelyért például a
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magyar Parlament is kiállt. A bolgár
súlyemelés egykori, nagy korszakának
klasszis versenyzôi tettek közzé petíciót a „hibás döntés" ellen.
A szabadfogású olimpiai és világbajnok, John Smith felháborodott nyilatkozat keretében mondta el, hogy az
Egyesült Államokban, amelynek meghatározó szerepe van a világ sportjában: hazájában egyedül a középiskolai
bajnokságnak 275 ezer indulója volt,
és hogy a birkózás a hatodik legnép-

■

szerûbb sportág az amerikai fiatalok
körében. Nem mellesleg az Egyesült
Államok versenyzôi nyerték a legtöbb
érmet az újkori játékokon.
Elôkerültek régi tények. A pekingi
olimpia után a tekintélyes amerikai
sporthetilap, a Sport Illustrated közölte
a nagyon sok szempontot figyelembe
véve készült tesztjének eredményét: a
birkózás lett az elsô a sportágak versengésében, a látogatottságával, a
hangulatával, az izgalmaival, a színvo-

Értük szólt a Himnusz
Távolról sem vadonatúj könyvrôl van
szó. Az Értük szólt a Himnusz elsô alkalommal még 1997-ben jelent meg, a
Magyar Olimpiai Bizottság százéves,
jubileumi évfordulóját követô esztendôben, a második kiadás azután 2006ban. Ezúttal tehát immár a harmadik
kiadás számozott példányai készültek
el, ezúttal az Alexandra pécsi nyomdájában a már az elsô kötetet is szerkesztô és elôkészítô Ruza József, a
Minden Idôk Legjobb Magyar Sportolói Egyesület (közismert nevén a Halhatatlanok Klubja) fôtitkárának jóvoltából. A könyv sikere nyilván ezúttal
sem marad el, hiszen lapjain a magyar
sport legkiemelkedôbb egyéniségeivel találkozhatunk, márpedig a diadalokkal felemelô érzés azonosulni. Emlékezhetünk, legutóbb 2012-ben a londoni olimpiai játékok idején az egész
ország milyen örömittasan és büszkén
osztozott az ötkarikás játékokon elért
gyôzelmek felett érzett boldogságban,
a remek helytállás epizódjainak átélésében.
„ Hôshiányos korban élünk – jegyezte meg elôszavában Pálinkás József,

nalával. Londonban a versenyek végig
telt ház, kilencezer nézô elôtt, nagyszerû hangulatban folytak, és ehhez a
FILA-nak írott levelében maga Rogge
elnök gratulált.
Sorra dôltek meg azok az indokok,
amelyekre elemzôk elôszeretettel hivatkoztak a birkózás kárára: az elterjedtség, a nézettség, a fiatalok érdeklôdése…
Aztán, hogy a FILA még tartalmas
és látványos prezentációt is bemutatott a NOB végrehajtó bizottságának
Szentpéterváron, már csak hab volt a
tortán. A sportág persze aggódott a
május 29-i döntés elôtt, mert ha a vb
egyszer már hozott rossz és irracionális döntést, megteheti másodszor is.
Továbbengedte, mégpedig a szavazásnak már az elsô körében!
A birkózás tehát versenyben maradt.
Mondhatnánk, a huzavonával felmérhetetlen értékû marketingre tett
szert. Beszélt róla, szinte szimpátiatüntetést tartott mellette ország és világ. De csak nyugtával dicsérjük a napot. Másodlagos nyereségekrôl akkor
beszélünk, amikor – szeptemberben –
a NOB-tagok szavazata nyomán megszületik az elsôdleges, a legfontosabb.
Vagyis a birkózás mégis helyet kap a
2020. évi programban.
Szekeres István

Könyvismert

volt oktatási és kulturális miniszterünk, a Magyar Tudományos Akadémia mai népszerû elnöke. – Ikonokból
és idolokból minden nap új születik, de
azokból, akik az örök nagyszerûségbôl
mutatnak példát, kevesebbet találunk.
Ez a kötet róluk szól. Aranyérmeseinkrôl, akik gyôzni és bízni tanítanak… Ôk
azok, akikhez, és akikért a Himnusz
szól."
Itt vannak elôttünk a hôseink. A példaképek, nôk és férfiak Hajós Alfrédtól
Darnyi Tamáson, Egerszegi Krisztinán,
Papp Lászlón, Puskás Ferencen és
Kárpáti Rudolf és társain, Balczó Andráson át Zsivótzky Gyuláig és Magyar
Zoltánig – hála sportnemzeti nagyságunknak – igazán népesen. Akikre a fiatalok felnézhetnek, akiket a közösség
érzésével és mélységes elismeréssel
méltathatunk. Nem véletlen, hogy
minket manapság, ha ugyan nem is
földrészeket meghódító hadvezéreinkrôl, s nem is a világot elárasztó termékeinkrôl, hanem leginkább tudományos, mûvészeti, kulturális, s benne a
sportban mutatott kimagasló eredményeinkrôl ismernek és ismernek el.

2013/2

etô

Megalapozott reménnyel ajánlható
a szépen kivitelezett könyv-album olvasóinknak, mert hiszen aranyérmeseink, világhírû sikerembereink ereje,
eredményei bizonyára magabiztosságot, s egyben követhetô utat is mutathatnak ahhoz, hogy fiataljainkból, új
nemzedékünk tagjaiból minél többen
értékes tudósok, mûvészek remek
sportolók, a példaképekhez hasonló
hôsök nôjenek fel.
Akikhez, és akikért a Himnusz szól.
g.r.
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Nemzetközi paralimpiai mozgalom – London után

Minden szinten jelentôs a fejlôdés
A XIV. londoni nyári paralimpia a legek paralimpiája volt. Megdönthetetlennek hitt rekordok dôltek meg, és
szinte nem volt olyan szegmens,
amelyben a tavalyi játékok ne múlták
volna felül a korábbiakat. Miközben a
riválisok fejlôdése töretlen, itthon a
megfelelô anyagi háttér hiánya miatt
szinte lehetetlen tartani a lépést az ellenfelekkel.
Londonban 166 ország sportolói versenyeztek egymással, a korábbi csúcsot a 2008-as pekingi paralimpia tartotta 152 nemzet részvételével. A húsz
sportág versenyeire összesen 2,7 millió
jegyet adtak el, ezen a téren is Peking
tartotta a rekordot 1,2 millió értékesített belépôvel. A 2008-as játékok után
egy álomhatár átlépésérôl beszéltek a
több mint 1 millió helyszínen szurkoló
nézôvel, és azt mondták, ezt az eredményt sokáig nem lehet felülmúlni.
London megmutatta, hogy felül lehetett múlni, a délelôtti selejtezôk, elôfutamok is szinte telt ház elôtt zajlottak,
az esti döntôkre, éremcsatákra pedig
minden nap telt ház elôtt került sor.

Kétszázötvenegy
világcsúcs!
A kivételes hangulat kivételes teljesítményt hozott ki a versenyzôkbôl is,
akik 251 világcsúcsot döntöttek meg,
és született 421 új paralimpiai csúcs is.
Ezekhez az eredményekhez természetesen nem volt elég a nézôk fantasztikus buzdítása, kellett a több éves nagyon kemény és tudatos felkészülés is.
London szakmai téren is új távlatokat nyitott meg, a csúcsra szinte kivétel nélkül azok juthattak fel, akiknek az
olimpikonokéhoz hasonlóan megtervezett és felépített felkészülési programjuk volt, figyelembe véve a sportági sajátosságokat. A magyar csapat kimagasló eredményei mögött is (a két
arany- és hat-hat ezüst, illetve bronzérem több volt, az elôzetesen várt 8-10
éremnél) komoly szakmai munka volt:
2012-ben a kvótával rendelkezô sportolók készülhettek központi edzôtáborokban, részt vettek felkészülési versenyeken, az úszók voltak magaslati
edzôtáborban, meleg égövi felkészülésen, és ezek hatása meg is látszott a
dobogós helyezések számán. A riválisoknak minden évben adottak ezek a
lehetôségek, melyekre nálunk csak a
paralimpia évében nyílt lehetôség. A
sportolók, az eredmények hihetetlen
fejlôdése rávilágított egy másik fontos

Sors Tamás, pillangózó bajnokunk

Pálos Péter londoni aranyérmesünk

kérdésre is: most már nem lehet a paralimpikonokkal az olimpikonok mellett
foglalkozni. Egy-egy paralimpikon felkészítése a sérültségi kategória és az
ezekkel összefüggô egyedi szükségletekkel külön szakma lett, Londonban a
külföldi sztárok mögött olyan szakmai
és egészségügyi stáb dolgozott, mint
a legjobb olimpikonok esetében.
A paralimpia után minden sportág elkészítette saját szereplésének, helyzetének elemzését. Ezek az értékelések
szinte kivétel nélkül igen alaposak voltak, és a sikeres szereplés ellenére reális, mértéktartó anyagok készültek, melyekben szerepelt természetesen a legfontosabb feladatok felsorolása is. Ezek
sikeres végrehajtása nem lehetséges
felkészült, elhivatott edzôk nélkül.

ami a nyugodt felkészülésnek volt köszönhetô, komolyabb versenyrutinnal
szebb eredményeket is elérhettek volna a sportolók.
Az atléták az anyagi nehézségek ellenére a várakozásoknak megfelelôen
jól teljesítettek, új lendületet adott a
sportágnak, hogy az enyhén értelmi fogyatékosok is részt vehettek a paralimpián, a Biacsi-testvérek a harmadik és
negyedik helyen végeztek. Viszont a
forrás hiánya miatt az atléták nem tudtak elég nemzetközi versenyen részt
venni, így több sportoló nem tudott
kvótát szerezni. A sportágban sokkal
több lehetôség van, mint amennyit
egyelôre sikerült kihasználni.
Egyértelmû csalódást okoztak ellenben a sportlövôk, akik megfelelô felkészülés után elmaradtak a várt eredményektôl. Itt is a versenyek és a rutin
hiánya okozta a legnagyobb gondot,
miután nagyon költségigényes a sportág, rendkívül fontos lenne a kiszámíthatóság és tervezés érdekében, ha idôben megérkezne az állami támogatás.
Az összes sportági elemzés alapján
általánosan megállapítható, hogy a korlátozott anyagi lehetôségek miatt sportolóink és edzôink kevés nemzetközi viadalon vesznek részt, ezért nincs versenyrutinjuk. Hiányzik a hazai versenyrendszer, az edzôk nehéz körülmények
között dolgoznak, a sportolók megfelelô mentális felkészítésére nem jut elég
energia és idô. Hiányoznak a megfelelô
edzôpartnerek, ami nehezíti a felkészülést. Aggasztó a sportolók egzisztenciális helyzete, akik az alacsony állami támogatás miatt megfelelô felszerelésekkel sem rendelkeznek, és ebben a napi
megélhetési gondokkal küzdô egyesületek sem tudnak nekik segíteni.
Gömöri Zsolt elnök,
Magyar Paralimpiai Bizottság

