M Edzô 03-50

2010/06/30 18:23

Page 3

2010/2 ■

Néhány sorban...
Az év második negyedében meghatározó változások következtek be az ország életében, s vele
együtt természetesen a
hazai sportéletben is. A
parlamenti választások következtében új kormány, a
korábbiaktól merôben eltérô összetételû képviselôház látott
munkához, s ezzel összhangban változott a sportirányítás, mind a vezetés
személyi összetételét, mind a sport
elhelyezkedését illetôen az államigazgatás szerkezetében. Az új képviselôház elnöki székébe a közjogi méltósággá emelkedett Schmitt Pál, a MOB
elsô embere került, sôt június 29-én a
parlament immár a köztársasági elnöki székbe helyezte. A Sport Államtitkárság felügyelete a minisztériumok
átrendezése folytán elkerült az Önkormányzati minisztertôl, ez a feladat ezután Réthelyi Miklósra, a Nemzeti Erôforrások Minisztériumának elsô emberére hárul, az új államtitkár pedig az atlantai olimpia számunkra legkellemesebb meglepetés-gyôztese, a 200 m
vegyesúszás aranyérmese, Czene Attila lett. Az új vezetés elsô intézkedéseinek egyike – a költségvetésbôl hiányzó 1 milliárd forint pótlása az olimpiai felkészülésre – bizakodásra ad
okot minden esetre.
Az 1990 évi rendszerváltás óta számos indokolatlan megpróbáltatásnak
kitett hazai sportkultúránk társadalma
megváltást, immár valódi, átfogó reformokat vár a politikai döntéshozóktól ebben a stratégiai ágazatban.
Ehhez, szerény eszközeinkkel, mi is
szeretnénk hozzájárulni. Már a mostanit megelôzô számunkban is gondoskodtunk a helyzet kezelését központba állító gondolatébresztô írások közlésérôl, s ezt kötelezettségünknek
érezzük most is. Idôszerû alkalommal
szolgált ehhez a május 5-én rendezett
országos sportszakmai konferencia,
amelyet a MOB-bal közösen rendeztünk IRÁNY LONDON – 2010/l címmel, utalva a két nyári játékok közti
olimpiász félidejére. Az esemény számos elôadásának biztosítottunk megjelenési lehetôséget lapjainkon. S ha
már a tartalmat taglaljuk, azt a gyakorlatot is folytatjuk, hogy a kiemelkedô
világeseményeket napló formájában
ôrizzük meg olvasóink számára. Ebben az évben erre már kínálkozott alkalom a vancouveri téli olimpiai játékok után, s ugyanezt a feldolgozási
formát követjük, ezúttal a dél-afrikai
labdarúgó világbajnokság esetében is,
a részletes beszámolót a következô
számunkban közöljük. Gallov Rezsô
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Államtitkár
a Széchy-iskolából
A május 29-én megalakult új kabinet negyvenkét államtitkára között van egy
olimpiai aranyérmes is, Czene Attila személyében. A 36 éves fiatalember a Nem zeti Erôforrás Minisztérium sportért felelôs államtitkáraként a második világhábo rú utáni idôszak második olyan állami sportvezetôje, aki olimpiai bajnoki címmel
büszkélkedik Ábrahám Attila után. Ebbéli minôségében élversenyzôi erényeire –
munkabírás, kitartás, monotónia tûrés, konfliktus kezelés – talán még nagyobb
szüksége lesz, mint amikor a Komjádi-uszodában Széchy Tamás vigyázó szemé tôl kísérve tempózott faltól falig.
A szegedi születésû sportember –
most már joggal illik rá a sportvezetô
elnevezés – kétféle minôségben, két
különbözô korszakban lett az ország
kedvence. Elôször a kilencvenes években, a Széchy-iskola egyik eminens tanulójaként.
Tizennyolc éve, a barcelonai olimpián robbant be a köztudatba, amikor az
utolsó hossz közepéig vezetett a 200
méteres vegyes úszásban, s végül
csak 23 századmásodperccel maradt
le az aranyérmes Darnyi Tamás, és három századdal a második helyezett
amerikai Gregg Burgess mögött az alig
tizennyolc éves, szôke srác. Két évre
rá, a római világbajnokságon annyit változott a helyzet, hogy az idôközben
visszavonult Darnyit a finn Jani Sievinen váltotta fel a dobogó tetején, az
1996-os atlantai olimpián azonban Attilát már senki sem tudta legyôzni kedvenc számában, az olimpiák történetének egyik leghihetetlenebb, szinte
senki által sem remélt diadalát aratta.
„Az Öreg, vagyis hát Széchy Tamás
sohasem helyezésben gondolkodott,
hanem idôeredményben. Azért az esetek döntô többségében tudott kezeskedni, hogy mi mit úszunk, az ellenfelek
teljesítményére viszont – értelemszerûen – nem volt befolyása. Ez volt talán a
tanítványainak az egyetlen olyan nagy
sikere, amely meglepetésként érte a
mestert" – idézi fel Czene a tizennégy
évvel ezelôtti döntôt, élete versenyét.
– Olyannyira meglepô volt a sikere,
hogy Vitray Tamás 175 méternél, amikor ön még mindig fél testhosszal vezetett, egy ilyen óvatos jóslást kockáztatott meg: „Ebbôl talán még érem is
lehet, Attila!"
– Meglepô is volt, nemcsak Széchynek, Vitraynak, hanem önmagamnak
is. Jani volt a világcsúcstartó, ô volt az
esélyes, nekem az volt, csak az lehetett a célom, hogy megjavítsam életem legjobb eredményét, s majd aztán
meglátjuk, ez milyen helyezéshez lesz
elegendô.
– Hány évig dolgozott Széchy keze
alatt?