Élen az úszók
Londonban hat éremmel (két-két
arany, ezüst és bronz) az úszók voltak
a legeredményesebbek, teljesítették a
célkitûzéseket, amiben szerepet játszott, hogy a paralimpia évében kiemelt edzôtáborozási lehetôséget sikerült biztosítani a versenyzôknek.
Gondot jelent azonban a mûhelytámogatás megszûnése, ami rendkívüli módon megnehezíti az egyesületi munkát. Az utánpótlás érdekében a hazai
versenyrendszer fejlesztésre szorul.
Hasonló anyag készült a kerekesszékes vívóknál, akik öt éremmel zártak
Londonban. Itt egyértelmûen látszott,
hogy a nôi szakág az erôsebb, szintén
gondot jelent a mûhelytámogatás
megszûnése, gyenge a hazai versenyrendszer. Ezen kívül kiélezett pillanatokban a mentális gyengeség akadályozta a jobb eredmények elérését.
Az asztaliteniszezôknél Pálos Péter
aranyérmes lett, de Csonka András és
Berecki Dezsô is remekül teljesített,
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Kitüntetése után búcsúzott örökre
Kolossa István (1935-2013)
Dr. Hoffman Tamás, Budapest XI.
kerületének polgármestere 2013. március 14-én Újbuda Kiváló Edzôje címet
adományozta Kolossa István nyugdíjas klubtagjuknak, aki néhány héttel a
díj átvétele után súlyos, gyógyíthatatlan betegségben hunyt el április 21-én.
Közel öt évtizedes áldozatos és sikeres edzôi munkájának méltó elismerése volt a díj, és különös tekintettel arra, hogy a dél-budai úszósport megalapozása, létrehozása, szervezése a neves edzô nevéhez köthetô. Eredményességérôl és az iránta érzett elismerésrôl, ragaszkodásukról tanúskodik,
hogy korábbi fiatal tanítványai a Budapest XI. kerületében mûködô Újbuda
Szenior Úszó Clubba is követték, s immár a Magyar Szenior Válogatottban
érnek el eredményeket.
Kolossa István mesteredzô 19571984 között Budapest több sportegyesületének – Bp. Spartacus, Építôk, FTC – volt vezetôedzôje, sôt a

magyar vízilabda válogatott szárazföldi erônléti
edzôjeként is mûködött
hosszú évekig. Késôbb
szakosztályvezetônek nevezték ki a váci és gyulai
úszószövetségek élére.
1987-ben kezdte meg a
dél-budai úszósport-életet
szervezni és irányítani,
majd ezzel párhuzamosan
a Magyar Szenior Válogatott vezetô edzôi teendôit
is elvállalta. Áldozatos munkájával
megalapozta tanítványai részvételét a
világszerte népszerû nemzetközi versenyeken.
A Magyar Úszó Szövetség Edzôi Bizottságának kiemelkedô titkáraként is
dolgozott 1965 és 1984 között. Szakmai tevékenységének rendkívüli eredményességét dicséri Madarász Csilla
(1965), Fodor Judit (1966), Cseh László (1966), Riskó Géza (1967), Kaczan-

der Ágnes (1972), Buzgó
József (1971), Ernst Ágnes (1972), Turányi Gyôzô (1970), Kovács László
(1985), Nagy Sándor
(1976) és Güttler Károly
(1988), úszóbajnokainak
olimpiai-, magyar,- európai- és világbajnoki eredményei, aranyérmei – a
zárójelben jelzett években.
Sport iránti állhatatos
elkötelezettsége révén Kolossa István
aktívan vett részt élete utolsó szakaszában az Újbudai Szociális Szolgálat
Gazdagréti Idôsek Klubjának sportéletében, s annak népszerûsítésében.
Szerénysége, az edzôi hivatás iránti
alázata, tanítványai iránt érzett szeretete, mindenkihez jóindulatú viszonya,
embersége örökké hiányozni fog. Emlékét tisztelettel ôrzik mindazok, akik
ismerték.

Elhunyt tokiói bajnokunk
Mendelényiné Ágoston Judit (1937-2013)
Május 12-én vasárnap,
életének 77. évében elhunyt dr. Mendelényiné
Ágoston Judit, az 1964-es
tokiói olimpián aranyérmes nôi tôrcsapat tagja.
Aktív sportolói pályafutását 1951-ben, a Miskolci
Lokomotív vívójaként kezdte, majd – még ugyanebben az évben – a Budapesti Lokomotív versenyzôje lett. 1955-tôl a TF
Haladás, 1957-tôl a TFSE (Testnevelési Fôiskola Sport Egyesület), 1959-tôl
a BVSC (Budapesti Vasutas Sport
Club) tôrvívója volt.
Eredménylistája impozánsan gazdag: 1955-ben negyedik, 1957-ben hatodik volt az ifjúsági világbajnokságon.
Az Universiaden csapatban 1957-ben
elsô, 1959-ben negyedik lett. 1961ben csapatban második lett a világbajnokságon. Ugyanebben az évben,
egyéniben, hatodik, két év múlva csapatban második, egyéniben harmadik
volt az Universiaden.
Olimpiai bajnokságot nyert csapat-

ban 1964-ben Tokióban.
1969-ben a világbajnokságon bronzérmet ért el
ugyanígy válogatott együttesünkkel. 1971-ben a vbn második lett csapatban.
Tizenkét éven át, 1961-tôl
1973-ig szerepelt a magyar válogatottban. 1973ban vonult vissza.
Férje, az 1999-ben elhunyt Mendelényi Tamás
a férfi kardcsapat tagjaként lett aranyérmes az 1960-as nyári
játékokon. Felesége, Judit 1960-ban a
Testnevelési Fôiskolán testnevelô tanári oklevelet és gyógytornász képesítést, majd 1975-ben ugyanitt vívó
szakedzôi oklevelet szerzett. 1969-tôl
1972-ig a KSI (Központi Sportiskola)
vezetô testnevelô tanára, 1975-tôl
1985-ig a BVSC vívóedzôje volt.
Sporteredményeinek részletesebb
listája a társakkal.
Olimpiai bajnok:
1964, Tokió: csapat (Dömölky Lídia,
Juhász Katalin, Marosi Paula, Rejtô Ildikó)

Kétszeres világbajnoki 2. helyezett:
1961, Torino: csapat (Dömölky Lídia,
Juhász Katalin, Marvalics Györgyi,
Nyári Magda, Rejtô Ildikó)
1971, Bécs: csapat (Bóbis Ildikó,
Szolnoki Mária, Tordasi Ildikó, Rejtô Ildikó)
Világbajnoki 3. helyezett
1969, Havanna: csapat (Kollányi Katalin, Simonffy Ágnes, Szolnoki Mária,
Rejtô Ildikó)
Universiade-gyôztes:
1957, Párizs: csapat (Juhász Katalin,
Kelemen Vera, Morvay Zsuzsa)
Universiade 2. helyezett:
1963, Porto Alegre: csapat (Damásdy Györgyi, Dömölky Lídia, Gulácsy Mária, Szalontay Katalin)
Universiade 3. helyezett:
1963, Porto Alegre: egyéni
Bajnokcsapatok Európa Kupája 2.
helyezett (1973)
Bajnokcsapatok Európa Kupája 3.
helyezett (1969)
Csapatban háromszoros országos
bajnok: 1958, 1964, 1968
Emlékét tisztelettel, hálával és szeG.R
retettel ôrizzük.
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Mutatványok a világpolitika porondján
Aján-siker Moszkvában
Nem kétséges, ez az asztalitenisz összecsapás minden tekintetben rendha gyó volt. Pekingben játszották 2001 augusztusában. Az asztal egyik végén az
Amerikai Egyesült Államok korábbi, egyébként 56-ik külügyminisztere, a Nobel
békedíjas, 78 esztendôs Henry Kissinger fogta az ütôt, vele szemben pedig a Kínai Népköztársaság ugyancsak meglehetôsen koros elnökhelyettese, Li Lanqing. Páratlannak csak azért nem nevezhetjük a ritka mutatványt, mert tíz esz tendôvel késôbb, 2011-ben, ám akkor már New Yorkban, Kissinger nem volt rest
ismét asztalhoz állni, ezúttal a kínai konzulátuson, egy kis könnyed pötyögés ere jéig a távol-keleti konzullal, Szun Guo-szianggal. A szokatlan látványosságokra és
az ünnepségekre az okot egy immár klasszikus esetként megörökített, 1971-ben
történt sportdiplomáciai áttörés, egész pontosan annak 30, illetve 40 éves jubileuma szolgáltatta, amely pingpong diplomácia néven vonult be a történelembe.
Az elôzményekrôl tudni kell, hogy
1949-ben, amikor az amerikaiak támogatta Kuomintang kormányt Mao
Ce-tung erôi Tajvan szigetére számûzték, majd kikiáltották a Népköztársaságot, az Egyesült Államok teljes bojkottot hirdetett az új rezsimmel
szemben. Csaknem két és félévtizedes kölcsönös ellenségeskedést követôen Richard Nixon elnök azonban,
fôként a Szovjetunió mind erôteljesebb világpolitikai szerepének köszönhetôen, megváltoztatta globális
stratégiáját, közeledést határozott el
Kínához, s ez találkozott a távol-keleten ébredô szocialista birodalom elképzeléseivel. (Kölcsönös, kulisszák
mögötti puhatolózások után, Kissinger 1971-ben kétszer is járt Kínában,
elôször júliusban, titokban, majd októberben). A helyzet megérett annak eldöntésére, hogy az érintkezés milyen
formában, hol és mikor történjen
meg, ki kezdeményezze…
Abban az évben, március végén –
április elején, a japán Nagoja adott otthont a 30. Asztalitenisz Világbajnokság
küzdelmeinek. Ez kedvezô körülményeket biztosított ahhoz, hogy baráti
kapcsolatok alakuljanak ki az amerikai
és a kínai csapat vezetôi-játékosai között. Április 7-én a kínai sportküldöttség értesítést kapott otthonról, hogy
az amerikaiak meghívhatók a vb után
egy körutazásra. Az USA delegáció
órákon belül engedélyt kapott Washingtonból, s egy héttel késôbb a kanadai, a kolumbiai és a nigériai küldöttséggel egyetemben sportlátogatást tehetett a Kínai Népköztársaságban, ahol
Csou-En-laj kormányfô fogadást adott
a tiszteletükre. Elbeszélgetve tengerentúli látogatóival a vendéglátó ezt
mondta: „Korábban az amerikaiak és a
kínaiak gyakran látogatták meg egy-

mást… Aztán hosszú ideje bántó szünet állt be… Az önök látogatása most
ismét szélesre tárja a kaput a két ország közötti baráti kapcsolatok számára." Alig néhány órával Csou-En-laj szavai után Nixon amerikai elnök bejelentette a kínai embargó enyhítését. Új
történelmi korszak kezdôdött: Nixon a
következô év februárjában egyhetes hivatalos kínai meghívásnak tett eleget, s
megérkezését követôen egy órával
már Mao Ce-tung elnökkel tárgyalt.
Egy parányi, leheletkönnyû kis kaucsuk gömb, a pingpong labda, lám,
csodát tett az óriási földgömbön! Tudjuk, persze, a globális politikai változások nyilván bekövetkeztek volna a
pingpong diplomácia húzásai nélkül is,
de kétségtelen, hogy kínálkozó alkalmat, ürügyet és lehetôséget biztosítottak a gyors kibontakozáshoz, márpedig ez sem lényegtelen egyáltalán.
A Kínai Népköztársaság elfoglalhatta
hamarosan a helyét az ENSZ-ben, sôt
ott a Biztonsági Tanács állandó tagjai
között, egyéb fontos nemzetközi szervezetekben ezt követôen éppen így, s
normalizálta kapcsolatát számos más
országgal is.

Az igazi londoni szenzáció…
A fenti, klasszikusnak jellemzett eset
jól példázza, hogy a sportdiplomácia –
akár a valóságos, hivatásszerûen alkalmazott szolgálat –, hûen követi, tükrözi,
s igyekszik elôsegíteni is a számára
megfogalmazott történelmi-politikai igényeket, illetve azok kielégítését, legyenek azok sajátságosan nemzetiek, vagy
tipikusan nemzetközi vonatkozásúak. Ez
a tendencia a sport fejlôdésével, nemzetközi jellegének kiteljesedésével mind
meghatározóbb szerepet játszott, s hatása egyre dinamikusabb, teljesen függetlenül az eredeti szándék esetlegesen

Nixon és Mao a lapok címlapjára került a
pingpong diplomáciának köszönhetôen
negatív, vagy pozitív voltától. Némi
megengedhetô túlzással: a nemzetközi
versenysport terjedése, népszerûsége
párhuzamban és összhangban írható le
az újkori olimpiai játékok inspiráló-serkentô folyamatával. Felgyorsult korszerûsödött a huszadik század során a közlekedés a hajózástól a szuperszonikus
repülôkig, a tudományos-technikai haladás megállíthatatlan, alig követhetô a
kommunikációs forradalom az írott sajtótól az internetig és a kezdeti rádiózástól a mindenható televízióig, a mindentudó mobil telefonig, amelyek mindmind mérhetetlen módon értékelték fel
a tájékoztatás és a reklámok, a propaganda üzenetek jelentôségét, erejét. És
nincs megállás, sôt, minden szédítô sebességgel gyorsul tovább ma is.
A 2012-es, remekül rendezett londoni olimpia számunkra igazán kellemes
eredményekkel zárult, már is a múlté. A
sportdiplomácia szempontjából ellenben, bár ez viszonylag kevésbé ismert,
az események mellett igazi szenzációnak maga a helyszín számított. Nevezetesen az, hogy a britek – abszolút esélytelen, sôt vesztes helyzetbôl – miként
kerülhettek ki végül gyôztesen a rendezésért folytatott csatákból Szingapúrban 2005-ben a nagy esélyes Párizzsal
és Madriddal szemben. Mielôtt ezt taglalnánk, jóllehet a sportdiplomácia lebilincselô történetét még vázlatosan
sincs esélyünk ezeken a hasábokon is-
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mertetni, néhány olyan magyar vonatkozású esetet tömören azért hadd
emeljünk ki a mögöttünk hagyott század vonulataiból, s a közelmúltból, amelyek révén közvetve utalhatunk átfogóbb, általánosabb következtetésekre.

Budapesti
nyomásgyakorlás – Athénra
Kezdjük még elôbb, mindjárt a kezdeteknél, a legelsô modern olimpiánál,
amelyet Athén rendezett 1896-ban. S
nem Budapest. Pedig határozottan volt
róla szó. Kemény Ferenc, az ötkarikás
apostol, a francia Pierre de Coubertin
báró barátja, amikor tudomására jutott,
hogy milyen anyagi gondokkal küszködnek a görög rendezôk, felajánlotta segítségét. Úgy vélte, a nagyszabású Millenniumi ünnepségek keretébe kitûnôen
beilleszthetôk lennének az olimpiai játékok. Sikeresen lobbizott az ügy sikere
érdekében Csáky Albin közoktatási miniszternél, s meg is alakult az „Olimpiai
Játékokat Elôkészítô Bizottság".
A Csákyt hamarosan felváltó Eötvös
Loránd vallás- és közoktatási miniszter
– mérlegelve a hazai testkultúra megítélése szerinte nem megfelelô állapotát – viszont már egyáltalán nem támogatta az elképzelést. A határozott nemet végezetül a sorban immár harmadik oktatási miniszter, Wlassics Gyula
juttatta Kemény tudomására. Elsô próbálkozásunk kudarcához annyit érdemes hozzáfûzni: Coubertin valóban aggódott Athén elbizonytalanodása miatt, s úgy hihette, a magyar felajánlás
elôtérbe helyezése, hangsúlyozása a
segítségére lehet abban, hogy a görögökben felülkerekedjen az eltökéltség
a rendezésre, s végtére, remélte, csak
összeszedik magukat. Nos, a francia
sportdiplomata számítása bevált…

Kétszer hiányoztunk:
1920-ban és 1984-ben
Az olimpiai mozgalmat ért politikai
hatások következményeit esetenként
jól tükrözi az egyes játékokon részt vevô nemzetek listája. Például, hogy a
magunk csalódásaival illusztráljuk: küldöttségünk mindössze két alkalommal
hiányzott eddig nyári olimpiai játékokról. Egyszer sem saját elhatározásunkból. Nem voltunk ott az elsô világháborút követô alkalommal Antwerpenben,
1920-ban. Szerettünk volna, ám az
Osztrák–Magyar Monarchia fôbûnösnek
számított,
Németországgal
együtt, az elveszített elsô világháborúért – meghívást nem kaptunk.
A második alkalom 1984-ben következett be, Los Angeles játékait hagytuk ki. Akkor – összességében ugye,
több mint négy évtizedig – a szovjet
érdekszféra, az úgynevezett szocialis-
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ta országok közösségének kötelékéhez tartoztunk, ahol szovjet diktátum
és tiltás érvényesült. A kommunista
párt akkori fôtitkára, Konsztantyin
Csernyenko, illetve a Központi Bizottsága döntött, s a szocialista táborlakók
– az egyetlen Románia kivételével –
bojkottáltak, nem mentek Kaliforniába.
Elôzménye ugyancsak bojkott volt,
méghozzá kifejezetten politikai indíttatású, s éppen az 1984-ben olimpiát
rendezô Egyesült Államok elnöke,
Jimmy Carter kezdeményezésére,
négy esztendôvel korábban, amikor
1980-ban a szovjet fôváros, Moszkva
adott otthont az ötkarikás játékoknak.
A politikai kiváltó okot a szovjetek
azzal szolgáltatták – ne feledjük, javában dúlt az ideológiai, politikai, gazdasági téren, és a sport küzdôterein úgyszintén megnyilvánuló hidegháború a
kapitalista nyugat és a szocialista országok tábora között – amikor 1979
decemberében a Szovjetunió seregei
elözönlötték Afganisztánt, s Kabulban
szovjetbarát kormányt juttattak hatalomra. Carter amerikai elnök az olimpia
esztendejének januárjában ultimátumot intézett Moszkvához, s ebben kijelentette: „Amennyiben a Szovjet
hadsereg nem vonul ki Afganisztánból,
az Egyesült Államok nem küld sportolókat a moszkvai játékokra." A bejelentéshez számos nyugati ország csatlakozott. Az adok-kapok bojkott következményeként Moszkvától több mint
ötven ország versenyzôi maradtak távol. Los Angelestôl mintegy húsz.
A bojkottnak, nem mellékesen, sokkal korábbra tehetôk az eredôi, s elegendô, ha újfent sajátosan magyar vonatkozású, több mint ötven évvel ezelôtti olimpiát idézünk, hiszen 1956ban a magyar forradalmat elfojtó szovjet katonai beavatkozás következtében
nem utazott tiltakozásul sportküldöttség Melbourne-be Spanyolországból,
Hollandiából és Svájcból sem. A szuezi válság, az egyiptomi–izraeli háborúskodás miatt maradt távol továbbá Irak,
Libanon, s természetszerûen a közvetlenül érintett Egyiptom, míg a Kínai
Népköztársaság pedig azért, mert a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság önálló
országnak ismerte el Tajvant, holott Kína azt mindig is sajátjának tekintette,
függetlenségét sohasem ismerte el.
Továbbá, Moszkva elôtt, 1976-ban
Montreal játékaitól csaknem harminc
afrikai ország maradt távol a faji megkülönböztetés ürügyén. Az okozott bonyodalmak enyhítése érdekében,
megjegyezhetjük a NOB akkori elnöke,
az ír Lord Killanin Csanádi Árpádot, az
ötkarikás szervezet magyar programigazgatóját kérte fel békítô egyeztetésekre, tárgyalásokra.