– Tizenhárom évig. Szülôvárosomban, Szegeden kezdtem úszni, Banka
Péter volt az elsô edzôm – szegény
már nincs az élôk sorában, viszonylag
fiatalon meghalt. Szegedrôl hozott fel
Tamás bácsi a Honvédba, olyan társaim voltak, mint Darnyi Tamás, Rózsa
Norbert, Horváth Péter, Deutsch Tamás. Akkor még nem tudtam, egy tizenegy-tizenkét éves kisfiú honnan is
tudná, de ma már tudom: nemcsak az
úszó-, hanem a civil karrieremet is
meghatározta az, amit tôle kaptam, nála tanultam.
– Mire gondol?
– A munka tiszteletére, arra, hogy
nincs megoldhatatlan feladat, leküzdhetetlen akadály. Egy „civil" számára
nehezen felfogható az az edzésmennyiség, amit nekünk hosszú éveken keresztül teljesítenünk kellett, átlépve a fájdalomküszöböt.
– Nyilván államtitkárként sem fenékig tejfel az élete, a Nemzeti Erôforrás
Minisztérium sem egy „nyolcórás"
munkahely.
– Sólyom László köztársasági elnök
úr, amikor kinevezett bennünket, új államtitkárokat, azt mondta: „Önöknek
gratulálok, a családjuknak pedig részvétemet fejezem ki, mert az elkövetkezô hónapokban, években nem sokat
fogják látni magukat." Néhány hetes
tapasztalataim alapján kijelenthetem:
igazat mondott…
– Mindenképpen pikáns helyzet az
öné: hat éve tért haza az Egyesült Államokból, Phoenixbôl, az Arizona State
University-rôl, ahol nemcsak szociológusi diplomát szerzett, hanem úszott
is, méghozzá magas szinten. Másképpen: azok a sportvezetôk, akiknek versenyzôkorában a „beosztottja" volt, ma
még javában hivatalban vannak. Most
pedig – valamilyen szinten – ön a fônök…
– Tény, hogy kissé furcsa volt úgy
beszélgetni a június 18-i MOB-elnökségi ülésen például Gyárfás Tamással,
a MÚSZ elnökével, hogy én vagyok a
sportért felelôs államtitkár. Akitôl valamennyi szövetségi vezetô elvárja,
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hogy haladéktalanul kiutalja az állami
támogatást. Holott nem is én „utalok",
hanem a Kincstár…
– Akár szimbolikusnak is tekinthetjük, hogy az egykori Ifjúsági és Sportminisztérium helyiségeibe költözik át
az ön által irányított államtitkárság az
Önkormányzati Minisztérium Roosevelt téri épületébôl?
– Nem tudom, hogy szimbolikus-e,
de azt a szobát kaptam vissza irodaként, amelyikben Deutsch Tamás, a
legutóbbi polgári kormány sportminisztere dolgozott. Annak idején, még aktív élsportolóként, jómagam is nem
egyszer megfordultam ebben a szobában. Egyébként formálisan emelkedett
a sportirányítás rangja, eddig szakállamtitkárság volt, most államtitkárság
vagyunk. Ez egy lépcsôfokkal feljebb
helyezkedik el az államigazgatási hierarchiában.
– Végtére is a sport stratégiai ágazat, ahogy azt a miniszterelnök is
hangsúlyozta…
- Az állam az elmúlt nyolc évben folyamatosan egyre hátrébb húzódott a
nemzeti sportrendszer mûködtetésének feladataitól. A magyar sport intézményrendszere folyamatosan vesztett
erôforrásaiból, miközben már a rendszerváltás óta megindult folyamatok
eredményeként riasztóan csökkent a
rendszeresen sportolók aránya. A pedagógiai munkában folyamatosan leértékelôdött és egyre inkább eszközök
nélkül maradt a sport területe. Mindeközben a fiatalabb korcsoportokban folyamatosan egyre magasabb arányban
jelennek meg a krónikus fizikai és
mentális egészségi problémák. A kialakult helyzetben nem kérdés, hogy a
sport stratégiai súlyponti területként
jelenik meg egy nemzeti újjáépítési
programban. A tervezett és már elôkészített, illetve részben még egyeztetés, egyes kérdéseknél modellezés
szintjén álló programok között kiemelten fontosnak tartom a mindennapos
kötelezô testnevelésóra bevezetését a
közoktatásban, a szükséges sportpedagógiai-módszertani reformokkal és
az eszközellátottság biztosításával, a
mozgásban gazdag életmód elterjesztését a lakosság széles köreiben, az
ehhez szükséges erôforrások biztosításának rendszerével; a versenysport
finanszírozási és támogatási rendszerének konszolidálását, a sportegészségügy konszolidációját, sportbarát
adózási környezet megteremtését. A
felsorolt területeken kívül is számos
feladatunk van, e területeken azonban
már rövid- és középtávon is konkrét
eredményeket tûztünk ki célul.
– A sportszövetségeket mindennél
jobban foglalkoztatja, hogy mikor kap-
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Czene Attila
Születési idô: 1974. június 20.
Születési hely: Szeged
Magasság: 185 cm
Testsúly: 76 kg (versenyzôként)
Klubjai: Bp. Honvéd, Újpesti Dózsa, Budapesti
Rendészeti SE, OTP-Sportplusz SE, Sport Plusz-MAHART SE
Sikerei: olimpia-1. (1996, 200 m vegyes), olimpia-3.
(1992, 200 m vegyes), olimpia-4. (2000, 200 m vegyes), olimpia-6. (1996, 4x100 m vegyes váltó), vb3. (1994, 200 m vegyes, 4x100 m vegyes váltó), Eb-2. (1993, 200 m vegyes,
1995, 200 m vegyes, 4x100 m vegyes váltó), Eb-3. (1999, 200 m vegyes). Világcsúcstartó (Jani Sievinennel) 200 m vegyesen, 25 méteres medencében,
1:54,65 perccel.
Végzettség: 1998-ban úszó szakedzô fôiskolai végzettséget szerzett a Budapesti Magyar Testnevelési Egyetemen. Sportolói pályafutása alkalmával Amerikában élt huzamosabb ideig, ahol 2004-ben az Arizona State University-n szociológus diplomát, 2006-ban a Budapesti Corvinus Egyetemen, szociológusközgazdász végzettséget szerzett.
Egyéb tevékenységei: 2005-tôl 2009-ig a FINA Nemzeti Úszószövetség
Sportolói Bizottságának volt tagja, majd a Sportmax sportigazgatója. 2005-tôl
tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak, valamint 2008-tól a Magyar Úszószövetség Elnökségi tagja. 2005-tôl tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak, valamint
2008-tól a Magyar Úszószövetség Elnökségi tagja.
Nyelvismeret: Angol felsôfok, olasz középfok.
Családi állapota: Nôs, felesége Bánhidi Petra táncvilágbajnok

ják meg a Kincstár által zárolt, erre az
évre járó normatív támogatást?
– Június 17-én írtam alá a szövetségekkel az új szerzôdéseket. Tudniillik
ahhoz, hogy a szerzôdéseket meg
tudjuk kötni, többek között 30 naposnál nem régebbi APEH-igazolás szükséges arról, hogy nincs köztartozása
az érintett szövetségnek. Formális
akadálya az aláírt szerzôdések esetében tehát részünkrôl már nincs a folyósításnak, most azzal kell foglalkoznunk, hogy a Kincstárból minél hamarabb utalhassák az összegeket. Mire
ez az írás megjelenik, talán már hozzá
is jutottak a remélt összegekhez azok
a szövetségek és egyesületek, amelyek valamennyi, a szerzôdéskötéshez
és utaláshoz nélkülözhetetlen iratot
benyújtották.
– Izgalmas, ha úgy tetszik, forradalmi
„újítás" az öt látványsportág kiemelése.
– A labdarúgásról, a kosárlabdáról, a
kézilabdáról, a vízilabdáról és a jégkorongról beszélünk, a mecenatúrát elôsegítô sportbarát adózási környezet kialakítása a stratégiai célok között szerepel, konkrétumokról egyelôre még
nem tudok beszámolni. De a törvényi
háttér módosításából nemcsak az említett öt sportág profitál majd, hanem
az egész magyar sport.
–2005 óta MOB-tag volt, meg aztán
olimpiai bajnok is, azaz nem a „semmibôl" érkezett, de mégis, mikor vetôdött fel, hogy államtitkár lesz önbôl?
- Április végén beszéltem errôl egy

rendezvényen Schmitt Pállal, akkor vetette fel ennek a lehetôségét.
–És ön azonnal igent mondott?
– Egy napnyi gondolkodási idôt kértem, a lehetôséget komolyan meg kívántam fontolni. Végtére is nem akármilyen feladatról van szó. Aztán persze elvállaltam.
– Feleségével, illetve akkor még
menyasszonyával, Bánhidi Petrával
megnyerték a Szombat esti láz címû
táncversenyt – a maga idejében a legnézettebb televíziós mûsort –, a délamerikai dzsungelben is megfordult
egy valóságshow keretében, most
meg államtitkár. Nem éppen hasonló
zsánerû tevékenységek…
– Valóban nem, de nincs ezzel semmi problémám. Amit a táncparketten,
illetve az ôserdôben tanultam, tapasztaltam, nem válik káromra az életben.
Az is én voltam, ez is én vagyok.
– Ha jól tudom, nincs államigazgatási tapasztalata…
– Nézze, ha most ötvenhat éves lennék, és megkérdezné, hány éves államigazgatási tapasztalatom van, talán azt
mondhatnám: húsz. De még csak harminchat éves vagyok. Egyszer mindent
el kell kezdeni. Rendelkezem szakedzôi
diplomával a Testnevelési Egyetemrôl,
négy és fél évet jártam az Arizona Állami Egyetemre, ahol szociológiából diplomáztam, majd utána a Budapesti Corvinus Egyetemen – a Közgázon – szociológusként végeztem. Bejártam a világot, nem félek a feladattól.
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ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA – FÉLÚTON
már hosszú ideje jól bevált gyakorlatnak megfelelôen, a Ma gyar Olimpiai Bizottság és a
Magyar Edzôk Társasága együttmûködésének köszönhetôen idén is sikeresen zajlik az országos sportszak mai konferenciák sorozata.
Megszokott érdeklôdés mellett zajlott le a Magyar Sport Háza konferenciatermében a legutóbbi szakmai
konferencia is május 5-én, amelynek
már a címe is – Irány London! – fel keltette szakembereink figyelmét.

A

Köszönhetô természetesen ez annak
az egyáltalán nem mellékes körül ménynek, hogy lényegében már az
olimpiász – a két olimpia közötti idô szak – felénél járunk, tehát sportberkekben mind intenzívebb közérdeklôdésre tarthat számot az a válasz,
amelyet a hogyan is állunk? kérdésre
adhatunk.
A kérdések és válaszok annál is inkább figyelmet érdemelnek, mert a
parlamenti választásokkal jelentôs
változások következtek be a hazai po-

litikai életben, új kormány lépett hivatalba, új elképzelésekkel ismerkedhettünk meg a sportirányítást illetôen
is.
Az alábbiakban a konferencia részt vevôi közül a Magyar Olimpiai Bizottság igazgatójának, azután négy sport ág szakmai vezetôjének, továbbá
egyik meghatározó erejû sportegye sületünk elnökének a gondolatait, vé leményét közöljük, s helyet adunk
egy, az olimpiai program változásait
taglaló írásnak is az alábbiakban.

KOVÁCS TAMÁS, A MOB SZAKMAI IGAZGATÓJA:

Tanulmány a nemzeti
sportfejlesztési koncepcióhoz
HOGYAN TOVÁBB MAGYAR SPORT?
„A SPORT ELSÔSORBAN SZELLEMI FOGALOM. EGY SPORTCSAPAT A
TÁRSADALOMNAK KICSINYÍTETT KÉPE, A MÉRKÔZÉS AZ ÉLETÉRT VALÓ
NEMES KÜZDELEM SZIMBÓLUMA. A SPORT A JÁTÉK ALATT TANÍTJA MEG
AZ EMBERT RÖVID IDÔ ALATT A LEGFONTOSABB POLGÁRI ERÉNYEKRE: AZ
ÖSSZETARTÁSRA, AZ ÖNFELÁLDOZÁSRA, AZ EGYÉNI ÉRDEK TELJES ALÁRENDELÉSÉRE, A KITARTÁSRA, A TETTREKÉZSÉGRE, A GYORS ELHATÁROZÁSRA, AZ ÖNÁLLÓ MEGÍTÉLÉSRE, AZ ABSZOLÚT TISZTESSÉGRE, ÉS MINDENEKELÔTT A „FAIR PLAY", A NEMES KÜZDELEM SZABÁLYAIRA"
(SZENT-GYÖRGYI ALBERT)
A magyar sport a rendszerváltás óta
soha nem látott mélységû válságba
jutott.
Az elmúlt két évtizedben drámaian
csökkent a sportegyesületek, a mûködô szakosztályok száma és ennek következtében az igazolt, rendszeresen
sportoló fiataloké. Az átgondolatlan intézkedések, és azok hatásai, az olimpiai játékok eredményességének
csökkenéséhez, az utánpótlás-nevelés háttérbe szorításához, a sportág
fejlesztési programok elhanyagolásához, a vidék sportjának elsorvadásához, az önkormányzati sporttámogatások drasztikus csökkentéséhez vezettek, s beláthatatlan hatásai lehetnek a
magyar sportra, benne a londoni olimpiai felkészülésre is. Az egyesületek
sokszor törvénytelen módszerek alkalmazására kényszerülnek és folytatnak élet-halál harcot – a tét a lét, a
fennmaradás, holott jól mûködô egyesületek nélkül nincs eredményes ma-

gyar sport, nincs szabadidôs sport, azaz tömegsport sem!
A magyar sport állami vezetésének
döntéseit gyakran ál- és fél megoldások jellemezték, a mindenkori kormányok nem merték teljes egészében
felvállalni és kimondani, hogy a sikeres olimpiai szereplés nemzeti érdek,
kiemelten, hosszú távon és tervezhetôen kellene támogatni siker sportágainkat, amelyek több mint egy évszázadon keresztül a magyar sport
nemzetközi tekintélyét és elismerését
kivívták.
Az elmúlt másfél évtizedben születtek sporttörvények, de ezek egyrészt
nem ellensúlyozhatták az alkotmány
hibáit, másrészt semmilyen biztosítékot nem nyújtottak az elhibázott kormányzati politikával szemben és így
nem tudták megállítani a sport leépülését.
A megfelelô alkotmány és jó sporttörvények hiányából fakadó törvényi