2013/2

A politikai tiltakozások, felhívások,
mozgalmak számára a lehetô legszélesebb körû nyilvánosságot szerte a világon vitathatatlanul az olimpiai játékok
(no és a labdarúgó világbajnokságok)
biztosítják 3-4 milliárdos szavatolt televíziós nézôszámmal. A játékok sajátja,
hogy tükrözik koruk társadalmi és politikai állapotait. Mivel szinte egyedülállóan kiemelkedô nemzetközi világeseményekrôl beszélünk, a kormányok elôszeretettel használják fel propagandájuk hatásos eszközeként. Hasonló meggondolásból alkalmazzák a protestálók,
sôt terroristák is a játékok megzavarását, tudva, hogy ekként a médiák és a
legszélesebb körû figyelem fókuszába
kerülnek ügyükkel szerte a világon.
Nem véletlenül választották célpontul
az 1972-es müncheni játékokat annak
idején a palesztin terroristák. Rettenetes akciójuk összesen 17 emberáldozattal járt. Azóta, egyenes következményként, égbe szöktek a játékok biztonsági intézkedéseinek költségei.
Nem ismertek a tavalyi londoni játékok hasonló céljaira – a hadsereg bevetésére, a létesítmények biztosítására, a légtér és a szigetországot körülölelô tengerek folyamatos ôrzésére – áldozott font milliók összegei. Sokba került, de a britek minden tekintetben valóságos nemzeti ügynek tekintették a
sport felemelô ünnepét, semmi sem
lehetett számukra túl drága, s jellemzô
az eltökéltségükre, tiszteletreméltó és
határtalan becsvágyukra mindaz, amit
a rendezés jogának megszerzéséért
mûveltek a diplomácia változatos eszközeivel – éveken át.
A kezdet pedig kifejezetten katasztrofálisan alakult. Világraszóló blama volt,
ezen nincs mit szépíteni. Maguk az angolok is elismerték, ehhez fogható szégyen még nem érte Londont. Mihir Bose, a The Daily Telegraph neves szakírója így jellemezte késôbb a totális leégést: „A Harvard Egyetemen tanítani
kellene az esetet, mint a sportvezetés
és menedzselés elrettentô példáját."
Idôben egészen 1995-ig kell visszapillantanunk, amikor is napirendre került a jó öreg Wembley-stadion lebontása, s a helyére egy modern, minden
igényt kielégítô új szuperlétesítmény
felépítése. A britek egy meseszerû
„mesterhármasról" szôttek álmokat.
Arról, hogy ebben a nagyszerû, 21. századi stadionban, amelynek csodájára
járnak majd, sorra követhetik egymást
a legrangosabb nemzetközi csúcsrendezvények. Legelôbb – 2005-ben – rangot adó, tekintélyt kölcsönzô avató ünnepségként az atlétikai világbajnokság
küzdelmei, amelyet követhet 2006-ban
a labdarúgó-világbajnokság, majd
2012-ben a XXX. Nyári Olimpiai Játé-
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kok. Tony Blair, a britek sportrajongó
miniszterelnöke a 2003-as avatást írásban garantálta Nemzetközi Atlétikai
Szövetségnek… A labdarúgó szövetség, az FA azonban beleköpött a levesbe, megvásárolta a Wembley tulajdonjogát, s esze ágában sem volt atlétikai
pályát is biztosítani az újjáépítése során. Az új stadionnak 2000-ben így más
helyet jelöltek ki Pickett Lock környékén – mindentôl oly távol, hogy a megközelítéshez szükséges infrastruktúra
költségei magasabbak voltak az egész
építményénél. 2001-ben Richard Caborn sportminiszter bevallotta – nincs
esély a stadionépítésre. Lamin Diack, a
Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke
mélységes csalódásának adott hangot. Seb Coe. Moszkva – 1980: az olimpiai gyôzelem mámorában
Lord Sebastian Coe, a kétszeres olimpiai bajnok középtávfutó, mint a parlaNo és a miniszterelnököt meg a fele- tolói Bizottsága tagjának. Kifogásolta a
menti konzervatív ellenzékének képvi- ségét is…
brit miniszterelnök akcióját, s végül kiselôje ezt mondta: „Ezt is meg kellett
2004-ben a nigériai Abujában talál- fejezte reményét, hogy a NOB brit tagérnünk, harmadrangú sportnemzetté koztak a Commonwealth-országok ve- jai közremûködnek abban – ilyesmi ne
süllyedtünk ezzel a blamázzsal… Olim- zetôi, s az egyik napon villásreggelire ismétlôdjön meg.
pia ezek után?’"…Coe akkor persze hívta meg a résztvevôket Tony Blair. A
Az „igazság napja" 2005. július 6-ával
még nem sejthette, hogy éppen az ô tanácskozás témáját egyáltalában nem köszöntött Szigapúrra, amelyen a Coefeladata lesz a csorba kiköszörülése.
a sport adta, hanem Zimbabwe tagsá- Blair-Beckham trió és együttesük véBlair 2001-ben ismét megnyerte a gának lehetséges helyreállítása (ame- gig brillírozott.
választásokat, s 2003-ban kormánya, lyet 2002-ben függesztettek fel MugaA közgyûlésen végsô döntéshez háminden keserû elôzmény ellenére, be elnök erôszakos, a törvényességet rom szavazási fordulóra volt szükség.
egyhangúan döntött a 2012 évi olimpia semmibe vevô földreformja miatt). A London egy kivételével az élen végmegpályázása mellett, amely magába villásreggeli elôtti köszöntôjében Blair zett, de ez még mindig nem volt elég
foglalta az új stadion megépítését is. – a BBC rádió jelentése szerint – még- – csakis az utolsó forduló után.
Coe 2004 elején vette át a pályázati bi- sem állta meg, hogy ki ne jelentse:
Az elsô szavazás során London 22
zottság vezetését és szenvedélyes el- „Részben éppen a manchesteri Brit szavazatot kapott, Párizs 21-et, Madrid
hivatottsággal használta fel sokoldalú Nemzetközösségi Játékok sikere volt 20-at, New York 19-et, s a kiesô
tehetségét, s minden energiáját a si- az, amely ösztönözte olimpiarendezési Moszkva 15-öt. A második körben
ker érdekében. Májusban a Nemzetkö- pályázatunkat. A remek sportrendez- „elesett" New York 16-tal, Madrid ugzi Olimpiai Bizottság értékelte a leg- vény nemcsak Nagy-Britanniában és a rott az élre 32 szavazattal, mögötte
jobb öt pályázatot, s a következô rang- közösség országaiban váltott ki rendkí- London 27-et, Párizs 25-öt kapott. A
sor alakult ki a jelölt városok között: Pá- vüli érdeklôdést, hanem szerte a vilá- harmadik alakult a lehetô legszorosabrizs, Madrid, London, New York, gon, s ez a lehetséges londoni ötkari- ban, fôként, mert a görög tag, Lambis
Moszkva. London tervei remekül sike- kás játékok szempontjából egyáltalán Nikolaou érvénytelenül szavazott. Párültek, Párizsban azonban szinte máris nem közömbös… Ezzel, ugye, vala- rizst csupán egyetlen szavazat válaszminden készen állt. Coe pontosan tud- mennyien egyetérthetünk?"
totta el a lehetséges kieséstôl. Itt Lonta, hogy a sokoldalú kommunikáció és
A beszéd magyarázatául forduljunk a don hívei már mind határozottabban
a sportdiplomácia valamennyi eszkö- számokhoz. A NOB tagjainak szavaza- érezték esélyüket. Elsôként 39 pontot
zét bevetve lehet csak legyôzni a fran- taiból hozzávetôlegesen mintegy 60-ra kaptak, utánuk Párizs következett 33ciákat Szingapúrban a 2005-ös NOB van szükség ahhoz, hogy egy pályázat mal, majd Madrid 31-gyel. Ha csak egy
közgyûlésén a szavazáskor. Hátára vet- nyerni tudjon. Az 53 nemzetközösségi Párizsra szavazó tag Madridot választja
te a világot, az athéni 2004-es játékok országból – akkor, Blair reggelije idején – 32:32-es holtverseny alakult volna ki
idején fáradhatatlanul „megdolgozta" a – maximum 26 tûnt megszerezhetô- a második helyen, s ki tudja, miként
NOB tagjait. Imponáló volt, meggyôzô nek, annyian voltak ugyanis tagjai a végzôdik ebben a helyzetben egy
azzal a gondolattal, hogy az ötkarikás NOB-nak. A rendhagyó lobbizás érde- újabb szavazás. Nem nehéz elképzelni,
játékok a ma gyermekeit, a jövô nem- kében Blair némi kockázatot vállalt, de mert Párizs támogatóinak többsége
zedékét szolgálják, s hogy egy ódon, hát mi volt ez ahhoz képest, amit az nyilvánvalóan nem Londonra adta vollepusztult városrész (East London, Irak elleni háború helyeslésével és na voksát, s ebben az esetben – MadStratford) helyére Európa legnagyobb, aktív támogatásával vett magára (ami rid a gyôztes. Így azonban Madrid
vonzó zöld övezetét varázsolják. A dip- késôbb a bukását okozta. A szerk.)
esett ki.
lomáciai hadjáratba bevonta a királyi
Nem kellett sokat várnia a feddésre.
A „döntôben” azután London, bizocsaládot, a hajdani olimpikon lovas és Jacques Rogge, a NOB belga elnöke, nyos ex-madridi szavazatokkal 54:50
NOB-tag Anna hercegnôt, és olyan ki- miután értesült az abujai reggeli sajá- arányban legyôzte Párizst.
válóságokat, mint Steven Redgrave, tosságairól, nyomban erôteljesen fiMi történik a birkózással?
ötszörös aranyérmes evezôs, s minde- gyelmeztetô levelet küldött a NOB brit
– Lesz-e úszó vb Pesten?
nekelôtt David Beckham, a világszerte tagjainak – Anna hercegnônek, Craig
Visszazökkenve a jelenbe, megállaóriási népszerûségnek örvendô labda- Reedinek, a brit bizottság elnökének
rúgó sztár.
és Matthew Pinsentnek, a NOB Spor- pítható, hogy a sportdiplomáciában
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nem létezik szünet, az élet folytonosan
produkálja a tennivalókat, s elegendô
ennek érzékeltetésére távirati stílusban idézni hamarjában négy nemzetközi, de ezen belül bennünket, magyarokat különösképpen is érintô esetet.
Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi,
Tudományos és Kulturális Szervezete
(UNESCO) Testnevelés és Sport Kormányközi Bizottságának (CIGEPS) ülését Bakuban tartották március 13. és
16. között. Az ülésen a Nemzetközi
Fair Play Bizottság képviseletében
részt vevô dr. Kamuti Jenôt, négy évre
a bizottság tanácsadó testületébe választották. A jelenlévôk megtárgyalták
a május 28-30-án, Berlinben azóta
megtartott V. Nemzetközi Sportminiszteri Kongresszus (MINEPS) elé kerülô, UNESCO által készített és elfogadásra javasolt dokumentumokat.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság
végrehajtó bizottsága február 12-én
döntött úgy, hogy a birkózást javasolja
levenni a 2020-as nyári olimpia mûsoráról. A testület ugyanakkor május végén három új sportágat jelölt meg,
mint lehetséges programba kerülôt.
Ezek között visszajuthat még a birkózás is. A NOB végrehajtó testülete májusban ült össze Szentpéterváron, hogy
ismét megvizsgálja a 2020-as programot, majd a végsô döntés a szervezet
közgyûlésén születik meg Buenos
Airesben, szeptemberben. Hegedûs
Csabára, századik olimpiai aranyérmünk (München 1972) tulajdonosára, a
hajdani tuskirályra, a magyar szövetség
elnökére, aki Pekingben és Londonban
is a technikai igazgatója volt a birkózó
versenyeknek, nem kis feladat vár.
Még tavasszal Orbán Viktor miniszterelnök Simicskó István sportot fel-

■

ügyelô államtitkár és Gyárfás Tamás, a
Magyar Úszó Szövetség elnöke társaságában, a Parlamentben átadta Cornel
Marculescunak, a Nemzetközi Úszó
Szövetség ügyvezetô igazgatójának a
2021. évi úszó-, vízilabda-, mûugró-,
mûúszó és nyíltvízi világbajnokág díszes kivitelû pályázati dokumentumát.
A pozitív légkörû megbeszélésen a
FINA-vezetô nagyra értékelte a magyarok kandidálását, valamint azt, hogy a
kormányzat ennyire elkötelezett az esemény iránt. A döntést július 19-én, a
barcelonai világbajnokság nyitónapján a
FINA 22 tagú végrehajtó bizottsága titkos szavazással hozza meg, amelynek
tagja a magyar szövetség elnöke is.
Pünkösd Hétfôn Aján Tamás kétszeresen ünnepelt!
A következô négy évben is (2013-17)
ô irányítja ugyanis a Nemzetközi Súlyemelô Szövetséget (IWF). A küldöttek
ezen a napon erôsítették meg elnöki pozíciójában a moszkvai tisztújító kongresszuson. A 188 tagország közül szavazásra jogosult 148-ból 137 élt választójogával, s a delegátusok jelentôs
többsége adta voksát arra, hogy továbbra is a magyar sportdiplomata irányítsa
az erôs emberek világszövetségét.
A kongresszuson Aján Tamásnak,
aki 2005-ben, majd 2009-ben is ellenjelölt nélkül gyôzött, s folytathatta közfelkiáltással elnöki munkáját, ezúttal öt
kihívója is akadt. A programbeszédek
ismertetése után azonban alaposan leegyszerûsödött a helyzet, mivel négyen is visszaléptek az elnökjelöltségtôl, így csak Aján Tamás és az európai
sportági szövetség elnöke, az olasz
Antonio Urso maradt versenyben.
Kettejük párharcát 80-55-re nyerte a
Gallov Rezsô
régi-új elnök.