szabályozás hiányosságai és a következmények nélküli törvénytelen folyamatok tették lehetôvé, hogy a rendszerváltás óta csak Budapesten közel
70 sportpálya szûnjön meg, megfosztva ezzel a fôváros lakosságának jelentôs részét a testedzés lehetôségétôl.
Valamennyi sportpálya köztulajdonban
volt és a megfelelô jogi szabályozás hiánya ezek megszûnéséhez vezetett.
Helyükön benzinkút, bevásárlóközpont, autóút vagy lakópark létesült, holott soha semmilyen felmérés, tudományos kutatás vagy elemzés nem bizonyította, hogy ezek hasznosabbak és
fontosabbak a társadalom számára,
mint a sportpályák. A sportpályák megszûnésének egyik legfontosabb következménye, hogy minden korosztályban drámai mértékben csökkent az
igazolt versenyzôk száma, a sportolók
számának csökkenése apadó versengést, gyengülô rivalizálást eredményezett. Természetesen az ország más részein is elôfordult hasonló mértékû
sportvagyon vesztés.
A fogyatékkal élôk esetében a sportpályák csökkenésével további probléma generálódott.
A látássérültek és a mozgáskorlátozottak jelentôs részénél az akadálymentes létesítmény fô szempont,
ugyanakkor a létesítmények megközelítése legalább annyira fontos. Az-
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zal, hogy a megszokott környezetben
megszûnt a sportolás lehetôsége –
igaz, hogy nem tömeges jelenségként érintette a fogyatékkal élôket –,
de csökkent az esélye annak, hogy elérhetô és megközelíthetô közelségben sportolási lehetôséghez juthassanak.
Az erkölcsi válság, mint értékválság
többek között a fiatalabb korosztályok
elbizonytalanodását, a közösség ügyeitôl, a közösségi tevékenységektôl való elfordulást, az egészségnek, mint
elsôszámú értéknek a devalválódását,
a káros szenvedélyek drámai mértékû
emelkedését eredményezte, amelyek
hatásai ugyancsak jelentôsen csökkentették a sportolási kedvet.
Az erkölcsi válság a sportban két fô
területen jelentkezett: a sportirányításban és a doppinghoz való viszonyulásban. A magyar sportirányítás megosztott, nem akarja az egycsatornás, egyszerûbb, áttekinthetôbb, ellenôrizhetôbb sportirányítási rendszer bevezetését. A hazai állami sportirányítás valamiért mindig szembement a világban
uralkodó irányzatokkal. Fél évszázaddal ezelôtt a magyar kormány rengeteg pénzt áldozott az élsportra, voltak
kiemelkedô eredmények, nagy példaképek, miközben a nyugati világ amatôr versenyzôket indított az olimpiai játékokon, lényegesen kisebb konkurenciát jelentve. Legutóbb a nyári játékokon 205 ország, a paralimpiai játékokon pedig 146 ország vett részt a világ
minden kontinensérôl – az új trendnek
megfelelôen egyre fontosabbnak tartván a sport és azon belül a versenysport támogatását – milliárdokat költenek a sikeres olimpiai szereplés érdekében, miközben nálunk a kormányzat
épp most hátrál ki az élsport mögül,
mintegy betetôzve azt a folyamatot,
amely a rendszerváltással indult el. Az
állami, szövetségi, egyesületi, köztestületi sportirányítás élén lévô vezetôk
többsége olyan vezetô, aki nem a
nemzeti és saját sportágának érdekeit,
hanem a mindenkori politikai elitet próbálja kiszolgálni önös érdekbôl.
A magyar sportirányítás elprostituálódott – tisztelet a kivételnek – politikailag megosztott, befolyásolt és kiszolgáltatott!
A fogyatékkal élôk sportterülete
nem tudott még kilépni a kényszeredett, szánalmon alapuló állami sportirányítás megítélésébôl. Az elmúlt 8 évben jelentôs visszalépés, sôt tudatos
leépítés volt jellemzô. Az ezredfordulón a sportirányítás külön szakállamtitkársággal foglalkozott a fogyatékkal
élôk teljes sportterületével, felismerve
annak társadalmi hatását és felzárkóztatási feladatait. Hatalmas a vissza-
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esés az államigazgatási és támogatási
szinteken.
Ma már nyilvánvaló, amint a közelmúltban egy közismert sportvezetô
nyilatkozta, hogy bizonyos sportágakban szinte a teljes nemzetközi élmezôny használ tiltott szereket. A legjobbak mögött komoly orvosi háttér van,
amely vagy fedôszerekkel teszi lehetetlenné a doppingszerek kimutatását,
vagy olyan szereket alkalmaz, amelyek
még rajta sincsenek a doppinglistán. A
magyar versenyzôk mögött nem áll
ilyen orvosi háttér, még a legális felkészülés terén sem. Az állami sportvezetés farizeus módon áll a kérdéshez,
egyrészt tudja, hogy ezekben a sportágakban teljesítménynövelés nélkül
szinte lehetetlen érem közelébe jutni,
másrészt a doppingellenesség zászlaját lobogtatva mégis elvárja az eredményeket, sôt az athéni doppingesetek világosan megmutatták, hogy a felelôsség azé kellene legyen, akinél az
eszközök vannak. A sportminisztérium
kivette a MOB kezébôl az ellenôrzés
jogkörét, az atléták doppingesetei után
mégis a MOB-ra mutogatott. A magyar sportirányítás erkölcsi válságát támasztja alá, a 2006-ban Schmitt Pál,
MOB elnök ellen szervezett puccskísérlet, ami a politikai elit indítatására
jött létre, mivel ugyanaz a közgyûlés
egy évvel korábban kétharmados többséggel választotta meg elnöknek négy
évre, pedig akkor is a FIDESZ alelnöke
volt!
A sportirányítás erkölcsi válsága a
sportvezetés szavai és tettei között
feszülô ellentmondásokra vezethetô
vissza!
A magyar sport zuhanórepülését
2003-ban kezdte meg, amikor Gyurcsány Ferenc, az akkori sportminiszter
által vezetett kabinet az elôzô vezetés
által jól kialakított rendszereket megváltoztatta. Az úszó Eb projekt alapján
nem épült uszoda Lágymányoson és
így a magyar sport szegényebb maradt
egy világszínvonalú uszodával. Az
újonnan jóváhagyott sporttörvény
újabb hiányosságokat, rossz paragrafusokat hozott létre. A sportági szakszövetségek jogállására és mûködésére
vonatkozó rendelkezések például kaotikus állapotokat eredményeztek és
nagyon megnehezítette a szövetségek
munkáját. A Magyar Olimpiai Bizottság
elvesztette korábbi jogosítványait és
szimpla javaslattevô és utaztató szerepet kapott. Megszüntették az utánpótlás nevelés és szabadidôs programokat, valamint a minisztériumi pályázatokat. Létrejött a Nemzeti Sporttanács,
ám jogkör nélkül, így mûködése formálissá vált. A sportminiszter az athéni olimpia elôtti nyilatkozatában arról
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beszélt, hogy a minisztérium megszüntetése szakmailag és politikailag
is hibás döntés lenne! Ennek ellenére
a minisztérium az olimpia után megszûnt, sôt egy sajtótájékoztatón felmutatott egy diszkoszt, hogy az a múlt és
egy gördeszkát, ami a jövô, ezzel jelzést adott a sajtó és a magyar társadalom felé, hogy az olimpiai mozgalom,
az olimpiai felkészülés, részvétel és
eredményesség nem is olyan fontos
kérdés Magyarországon.
Ábrahám Attila kiváló kajakos, olimpiai bajnok vállalta magára a magyar
sport további leépítését. Tevékenysége idején a sport költségvetése tovább
csökkent. Ábrahám többször kijelentette, hogy az élsportot a szponzoroknak, az iskolai sportot az önkormányzatoknak, a szabadidôsportot pedig az
embereknek kell finanszírozniuk.
Ez a megállapítás akkor lenne elfogadható, ha egy jóléti, gazdaságilag
fejlett államban élnénk, ahol az emberek többsége meg tudja fizetni a szabadidôs és egyesületi sportolást, kifogástalan létesítményekben, kiemelten
fizetett szakemberek irányítása mellett. Szponzoroktól várni az élsport finanszírozását a hazai gazdasági körülményekben való tájékozatlanság bizonyítéka.
Az iskolai sportot valóban az önkormányzatoknak kellene finanszírozni,
de az egyre sûrûsödô forrás elvonások
miatt ez lehetetlen. A szabadidô költségeit a mintegy másfél millió létminimum alatt, vagy annak határán élô család biztosan nem tudja megfizetni.
Elbert Gábor egy teljesen lefokozott
sportigazgatást vett át, nem volt lehetôsége arra, hogy a magyar sport helyzetén változtasson. Tevékenysége
alatt tovább csökkent a sport állami támogatása, bevezetésre került az állami
támogatások négyszeri átutalásának
ütemezése, ami hitelfelvételre kényszerítette a szövetségeket. Mûködése
idejére esett a MOB elnöke elleni politikai támadás is. Nevéhez fûzôdik a
Sportstratégia beterjesztése a Parlament elé, amit öt párti konszenzussal
fogadott el az országgyûlés, amihez
forrást viszont nem rendeltek. Ôt követte Török Ottó, volt NUSI igazgató
és Simóka Bea, akiknek a munkáját, az
eltöltött idô rövidsége miatt talán
nehezen lehet értékelni.
A kormány egyetlen kézzel fogható
eredménye, a már említett, egyébként
lelkiismeretesen elkészített Nemzeti
Sportstratégia számos tanulságos és
érdekes megállapítást tartalmaz a magyar sport jelenlegi helyzetére vonatkozóan, puszta ötlettelésen kívül azonban valós megoldásokra, konkrét intézkedésekre, ütemezésre nem tesz
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javaslatot, sôt megvalósításához hiányoznak a források!
Évek óta beszélünk fél állami viszonyokról, a piaci logika hiányáról és a magyar sport alulfinanszírozottságáról. Ez
a munkaanyag szól a sportot érintô mai
kihívásokról, kitér a sportban szükséges
szerkezeti változásokra, valamint javaslatot tesz az egycsatornás sportirányításra és sportfinanszírozásra. Külön tárgyalja a versenysport, a szabadidôsport, az utánpótlás-nevelés és diáksport kérdéseit, fogyatékossággal élôk
sportolási lehetôségét, illetve kiemelten kezeli a sportlétesítmények, sportegészségügy, sporttudományos háttér,
sportszakember képzés területeit.

A sport jelentôsége
az Európai Unióban
A sport messze elôtte jár az integráció politikai folyamatának Európában.
A sport elsôsorban széleskörû társadalmi-gazdasági hatásai miatt bír különös jelentôséggel, hiszen kiváló eszköz számos össztársadalmi cél eléréséhez. A sport legfôbb kapcsolódási
pontjai a társadalom egyes fontos területeivel a következôk:
- kapcsolódás a társadalom egészségi állapotához
- a társadalom kis közösségeinek
(család) erôsítéséhez
- az állam gazdasági aktivitásához és
a versenyképesség növeléséhez
- a nemzeti önértékeléshez
- a társadalmi esélyegyenlôséghez.
A sport fenti összefüggéseibôl és
társadalmi életünkbe való beágyazottságából jól látható, hogy az valójában
milyen fontos szerepet tölt be egy állam életében.
A statisztikai mutatók szerint az Európai Unió bruttó belföldi termékének
2%-a a sportszektoron keresztül realizálódik. Az Európai Unióban a polgárok
38%-a végez hetente legalább egyszer
sporttevékenységet, 86%-a tartja a
sportot megfelelô és hasznos alternatívának, az ún. ajtón belüli tevékenységekkel (indoor activities) szemben.
A sportra fordított összkiadások
összege az egyes tagállamokban a bruttó nemzeti termék kb. 0,5 és 3,5%-a
között mozog.
A fenti összefüggések és statisztikai
adatok egyértelmûvé teszik, hogy a
sport társadalmi életünk egyik legfontosabb, megkerülhetetlen tényezôje,
amely az európai egyesülési folyamatban is jelentôs szerepet játszik.

Szemléletmód-váltás
a magyar sportban
- decentralizált, egyszerûbb, áttekinthetôbb civil sportirányítás, egyszerûbb
szervezeti struktúra, a sport vala-
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mennyi intézményrendszerének szintjén csökkenteni kell a mûködési kiadásokat és növelni a sportágra fordítandó
forrásokat
- egycsatornás, átlátható, négy évre
tervezhetô, kiszámítható, szakmai
szempontok alapján ütemezett és ellenôrzött sportfinanszírozás;
- minden sportág rendelkezzen tudatosan felépített közép és hosszú távú
sportágfejlesztési programokkal –
sportág irányítási, szakmai, utánpótlásnevelési, – ami az állami támogatások
egyik alapfeltétele kell, legyen;
- a sportági szakszövetségeknek a
jelenleginél nagyobb mértékû magántôke bevonására kell törekednie;
- a sport érdekérvényesítô szerepének érdekében sokkal erôteljesebb fellépésre, összefogásra van szüksége a
magyar sportnak;
- az állami támogatási rendszerben a
nemzetközi eredményesség, a hazai
tradíció, a társadalmi jelentôség, illetve
tömegbázis megléte alapján kerülnek
kiválasztásra a támogatott sportágak,
amelynek körét drasztikusan csökkenteni kell;
- a magyar sport eredményességénél fontosabb a sport tisztaságának garantálása, a fair-play szelleme;
- az egységes utánpótlás-nevelési
rendszernek összhangban kell lennie a
versenysport koncepciójával, annak kitûzött céljait kell szolgálnia, széles tömegbázis megteremtésére kell törekednie;
- a rendszeres testmozgás örömére
és gyakorlására meg kell tanítani a felnövekvô nemzedéket, ennek alapfeltétele a testnevelési órák számának növelése, és a sportágak megismertetése.

A magyar sport irányítása
A magyar sport hagyományainál és
eredményeinél fogva többet érdemel,
mint hogy a legfelsô irányító szerve
egy minisztérium szakállamtitkárságaként mûködjön.
A javasolt sportirányítási rendszerben van egy sportért felelôs miniszteri
kabinet, amely alatt egy civil csúcsköztestület veszi át az irányítási felada tokat: a MAGYAR OLIMPIAI SPORT
SZÖVETSÉG (továbbiakban: MOSSZ).
A mindenkori Magyar Olimpiai Bizottság elnöke tölti be a Magyar Olimpiai
Sport Szövetség elnöki tisztét.
A cél a szervezeti struktúra egyszerûsítése, egycsatornás sportirányítás,
a köztestületek számának csökkentése. A szervezeti struktúra racionalizálása, a költséghatékonyság, a közös
érdekképviseletben és együttes fellépésben rejlô erô érdekében a szervezetek összeolvadását szükséges elôsegíteni, ugyanakkor biztosítani kell,
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hogy az egyes területek érdekei az integráció következtében ne sérüljenek.
A MOSSZ elnöksége mellett az
egész magyar sport irányítását a hat
igazgatóság végzi (lásd. táblázat). Az
igazgatóság alatt vannak:
• A Magyar Olimpiai Bizottság
• Nemzeti Sportszövetség
• Magyar Paralimpiai Bizottság
• Szabadidô Szövetség
• FONESZ
• Sportolók Tanácsa
A szervezeti struktúra egyszerûsítése, a köztestületek számának csökkentése a méretgazdaságossággal járó
költséghatékonyság, a közös érdekképviseletben és együttes fellépésben
rejlô erô teszi szükségessé a szervezetek összeolvadását. Kevesebb adminisztratív létszám, hatékonyabb munka
és több visszaforgatott pénz az élô
sportra.
Ennek elôfeltétele:
- a sporttörvény módosítása
- a MOB alapszabályának módosítása