Parlamenti fogadás a 2021-es úszó világbajnokság budapesti pályázatának sikere reményében. Balról jobbra: Simicskó István sportállamtitkár, Gyárfás Tamás a magyar
szövetség elnöke, Paolo Barelli, az Európai Úszó Liga elnöke és a vendéglátó, Orbán
Viktor kormányfô

2013/2

Aján Tamást immár harmadszor választották újra a Nemzetközi Súlyemelô
Szövetség elnökének

Sportdiplomatáink
élcsoportja (2013)
Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság tagja a Környezetvédelmi
Bizottság elnöke.
Dr. Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelô Szövetség elnöke, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tiszteletbeli
tagja
Dr. Kamuti Jenô, a Nemzetközi- és a
Magyar Fair Play Bizottság elnöke
Faragó Judit, a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség versenyigazgatója
Dr. Hegedûs Csaba, a Nemzetközi
Birkózó Szövetség elnökségi tagja
Vaskúti István, a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség elsô alelnöke
Regôczy Krisztina, a Nemzetközi
Korcsolya Szövetség sportigazgatója
Dr. Csötönyi István, az Európai Ökölvívó Szövetség alelnöke
Berzi Sándor, az Európai Labdarúgó
Szövetség Fegyelmi Bizottság alelnöke
Dr. Holvay Endre, a Nemzetközi
Röplabda Szövetség örökös tiszteletbeli elnökségi tagja
Gyárfás Tamás, a Nemzetközi Úszó
Szövetség elnökségi tagja, az Európai Úszó Liga pénztárosa
Dr. Martin György, a Nemzetközi
Úszó Szövetség Vízilabda Technikai
Bizottságának tagja
Dr. Hajdú Balázs, a Nemzetközi Vitorlázó Szövetség Finn dingi szekciójának elnöke
Dr. Tóth László, az Európai Judo Szövetség pénztárnoka
Wossala György, harmadik mandátumának letöltése után az Európai Vitorlázó Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke, a nemzetközi szövetség
soling szekciójának alelnöke.
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A zsíranyagcserére ható,
a zsírfelszívódást gátló szerek alkalmazása
sportolók felkészítésében
A sporttáplálkozás egyes kérdéseit
elemzô rovatunkat több, mint egy évtizede indítottuk. Az eddigiek során 39
önálló közlemény jelent meg a MAGYAR EDZÔ hasábjain, amelyek a következô témákat elemezték:
• fehérjebevitel, fehérjeigény
• folyadékbevitel, a sportoló vízháztartása
• testtömegcsökkentés, testsúlyszabályozás
• mérlegelés utáni táplálkozás súlycsoportokhoz 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 alkalmazásának jelentôsége, teljesítménynövelô
hatása
• a sportolók kalcium- és magnéziumigénye
• a sportolók kálium- és nátriumigénye
• a nem fémes makroelemekre vonatkozó szükséglet a sportban
• a sportolók alkoholfogyasztása és
ennek kihatásai
• a sportolók esszenciális mikroelemszükséglete
• a diétás rostok élettani szerepe, a
sportolók rostszükséglete
• idôskorú sportolók táplálkozása
• a sportolók zsíroldható vitaminellátottsága, vitaminigénye
• nem fémes mikroelemigény sportolóknál
• a sportolók vízoldható vitaminigénye
• sportágspecifikus energiaigény
• káros táplálkozási szokások
• helytelen táplálkozási szokások
• zsírbevitel a sportolói diétában
• zsírellátottság optimálás, zsírhasznosulás
• zsírfogyasztási struktúra, a lipid
metabolizmus szabályozása
• táplálékkiegészítôk (fehérjekoncentrátumok) a sportolók felkészítésében
• speciális étrendkiegészítô (karnitin)
alkalmazása
• zsírégetô króm-pikolinát a sportolók táplálkozásában
• konjugált linolsav (CLA) és lecitin
alkalmazása a sporttáplálkozásban
• a zsíranyagcserére ható guarana alkalmazása

• táplálkozás a versenyek alatt
• táplálkozás a versenyeket követôen
• gyermekkorú sportolók táplálkozása
• serdülôkorú sportolók táplálkozása
• sportoló nôk táplálkozása a terhesség alatt
• sportoló nôk szülés utáni táplálkozása
• egyéb fémes mikroelemek a sportolók táplálkozásában
• egyéb nem fémes mikroelemek a
sportolók táplálkozásában
• toxikus mikroelemek a sportolók
táplálkozásában
• adjuváns szerek, teljesítményfokozó szerek, doppingszerek
A sorozat jelen része – ismét visszatérve a zsíranyagcsere kérdésköréhez
– a zsírfelszívódást gátló szerek alkalmazásának egyes speciális kérdéseit
tárgyalja.

A zsíranyagcserére
ható szerek
Jól ismert, hogy a zsíranyagcserére
ható szerek célszerûen a következôképp csoportosíthatók:
• zsírégetô hatású termékek
• a zsírfelszívódást gátló készítmények
• étvágycsökkentôk
• egyéb hatású illetve hatásmechanizmusú készítmények
E készítmények külön vagy együttesen felhasználva alkalmasak a sportoló
zsírszövet-mennyiségének csökkentésére, az optimálist (ideálisnak vélt) jobban közelítô izom/zsír arány létrehozására. Azonban lényeges, hogy a zsírfelszívódást gátló készítmény nem alkalmazható – illetve nem javasolt alkalmazni – zsírsavakat (is) tartalmazó kiegészítôkkel együtt, hiszen a gátló hatású készítmények megakadályozzák a
zsírsavak felszívódását.
A 4 csoport közül eddig csak a zsírégetô szerekkel foglalkoztunk, s e csoporton belül a karnitin, a króm-pikolinát, a konjugált linolsav és a lecitin, valamint a guarana alkalmazását tárgyaltuk. De a zsíranyagcsere kapcsán érdemes megismerni a zsírégetéstôl eltérô, más hatásmechanizmusú termékeket is, ezekrôl lesz szó a cikksorozat
jelen és késôbbi részeiben.
A zsíranyagcsere szabályozás egyébként – mint egy korábbi részben, a lipid
metabolizmus témakörét elemezve is
megállapítottuk – meglehetôsen bo-

Korszerû sporttáplálkozás

Szabó S.
András
rovata

nyolult fiziológiai folyamat, számos tényezô van hatással a testben végbemenô zsírszintézisre, illetve több tényezôtôl függ az is, hogy a termelôdô vagy
már tárolt zsírnak mi lesz a sorsa a szervezeten belül, azaz tárolódik-e vagy mobilizálódik. Természetesen a bôséges
étkezés (nem csupán zsír-, de szénhidrát- és fehérje-bevitel is) elôsegíti a zsír
deponációját. Ugyanakkor kiemelendô,
hogy a rövid szénláncú zsírsavak
(SCFA) eloxidálódnak, energiát szolgáltatnak, de nem tárolódnak. A mobilizációt, oxidációt, energiafelhasználást a
catecholaminok jelenléte, a fiatalkori diabetes, a SCFA, a glukagon/inzulin hatás s természetesen az éhezés, az élettani szükségletnél kisebb mérvû (azaz
az élettani szükséglettel nem adekvát)
tápanyag és energia bevitel segíti elô.

Zsírfelszívódást gátló
készítmények
A zsírfelszívódást, azaz a már a gasztro-intesztinális rendszerbe jutott zsírok
és olajok hasznosulását számos készítmény illetve komponens gátolja. E cikk
keretében a Chitosan és a diétás rostok
inhibíciós hatása kerül ismertetésre.

A zsírfelszívódást gátló
chitosan alkalmazása
A Chitosan lényegében egy olyan
poliszacharid, amit tengeri rákok páncéljából állítanak elô számos komponens kivonásával. Ez a rostkészítmény tulajdonképpen zsírmágnesként viselkedik – az ellenkezô elektromos töltésû komponensek közötti
vonzást kihasználva – s a megkötött
zsírok ezáltal nem szívódnak fel s
emésztetlenül távoznak el a salakanyagokkal együtt a bélcsatornából.
(Ezáltal persze romlik a tápanyaghasznosulási tényezô, a bevitt energia felhasználási aránya.)
A Chitosan esetében több, a zsírfelszívódás gátlásán túlmutató tulajdon-
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ság is megemlíthetô. Rendszeres alkalmazása hatásosan csökkenti a szérum koleszterin szintjét s kedvezô
(mérséklô) hatással van a vérzsír szintre is. A tapasztalatok szerint elôsegíti a
sebek, fekélyek gyógyulását, erôsíti a
csontozatot, sôt, gombaellenes hatás
is kimutatható volt.
Adagolása nyilvánvalóan az elfogyasztott étel illetve élelmiszer zsírtartalmának s a sportoló szervezete zsírarányának függvénye. (Tudvalevôen a
chitosan ugyan a zsírfelszívódást gátolja csupán, de ennek következtében a
szervezet a kisebb mérvû energia-bevitel miatt a saját zsírraktáraihoz is hozzányúl, s a depóból mobilizál adott
mennyiséget.) A nagyobb mennyiségû
zsírt is tartalmazó ebéd vagy vacsora
elôtt célszerû 1-2 kapszula chitosan
bevitele, de semmiképpen nem célszerû minden étkezéshez ezt az élelmiszer-kiegészítôt alkalmazni. A különbözô cégek termékeiben némileg eltérô a chitosan mennyisége kapszulánként, egy kapszula 150 és 500 mg közötti mennyiségû hatóanyagot tartalmaz. Napi 1500-2000 mg feletti chitosan bevitel nem javasolt. Ha a sportolónál nagy a zsírfelesleg, akkor is csak
fokozatos, s nem csupán a zsírfelszívódást mérséklô szerek alkalmazásával elérhetô zsírszövet-csökkentés javasolható. S persze odafigyelô, de az
energia-bevitel szempontjából mérsékelt táplálkozás a szükséges mértékû
fehérjebevitel egyidejû biztosításával.
Hiszen nem az izom, hanem a zsír
mennyiségét kívánjuk csökkenteni a
sportoló szervezetében, azaz javítani
az izom/zsír arányt.
Fontos megjegyezni, hogy a chitosan bevitele nem célszerû zsírokat,
esszenciális zsírsavakat, zsírban oldódó vitaminokat tartalmazó táplálék-kiegészítôkkel s egyes gyógyszerekkel
együtt, hiszen gátolja ezen komponensek felszívódását, hasznosulását.
Ezért – rendszeres illetve hosszabb
távra tervezett alkalmazás esetében –
csak napi 1 alkalommal, egy fôétkezéshez kapcsolódóan (azt megelôzôen) javasolt a felhasználása!