A finanszírozás
Jelenleg a versenysport nem tud
még a nagyon szûk üzleti világra támaszkodni, a magán vállalkozások
még nem erôsödtek meg, a lakosság
egy nagy részének elszegényedése a
sporttól való elfordulást is jelenti, nem
alakult még ki hazánkban a stabil, kiszámítható gazdaság és nincs jóléti állam, ezért még félig állami, félig magán támogatásokból kell élnie a versenysportnak.
Az elmúlt hét évben a kormány
nem merte kimondani, hogy a sikeres
olimpiai szereplés nemzeti érdek,
ezért kiemelten kell támogatni
hosszútávon és tervezhetôen siker
sportágainkat, amelyek több évtized
alatt teremtették meg a magyar sport
ma is meglévô tekintélyét. Az elmúlt
években a csökkenô pénzügyi források azt eredményezték, hogy elhanyagolt, lepusztult, pénztelen egyesületek és létesítmények jellemzik a magyar sportot, miközben edzôink mind
nagyobb számban távoztak külföldre,
erôsítve vetélytársainkat az itthon
megszerzett tudásukkal. Az állami
döntéseket befolyásoló néhány szervezet vezetôi körében leértékelôdött
az olimpiai eredmények értéke, rendszerint az olimpiász utolsó évében jelentkezik az elôzô három évnél hatékonyabb állami támogatás, illetve érdeklôdés a várható olimpiai szereplés
iránt, amikor több sportágban befejezôdtek a kvalifikációs versenyek.
A mai magyar valóság mindennapjai
során, minden korábbinál nagyobb felelôsséget vállal magára az a szervezet, amely arra biztat családokat, ver-
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senyzôket és szakembereket, hogy
életük négy esztendejét áldozzák fel
az olimpiai felkészítésre és szereplésre. A felelôsség és kockázat azért is
veszélyes, mert ezen idôszak alatt
senki nem tudja vállalni a közremûködôk egzisztenciális biztonságának fejlôdését, hisz a minden korábbinál intenzívebb edzésterhelések és az ehhez tartozó versenyeztetés idôszakában, a legtöbb sportágban lehetetlen
teljes értékû középiskolai, fôiskolai
vagy egyetemi tanulmányokat folytatni oly módon, hogy a versenyzôi pályafutásukat befejezô személyek kezdô
diplomásként ne kerüljenek nem sportoló társaikkal szemben hátrányos
helyzetbe.
A magyar sport állami finanszírozása
során:
1. Sporttörvénybe kell foglalni, hogy
az egészséges életmód és a versenysport támogatása nemzeti érdek, támogatása kiemelt állami feladat.
2. Drasztikusan csökkenteni kell az
állam által támogatott sportágak körét,
a versenysportban a nemzetközi eredményesség, a hazai tradíciók, az elterjedtség alapján rangsorolva.
3. Kiemelt állami feladat az utánpótlás-nevelés, sportlétesítmények fejlesztése, a sportegészségügyi, sporttudományos és doppingfeladatok.
4. Az iskolai és egyetemi sportkoncepció kidolgozása és támogatása, az
iskolai testnevelési órák számának
emelése.
5. Be kell vezetni a források felhasználásának hatékony ellenôrzését, szakmai értékelését, mûködés finanszírozása helyett programok finanszírozását.
6. A versenysportban olyan rendszert
kell kialakítani, ahol a szövetségek,
egyesületek, köztestületek hosszú távra tervezett szakmai programjainak
megvalósításához kapnak állami támogatást, ezért át kell alakítani a jelenlegi
finanszírozási rendszert.
7. Az államnak ösztönöznie kell a
magántôke nagyobb bevonását – indirekt formában – a sportfinanszírozásába, továbbá sportadó, olimpiai sorsjegyek bevezetése, sportesemények
után fizetendô olimpiai hozzájárulás,
sportfejlesztések bôvítése érdekében
kötvények kibocsátása, valamint kedvezô jogi környezet megteremtése a
hazai és külföldi tôke sportba történô
befektetési lehetôségeinek növelése
érdekében.
Az egycsatornás finanszírozás kialakítása érdekében a MOSSZ az állam ál tal folyósított támogatásokat önállóan,
a közgyûlések jóváhagyásával osztja
el, az alá tartozó szervezetek között.
Az egycsatornás rendszer így áttekint-
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hetô, kellôen hatékony, ellenôrizhetô
lesz, megold számtalan korábbi vitát,
megszünteti a magyar sport megosztottságát.