Diétás rostok alkalmazása
A koleszterin s a trigliceridek felszívódását a diétás rostok is mérséklik,
igaz, a chitosan hatásánál kisebb mértékben. Az viszont tény, hogy a helyes
táplálkozás egyik alapja a megfelelô
rostbevitel, s elegendô rost esetében
a szérum koleszterin szintje is csökken. Megfelelô mennyiségû rost fogyasztásával számos érrendszeri és
egyéb problémának – pl. érelmeszesedés, magas vérnyomás, rákos daganatok a vastagbélben, aranyér, bélfalki-
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boltosulás – is elejét lehet venni illetve
csökkenteni a kialakulást veszélyét.
Miután a diétás rostok élettani szerepének s a sportolók rostszükségletének kérdéseivel már korábban, egy külön cikk keretében részletesen foglalkoztunk, ezért itt inkább néhány kiegészítô információ megadására szorítkozunk csupán.
Célszerû tudni, hogy a diétás (étkezési) rost és a nyers rost nem azonos
fogalom. A nyers rost a növényi sejtfalakat tartalmazó, növényekbôl bizonyos kémiai jellegû kezelés (pl. savas
feltárás) után visszamaradó anyag. A
diétás rost viszont tágabb fogalom,
minden olyan táplálék-összetevô ide
sorolható, amelyet az enzimek az emberi szervezetben nem tudnak kisebb
egységekre lebontani, s ezen komponensek ezáltal nem tudnak felszívódni.
A rostok lehetnek víz-oldékonyak, s
nem víz-oldékonyak. A cellulóz pl. nem
víz-oldékony, az ilyen rostok szerepe a
bélmûködés szabályozása, a mechanikai irritáció. Ennek következtében
gyorsul a bélmûködés, elkerülhetô a
bélsár pangása, a tranzit idô csökkenése miatt kevesebb mérgezô bomlástermék szívódik fel, s egyúttal mérséklôdik a daganatos sejtek kialakulása (a
karcinogén hatású anyagok rövidebb
tartózkodása miatt) is.
A víz-oldékony rostok – ilyen pl. a
pektin – a folyadék (gyomor- és bélnedv) hatására megduzzadnak, s képesek megkötni a koleszterint, ami az állati eredetû élelmiszerekbôl (pl. tojás)
jut a szervezetbe. Koleszterinre persze
– adott koncentrációban – szüksége
van a szervezetnek (pl. hormonok szintézise, idegrostokat védô membránok
kialakítása), de túl nagy mennyiség bevitele esetén lerakódnak az érfalakon.
A rostok sokrétû szerepét tárgyalva
még kiemelendô a bélmotilitás (perisz-
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taltika a bélben) biztosításán, a méregtelenítô funkción s az éhségérzetet
mérséklô (teltség-érzetet okozó) hatáson túl az ún. cukortoleranciát javító
szerep is. Az étkezési rostok kellô
mennyiségben való jelenléte a szénhidrátok felszívódását elnyújtottá teszik, s ezáltal a hirtelen kiváltott inzulinválaszt mérséklik. A napi javasolt rostbevitelt egyes szerzôk 25-35 g-ra, mások 30 és 45 g közötti értékre teszik.
Ha az optimális mennyiségû rost bevitele a normális (konvencionális) táplálkozással, tehát a megszokott
mennyiségû és arányú gabona, zöldség, gyümölcs elfogyasztásával nem
biztosítható, akkor célszerû olyan táplálék-kiegészítôket is fogyasztani,
amelyek rostokban gazdagok. Ugyanakkor a túlzott rostbevitel is káros,
egyrészt puffadást, hányingert, felfuvódást, flatulenciát és hasmenést
eredményezhet, másrészt zavart okozhat egyes makro-és mikroelemek, sôt
a B-12 vitamin felszívódásában is. Azaz „a jóból is megárt a sok" (omnis saturatio mala) elv figyelembe vétele itt,
e tárgykörben is javasolható.
Összegezve tehát a zsíranyagcserére a zsírfelszívódás gátlása révén ható
szerekre vonatkozó ismeretanyagot,
megállapítható, hogy a koleszterin s a
trigliceridek felszívódását a diétás rostok is mérséklik.
A cikksorozat folytatódik, s terveim
szerint még számos izgalmas, eddig
nem tárgyalt, de a korszerû sporttáplálkozás elméleti és gyakorlati kérdéseihez úgy vélem szorosan kapcsolódó témakör kerül a késôbbiekben tárgyalásra. A rovat következô részei ismét a
táplálék-kiegészítôk tárgykörhöz kapcsolódnak, s a legközelebbi dolgozat is
a zsír-anyagcserére ható, de eddig még
nem tárgyalt, a zsírfelszívódást gátló
készítményekkel foglalkozik.
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A kalapácsvetés verseny- és edzésfeltételeinek
adaptálása napjaink
gazdasági-, társadalmi viszonyaihoz
Eckschmiedt Sándor, Szalma László
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar
Budapest
E-mail: szalma@tf.hu

A 90-es évek politikai változásai a korábbiaktól eltérô, jelentôsen kedvezôtlenebb feltételeket hoztak a sport számára, amely a kalapácsvetés – a legeredményesebb magyar
atlétikai versenyszám – esetében is megmutatkozott.
Példaként állhat, hogy a 90-es évek elôtt több mint egy
tucat városban, településen-, Budapesten kb. egy tucat
sportegyesületben neveltek kalapácsvetôket. Több olyan
országos felnôtt bajnokság volt, amelyen a nevezôk nagy
létszáma miatt két napon kellett a versenyt lebonyolítani.
Manapság csupán két városban Szombathelyen és
Veszprémben foglalkoznak kalapácsvetôkkel, de az együttes létszámuk sem éri el a korábbi években az országos bajnokságokra nevezettek számát.
A rendszerváltást követôen az illetékes miniszter kijelentette, nem fog több pénzt tenni a sport feneketlen zsákjába.
A miniszter úr a sport semmi mással nem pótolható egészségjavító, egészségfenntartó és pozitív nevelô hatásaira valószínûleg nem gondolt.
A pénzelvonást a kalapácsvetés tragikusan megsínylette:
Edzôket bocsájtottak el, a pályák túlnyomó részét eladták
lakóparkok, kereskedelmi- és egyéb létesítmények céljára,
avagy, miként a TF pályát is, „modernizálták" (mûfüvessé
tették) és megtiltották a pályán az összes atlétikai dobószám gyakorlását, versenyeit. – Szükséges hozzá tenni,
hogy a mûfüvezett, s kizárólag a labdarúgás számára átalakított Csörsz utcai pályák a testnevelô tanár- és edzôképzés
termelôeszközeit jelentették a TF számára.
A kalapácsvetés a legeredményesebb, legsikeresebb magyar atlétikai versenyszám öt olimpiai bajnokkal, világrekordokkal, kiváló helyezésekkel a világ- és kontinens viadalokon. Az évszázad magyar atlétája is kalapácsvetô volt Zsivótzky Gyula személyében.
Kalapácsvetôink napjainkban is elért sikerei ellenére, a kalapácsvetés az utóbbi évtizedekben nem részesült a széleskörû, fennmaradását biztosító sportvezetési támogatásban,
jóllehet a kalapácsvetôk számának a versenyszámmal törôdés elmaradása miatti rohamos csökkenése mindenki számára érzékelhetô volt. Tényként említhetô, hogy a szövetség a kalapácsvetést kihagyta a Héraklész-programból, azzal az indoklással, hogy „kevésbé elterjedt". (A késôbb lehetôvé tett egyéni támogatás nem jelent elégséges megoldást a versenyszám elterjedésére.)
A 80-as években a kalapácsvetés nemzetközi élvonalának
a dobásteljesítményei a korábbi becsléseket messze felülmúlták. Az igen nagy – 80 m feletti – dobástávolságok az
edzéseken és versenyeken területigényesebbé, s a mozgásszerkezeti sajátosságai miatt balesetveszélyesebbé tették a versenyszámot, minthogy a kalapácsot forgómozgásból, háttal a dobásirány felé érkezve, két kézzel oldalt-hátra
kell kidobni, amely módon a kirepülô kalapács mozgásiránya
kevésbé pontosan szabályozható.
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség – versenykörülmények
között – a balesetveszély csökkentését a védôháló óriási

méretûvé növelésével (7-10 m magas lett) és a kidobó-nyílás relatív csökkentésével gondolta megoldani. Ezekkel a
feltételekkel azonban több hátrány jár együtt:
• a szektorvonalhoz túl közeli hálómonstrumba kis mozgáshiba esetén is beleütközhet a kalapács feje, nyele, kengyele, amely gyakorlatilag megsemmisíti, vagy jelentôsen
lecsökkenti a dobó által elérhetô dobástávolságot,
• némi forgáshiba esetén már „áthúzhatja" a dobó a kalapácsot, amely ily módon a futópályára is kikerülhet,
• a hatalmas, sûrû hálótól alig látni dobás közben a dobót,
s ez a nézôket megfosztja a dobásvégrehajtás látványától,
• ha olyan dobó áll az ilyen hálószörnyeteggel körülvett
dobókörbe, akinek edzéskörülmények között erre kevés lehetôsége volt, annak a klausztrofóbia nyomasztó élményével is meg kell küzdeni.
A nemzetközi szövetség szabályalkotói figyelmen kívül
hagyták, hogy ebben a pénzközpontú világban milyen nehéz
dobópályát megtartani, vagy megszerezni. Manapság a világ élvonalába tartozó, élvonalába tartó kalapácsvetôknek –
a biztonsági szempontokat figyelembe véve – legalább egy
120 x 60 m-es területre van szüksége a dobóedzésekhez. S
ehhez járulhatnak még a védôháló megvásárlásának, felállításának a milliós nagyságrendû költségei.
A 90-es években, amikor sorra szüntették meg a szakosztályokat, vették el a sporttól a pályákat, területeket, nyilvánvalóvá vált a kalapácsvetés térvesztése is a magyar atlétikai
életben.
Az Atlétika c. folyóiratban és a Kalokagathiában már 1999ben és 2000-ben felvetettük, s indokoltuk a kalapácsvetés
versenyszabályai módosításának szükségességét és a módosítás lehetôségeit. Senki nem reagált rá. 2000-ben Gyulai
Istvántól – aki akkor az IAAF-nél dolgozott – kértünk segítséget, anyagi támogatást olyan vizsgálatok végzésére,
amelyek eredményeképpen konkrét javaslatokat tehetünk a
kalapács hosszának és súlyának a megváltoztatására az elérhetô legnagyobb dobástávolság csökkentése érdekében.
Az elérhetô legnagyobb dobástávolság csökkentésével
ugyanis, csökkenthetô a területigény, a balesetveszély és
szükségtelenné válik a drága védôháló. Tehát lényegesen
olcsóbb, biztonságosabb lehet a kalapácsvetôk dobóedzése, technikai felkészítése, emellett a kalapácsvetést a többi
atlétikai versenyszámmal egy idôben lehet megrendezni a
versenyeken.
A munkaigényes és idôigényes vizsgálataink célja az is
volt, hogy a megváltoztatott méretû kalapáccsal ugyanazok
a testalkatú, kondicionális képességû kalapácsvetôk érjék el
a legjobb eredményeket, akik a jelenleg szabályos méretû
(121,5 cm hosszú és 7,26 kg-os) kalapáccsal a legjobbak.
Az adatfelvételt Szombathelyen, Németh Pál mesteredzô
kalapácsvetôivel végeztük Mecseki Attila, Zsivótzky Gyula
és Szilágyi Tibor, a TF Biomechanika Tanszékének a tanára
részvételével.
A vizsgálatok keretében 68-78 m-es legjobb eredményt
elért kalapácsvetôk 7,26; 8,00 ; 9,00; 10,00; 11,00; 12,00;
13,00; és 14;00 kg-os, 121,5; 110; 100; 90; 80; 70; és 60
cm hosszúságú kalapácsokkal dobtak maximális teljesítményre törekedve.
A dobásokat 3 irányból, videokamerával vettük fel. A videofelvételeket Szilágyi tanár úr és munkatársai digitalizálták és
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határozták meg azokat a sebességadatokat, amelyekbôl a
tényleges teljesítmények alapján kiszámították a különbözô
hosszúságú és súlyú kalapácsokkal elérhetô – a jelenleg szabályos kalapáccsal elért világcsúccsal egyenértékû – eredményeket. Ezeket az adatokat tartalmazza az 1. táblázat.
A továbbiakban a nemzetközi szövetségnek az lett volna
a feladata, hogy az 1. táblázat alapján kiválassza, azt a teljesítményzónát, amelybe az új világcsúcsot, vagyis a legjobb
kalapácsvetôk teljesítményeit szeretné és ehhez a javasoltak közül kiválassza a megfelelô szerméretet.
Az elkészült tanulmányt elküldtük Gyulai Istvánnak, aki
üzent, hogy megkapta és továbbította a versenyszabályokkal
foglalkozó bizottságnak. Azóta is néma csend övezi a témát.
Legalább négy szakcikkben foglalkoztunk a kalapácsvetés
nemzetközi és hazai helyzetével a szabályváltoztatás szükségességének indoklásával, a változtatás reális lehetôségeinek

a felsorolásával az illetékes vezetôk számára is hozzáférhetô
szakfolyóiratokban, de soha senki nem reagált rá.
2008-ban egy szombathelyi nemzetközi kalapácsvetô-versenyen a szabályos (121,5 cm, 7,26 kg) kalapáccsal történt
verseny befejezése után 1 órával a nemzetközi szövetségnek küldött táblázat 50-55 m-es zónájából kiválasztott 60
cm hosszú, 8 kg súlyú kalapáccsal is rendeztünk egy versenyt a szabályos kalapáccsal folytatott verseny résztvevôi
számára. A dobásokról a videofelvételeket a dobáshoz felálló kalapácsvetôvel szemben, a dobásirányba nézô kamerával készítettük. A cél annak vizsgálata volt, hogy a szabályos
kalapáccsal és a rövidebb, nehezebb kalapáccsal végzett
1-2. ábra).
dobásoknál hogyan változik a forgási sebesség (1
A videofelvételek kiértékelése, a mért adatok matematikai statisztikai összehasonlítása azt mutatta – és ezt a grafikonok is érzékeltetik –, hogy a két különbözô szerrel végzett
dobások során a sebességváltozások között nem volt szignifikáns különbség. Ennek alapján megállapítható volt, hogy
a táblázatból választott szerméretek biztosítják a szabályos
szerrel azonosnak tekinthetô erôközlési, gyorsítási viszonyokat a kalapácsvetés mozgásfolyamatában. Tehát lehetséges a kalapács megváltoztatott méreteivel (hosszával,
súlyával) olyan „dobószer-ellenállási viszonyokat" teremteni, mint amilyeneket a jelenleg szabályos szerrel, azaz a
megváltoztatott méretû kalapáccsal ugyanazok a testalkatú,
kondicionális felkészültségû dobók lehetnek a legjobbak,
mint akik a jelenleg szabályos szerrel.
Szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy Mecseki Attila a
2008-ban megjelent tanulmányunk után számítással, az itt
is közölttôl eltérô táblázati eredményeket kapott a kalapács
hosszára és súlyára vonatkozóan.
Minket, az Atlétika Tanszéken a versenyfeltételek során
nyert adatokra épített matematikai statisztikai számítások
eredményei meggyôztek a TF Biomechanikai Tanszéke által
végzett számítások elfogadhatóságáról.
2005-ben a TF-en, a kalapácsvetés oktatásában áttértük a
60 cm hosszú szer alkalmazására. Az oktatási tapasztalatok
igen kedvezôk. A hallgatók könnyebben bánnak a rövidebb
szerrel, pontosabban tudják szabályozni a saját testük, testrészeik és a kalapács mozgását, gyorsítások közben a kalapács lengô mozgása gyakorlatilag megszûnik, a dobó és a
dobószer szilárd egységet képez, ezáltal a dobó könnyebben tudja megvalósítani a kívánt mozgásmintát, azaz hama-

1. ábra. ,,A’’ kalapácsvetô két szabályos (121,5 cm, 7,26 kg)
és két rövid (60 cm, 8 kg) kalapáccsal végzett dobásának
idôátlag-változásai mozgásszakaszonként

2. ábra. ,,B’’ kalapácsvetô két szabályos (121,5 cm, 7,26 kg)
és két rövid (60 cm, 8 kg) kalapáccsal végzett dobásának
idôátlag-változásai mozgásszakaszonként
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2. táblázat. Javasolt kalapácsméretek

rabb jut arra a technikai szintre, amelyen a kalapácsvetés
már az örömszerzés forrásává válik és a kondicionális képességekkel arányos, azzal szorosan összefüggô dobásteljesítményekre lesz képes.
A felnôtt férfiak számára általunk javasolt 50-55 m-es teljesítményzóna 60 cm-es, 8 kg-os kalapács méretébôl kiindulva – a jelenlegi szersúly-arányok megtartásával – meghatároztuk a szerméreteket a nôk és a különbözô korcsopor2. táblázat).
tok számára (2
A kalapácsvetés Magyarországon nem csupán egy atlétikai versenyszám, hanem több mint 60 éve a magyar sport
egyik sikerforrása, amely növelte az ismertségünket, a
sportszeretô világban fokozta a pozitív viszonyulást az ország felé, amely örömmel és büszkeséggel töltötte el a magyar embereket, növelte önbizalmukat, amely példaként
szolgált a fiataloknak.
2010-ben a szabálymódosítás, a kalapács méreteinek a
megváltoztatása érdekében felhívást fogalmaztunk meg,
amelyet három nyelven tettünk fel a TF és a MASZ honlapjára és küldtünk el néhány ország atlétikai szövetségének az
e-mail címére. Már a 2006-os szombathelyi kalapácsvetés
konferencián is sok külföldi fogadta egyetértéssel a méretváltoztatással kapcsolatos felvetésünket. Sajnos az IAAF–
hez közelálló személy és a szombathelyi résztvevôk nem,
akiknek a viszonyulását csupán saját kiváltságos helyzetük
(kielégítô edzésfeltételek) és a kalapácsvetésben megszerzett ranghelyük féltése magyarázhatja. Pedig ennél sokkal
messzebbre kellene tekinteni. A magyar kalapácsvetés – és
országoktól függetlenül a kalapácsvetés, mint egy látványos, értékes atlétikai versenyszám-fennmaradásáról van
szó. Nem elegendô tehát egy-két egyesület ahol a kalapácsvetéssel foglalkoznak – még akkor sem, ha kiváló eredményeket érnek el. Az országnak sok településén kellene kalapácsvetôket nevelni, hogy a nagyobb számú fiatal közül
hosszú távon is nagyobb valószínûséggel kerüljenek ki figyelemre méltó teljesítmények elérésére képes versenyzôk.
Mindezek egyik fontos feltétele a kalapács méreteinek megváltoztatásával az elérhetô dobástávolság csökkentése, azaz
a kisebb területigénnyel a kalapácsvetés olcsóbbá tétele.
Amennyiben az IAAF nem hajlandó a kalapács méreteinek
megváltoztatására, Magyarországon nemenként és korcsoportonként kétféle méretû kalapáccsal kellene lehetôvé tenni
a versenyzést: a rövidebb, nehezebbel és a jelenleg szabályossal. A rövid kalapács alkalmazása – a kisebb területigény
és a nagyobb biztonság által – biztosíthatná a kalapácsvetés
ismételt elterjedését, nagyobb számú utánpótlás nevelését.
A kalapácsvetés újra elterjedését növelhetné, ha iskolai sportköri foglalkozásokon puha anyagból készült, rövid kalapácsokkal vagy rövid lánckalapácsokkal dobhatnának a tanulók. (Az
atlétikai dobásokkal, a kalapácsvetés oktatási fokozatrendszerével foglalkozó szakkönyvek még további ötletek megvalósításához adnak segítséget – csak törôdni kellene vele.)
Reményt keltô, hogy a londoni olimpiai sikerek láttán a
kormányzat az úgynevezett csapatsportok mellett az egyé-
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ni sportágakat is támogatni szándékozik. Jó lenne, ha a magyar atlétikában – a különbözô versenyszámokban elért
eredmények és a további lehetôségek reális elemzése alapján – a valódi értékének megfelelôen foglalkozhatnánk a kalapácsvetéssel. És jó lenne, ha mindazok, akik nem látják a
fától az erdôt, a saját, egyéni érdekeiken túl a nagy múltú,
sok élményt nyújtó, a testi-lelki egészséget szolgáló kalapácsvetés fennmaradását is szolgálnák.
A TF Atlétika Tanszéke a testnevelôk, az edzôk ingyenes
kiképzésével, továbbképzésével, akár egyedi tanácsadással
tudna hozzájárulni a kalapácsvetés újbóli elterjesztéséhez,
széleskörû felélesztéséhez.
Végezetül fontosnak tartjuk kérni a magyar sport, a magyar atlétika befolyással bíró vezetôit, hogy minden évben
rendezzenek Zsivótzky Gyula emlékversenyt az összes férfi és nôi dobóversenyszámban, de legalább kalapácsvetésben – és a rövidebb kalapáccsal is. Úgy gondoljuk, hogy Zsivótzky Gyula olimpiai bajnok, Európa-bajnok, világcsúcstartó, az évszázad legeredményesebb magyar atlétája – aki a
versenyzôi pályafutása után is sokat tett a kalapácsvetésért
– ezt igazán megérdemli.
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Könyvismertetô

Az edzôfejedelem
A címlapon talán mintha egy kissé
hosszúnak tûnne a kötet fenti alcíme,
de igaz, vitathatatlanul felkelti az érdeklôdést, hiszen kit ne érdekelne
egy ilyen szuperteljesítmény megszemélyesítôje. A magyar úszósport
egészen kivételes szerencséjének
mondható, hogy a nagyszerû sportágnak a legsikeresebb korszakát –
1952-tôl, Helsinkitôl eltekintve –
1976-tól évtizedeken át nem is egy,
hanem két egészen kivételes, zseniálisnak elismert edzô aranyozta be
számunkra tanítványaik bravúrjaival
az olimpiákon, világ- és Európa-bajnokságokon, hiszen hogyan is feledhetnénk el Kiss László mellett
Széchy Tamást, aki, sajnos, immár
csaknem egy évtizede nincs közöttünk. Említésük nem csak azért indokolt, mert a két edzônagyság sportbarátsággal tisztelte meg egymást,
együtt és egymásért dolgoztak, a
magyar dicsôségekért, hanem – bár
ezt e sorok írója éveken át ismételten
kérte Széchy mestertôl – ô végül
mégis úgy távozott örökre, hogy pályáját, filozófiáját, fogásait, koncepcióját nem foglalta írásba az utána kö-

vetkezô szakmai nemzedék számára.
(Még szerencse, hogy módszereit
saját bôrén tapasztalva ôrizte meg, s
fejlesztette tovább tanítványa, Széles
Sándor, Gyurta Dániel, Risztov Éva
olimpiai bajnokaink és társai felkészítése hasznára.)
Kiss László pályája, nem mellékesen, annyival gazdagabb az „Öregénél", hogy sikeres idôszakban irányította öttusa válogatottunk „vizes"
edzéseit is, majd edzôi karrierjét követôen a nevéhez fûzôdik a legsikeresebb úszókapitányi tevékenység is
– mind a mai napig – hiszen éltének
ez a ragyogó fejezete még távolról
sem befejezett. Hosszú lenne felsorolni eredményeit, kitüntetéseit, a
könyv oldalai egyébként jellemzésekkel erre is kitérnek, legyen itt elegendô megemlíteni, hogy a Time magazin szerint „ô a huszadik század legkreatívabb úszóedzôje."
A könyv szerzôjét, Csurka Gergelyt
aligha szükséges részletesen bemutatni, a remek tollú ismert riporter
otthonosan mozog az uszodák világában, ô írta, Gyarmati Dezsô közremûködésével, az Aranykor címû értékes

kötetet is többek között, amely a magyar vízilabdázás történetét öleli fel.
A hálás téma, hôsének nem mindennapos egyénisége, a színes, különleges sztorik egymásutánja, s
nem különben a világhírû tanítványok
– Egerszegi Krisztina, Kovács Ági,
Güttler Károly és a többiek – megnyilatkozásai jól érzékelhetôen magával
ragadták az írót, humorral átszôtt élvezetes és tanulságos könyvet kög.r.
szönhetünk neki.

Magyarok az Olimpiai Játékokon

Egyáltalán nem túlzás: a "Magyarok az Olimpiai Játékokon – 18962012" címû könyv a világon szinte
egyedülálló és nemzetközileg is jelentôs értéket képvisel, a hazai olimpiai nagycsaládunk tagjai számára
pedig nem csak büszkeséggel tölt

el, hanem egyenesen nélkülözhetetlen a házi könyvtárak polcairól. Tartalmazza és elemzi valamennyi nyári, téli, valamint ifjúsági ötkarikás játékokon való szereplésünket. Az elsô kiadás, a „Magyarok az Olimpiai
Játékokon 1896-tól (Athén) 2000-ig
(Sydney)" a magyar csapat részvételét és az eredményeket vette számba. A második kiadás 1896-tól a
2004. évi, Athéni Olimpiai Játékokig
bezárólag további nyári és téli olimpiák eredményeit is tartalmazta.
Ezzel a most, legutóbb megjelenô
kötettel ellenben, s ezt külön szükséges nyomatékosítani, hiszen nem
az elsô és második kiadás egyszerûen bôvített kiadásáról van szó, egy
teljesen átdolgozott anyagot vehet a
kezébe az olvasó – „Magyarok az
Olimpiai Játékokon 1896-2012" címmel. Ez a 2008. és 2012. évi nyári, a
2006. és 2010. évi téli játékokat, valamint a 2010. évi ifjúsági nyári és
2012. évi ifjúsági téli olimpiai játékok
eredményeit is feldolgozza. Az 516
oldalas könyv számtalan fotóval,
éremtáblázattal, adattárral rendelke-

zik. A közölt bibliográfia is jelzi, hogy
igazán tekintélyes számú könyv készült sportolóink diadalairól. De
egyetlen kiadvány sem ôrizte meg
az utókornak azokat a magyar olimpikonokat, például, akik részt vettek
az olimpiákon, erejükhöz mérten teljesítettek, és képviselték nemzeti
színeinket – még ha nem is hoztak
pontot. Ôk adták a mindenkori csapat gerincét, képletesen szólva a
vállaikon jutottak a legjobbak a dobogóra vagy a helyezettek közé. A
szerzôk ezúttal összegyûjtötték és
gondosan ellenôrizték az olimpiákon
elindult valamennyi versenyzônk nevét, adatát, eredményét és kötetükben nyilvánosságot kapott minden
egyes résztvevônk – ezzel is tisztelegve erôfeszítéseik elôtt.
Történelmünk utóbbi, több mint
egy évszázadának kétségkívül sikerágazata a sportkultúránk, s benne
mindenekelôtt az olimpiákon nyújtott
szereplésünk. A „Magyarok az Olimpiai Játékokon – 1896-2012" tartalmas, s illusztrációival is látványos emléket állít ennek.

M Edzo 2013/2/02-39

2013/06/14 08:33

Page 1

Tartalom
Néhány sorban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Gallov Rezsô
Közgyûlés után . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Köpf Károly
Gyôri édes – avagy májusi aranyesô a sportvárosban . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Füredi Marianne
Molnár Zoltán az új elnök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
F. M.
Sir Alex Ferguson harminckilenc évet töltött a kispadon . . . . . . . . . . . . . . . . 8
G. R.
Az öttusa bíztató jövôjéért . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kasza Róbert
Szükséges-e a nyakba vett súlyzóval való guggolás
a súlyemelôk felkészítésében? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Szabó S. András
50 éves a Zopf-íj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Volker Alles
Átalakulva folytatja munkáját a BOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

SEMMELWEIS EGYETEM
TESTNEVELÉSI
ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR
1123 BUDAPEST,
ALKOTÁS U. 44.
TEL.: 487-9247. FAX: 356-5966
MAGYAR EDZÔ
Hungarian Coach
16. évf. 2013. 2.
Megjelenik negyedévenként
Elôfizethetô
a szerkesztôségnél
kapható csekken
Éves elôfizetési díj: 2500,- Ft

Fair Play-díjazottak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Fôszerkesztô
Gallov Rezsô

Média és látványsport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Jády György

Alapító szerkesztô
Mónus András

„Olimpia birkózás nélkül!? Soha, soha!" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Szekeres István

Felelôs szerkesztô
Köpf Károly

Minden szinten jelentôs a fejlôdés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Gömöri Zsolt

Szerkesztô
Bendiner Nóra

Végsô tisztelgés (Kolossa István, Mendelényiné Ágoston Judit) . . . . . . . . . 28

Szerkesztô kollégium
Pécsi Gábor elnök
Haász Sándor
Köpf Károly
Lochmayer György
Medvegy Iván
dr. Szabó S. András
dr. Szabó Tamás
dr. Tihanyi József

Mutatványok a világpolitika porondján . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Gallov Rezsô
A zsíranyagcserére ható, a zsírfelszívódást gátló szerek alkalmazása
sportolók felkészítésében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Szabó S. András
A kalapácsvetés verseny- és edzésfeltételeinek adaptálása napjaink
gazdasági-, társadalmi viszonyaihoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Eckschmiedt Sándor, Szalma László
Könyvismertetô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Mûszaki szerkesztô
Somogyi György
Kiadja
a Magyar Edzôk Társasága
Elnök: Molnár Zoltán
Fôtitkár: Köpf Károly

Raktárak bérbeadása, üzemeltetése
Építôanyag kereskedelem

Titkárság és szerkesztôség
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Tel/fax: (36-1) 460-6981
30-991-0203; 30-579-3626
www.magyaredzo.hu
bendinora@hotmail.com
Hirdetésfelvétel
a szerkesztôség címén

Budapest, X. Jászberényi út 57.
Budapest, X. Sírkert u. 2-4.
Szekszárd, Palánki út
Tarnaszentmiklós, Kömlôi út

Nyomdai munkálatok
Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.
Felelôs vezetô: Vágó Magdolna
ISSN 1418-6764

Telefon: 00-36-1-264-4900

Támogató
Magyar Olimpiai Bizottság

M Edzo 2013/2/01-40

2013/06/14 08:25

Page 1

Módszertani és továbbképzô szaklap
/2
2013

OLIMPIA
Harc
a birkózásért
■■■

SPORTDIPLOMÁCIA
Aján Tamás
harmadszor

Magyar

Edző
A Magyar Edzôk Társaságának folyóirata

Gyôzelem
a Bajnokok Ligájában

■■■

LABDARÚGÁS
Sir Alex
Ferguson
pályája
■■■

SPORTVÁROSOK
Páratlan
sikerek
Gyôrben

Görbicz Anita, a magyar kézilabdázás és a gyôri sport
kiemelkedô egyénisége

Fô támogató:

Végsô tisztelgés
Kolossa István
(1935-2013)
Mendelényiné
Ágoston Judit
(1937-2013)