Létesítményfejlesztés
A magyar sport legmostohábban kezelt szegmense a sportlétesítmények
fejlesztése, üzemeltetése, karbantartása. Az ország területén a stadionok,
csarnokok és uszodák állapota aggasztó. A sportlétesítmények akadálymentesítése az elmúlt években lelassult,
szinte megállt, több létesítmény esetében mulasztásos törvénysértés áll
fenn. A súlyos hiányosságok és aránytalanságok miatt szükséges kidolgozni
és megvalósítani egy átfogó, a társadalom minden szereplôjét érintô
„Nemzeti Sport-létesítmény-fejlesztési Programot. A koncepciónak, abból a
ténybôl kell kiindulnia, hogy minden
magyar állampolgár természetes igénye és joga a testmozgás, amelyhez a
szükséges infrastrukturális feltételek
megteremtése a mindenkori kormány
kötelessége.
Erre a programra az államnak minimum 20 milliárd forintot kell biztosítani évente, fedezetét a Szerencsejáték
Rt. bevételeibôl kialakított „Nemzeti
Sportfejlesztési Alap" kell, hogy biztosítsa.
A program részei:
1. Többfunkciós sportcsarnok program (versenysport, kulturális események, konferenciák, kiállítások, tömegrendezvények stb.).
2. Sport és játszópark program (különbözô rekreációs lehetôségekre, kulturált sportolási lehetôség, gyermek
sport, kerékpáros útvonalak, erdei tornapályák, városi futópályák, jelzett túra
utak stb.).
3. Uszoda program (mindenki számára úszásoktatás és úszás lehetôsége az országban, fedett vagy nyitott, illetve vegyes mûködésû uszodával, tanuszodával.
4. Tornaterem program (minden oktatási intézmény rendelkezzen sportudvarral, tornateremmel, vagy sportszobával, ha egyik sincs legalább egy
futófolyosóval).
5. Atlétikai és labdarúgó pályák fejlesztési programja (minden megyejogú városban atlétikai versenyek megrendezésére alkalmas stadionok kialakítása, a labdarúgó pályák felújítása,
bôvítése, világítással való ellátása).
6. Olimpiai sportközpontok programja (Puskás Stadion, Nemzeti Sportuszoda, edzôtáborok fejlesztése, karbantartása külön program alapján).
7. Jégpálya program (jégcsarnokok
építése, a meglévôk felújítása, karbantartása).
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Sportegészségügy,
szakemberképzés,
sporttudomány
A sport társadalmi szerepe, fontossága és megítélése szempontjából a sport
egészségmegôrzô és preventív szerepe
talán az egyik legfontosabb terület. Évtizedek óta elképesztôen rossz egészségi mutatókkal, statisztikai adatokkal rendelkezik hazánk. A Kormánynak figyelembe kell vennie a lakosság demográfiai helyzetét, egészségügyi állapotát,
egyre öregedô, fogyó és jórészt megelôzhetô betegségektôl szenvedôk állapotát, és azonnali lépéseket kell tenni a
sportegészségügyben rejlô prevenciós
és terápiás lehetôségek kihasználására.
Az azonnali lépések közül is a legsürgetôbb a félbe maradt új Sportkórház építési munkáinak befejezése.
A látványos eredmények eléréséhez
– sportegészségügy, sporttudomány,
doppingellenes harc – feltétlen az
szükséges, hogy olyan intézmény irányítson, amely rendelkezik a megfelelô infrastrukturális háttérrel. Egy új,
modern Sportkórház alapfeltétele a válogatott sportolók felkészüléséhez
szükséges megfelelô egészségügyi
háttér biztosítása, valamint a szervezett, tudatosan felépített, sportorvosi
hálózat kialakítása.
Az alábbi célokat kell megvalósítani:
1. növelni a felnôtt lakosság testmozgását
2. általános iskolákban mindennapos
testnevelés óra,
3. középiskolákban heti háromszori
testnevelési óra,
4. minden felsôoktatási intézményben heti háromszori testmozgás,
5. az iskolákban a tornatermeket – a
tanítási órákon kívül – meg kell nyitni a
lakosság számára,
6. munkahelyeken biztosítani kell a
munkavállalók testmozgását,
7. a versenysportban a zökkenômentes orvosi hálózat kialakítása,
8. határozott és érthetô kommunikáció a doppingszerek veszélyes voltára,
azok súlyos egészségkárosító mellékhatásaira,
9. az olimpiai-, paralimpiai játékokra,
világjátékokra készülô sportolókkal
olyan szerzôdést kell kötni, amelyben
a sportoló vállalja, hogy pozitív doppingteszt esetén, az érvényes eltiltás
mellett, a felkészülése során kapott
összes állami támogatást visszafizeti,
10. kulcsfontosságú kérdés a már
régóta tervezett doppinglabor létrehozása,
11. a gyógyszer kassza 1%-a kerüljön a szabadidô fejlesztésére, sportszolgáltatást lehessen receptre felíratni, ellenôrzéssel (prevenció).
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A képzésekre jellemzô, hogy létesítmény és kontaktóra igényesek, az
órák jelentôs hányadában a hatékony
képzés kiscsoportos formában oldható meg, így a képzés fejlesztésének
legkritikusabb eleme az alulfinanszírozottság, amely azt eredményezi, hogy
az oktatás fejlesztése csak igen elhúzódó folyamatban, alacsony hatékonysági mutatók mellett valósítható meg.
A TF szakemberképzéséhez szükséges létesítményi és beruházási igényeket figyelembe venni. Elengedhetetlen az oktatás és képzés megújítása, a tanulást segítô módszerek kiterjesztése, hatékony képzési struktúra
kialakítása.
A sporttudomány hazánkban önálló
tudományággá vált 2004-ben, így lehetôség van arra, hogy ez a tudomány is
dinamikus fejlôdésnek induljon. A
sporttudomány hazai fejlôdésének legnagyobb korlátozó tényezôje a tudományág finanszírozása, ennek nincs
tradíciója hazánkban. A személyi és
anyagi feltételrendszer mellett meg
kell teremteni a szerkezeti, intézményes felépítést, amely többfunkciós és
számos terület érdekeit képes szolgálni (TF-OSEI). Fô feladat a sporttudományos kutatások, kutatási programok támogatási rendjének kidolgozása, tudományos módszertani csapatok létrehozása és támogatás a nemzeti válogatottak mellett.
Sportsérülések, sérülések rehabilitációjánál speciális esetben az Országos
Ortopéd Rehabilitációs Intézet bevonásával lehet a sportegészségügyi tevékenységet kibôvíteni.

A szabadidôsport
fejlesztése
A mainál egészségesebb Magyarország megteremtését elôsegítô programnak több kormányzati cikluson átívelô, nemzeti érdeknek kell lennie, mivel csak egy egészséges társadalom
tudja az ország gazdasági növekedését
megvalósítani. A legtakarékosabb megoldás a megelôzés, mely épít az egészségügyi mûveltségre is, és ennek egyik
fontos eleme a rendszeres testmozgás,
testedzés, sportolás. Olyan társadalmi
norma szükséges, hogy a lakosság
megértse és beépítse a mindennapi
életmódjába a testmozgást.
Az állam szerepvállalása elsôdleges
ebben a munkában, a szabadidôsport
fejlesztésében, elterjesztésében azonban kihagyhatatlan szerepe van az önkormányzatoknak, egyes nem kormányzati szerveknek, a civil szervezeteknek és a magánszektornak is.
Várhatóan 15-20 év múlva a szabadidôsport – a versenysporthoz hasonlóan – tôkeerôs piaci szektorrá érik, a je-
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lenlegi társadalmi és jövedelmi viszonyok mellett az állami szabályozó rendszer módosítása nélkül nehezen képzelhetô a szabadidôsport fellendülése,
ehhez az átlagos életszínvonal emelkedése nélkülözhetetlen.
Feladatok:
1. igényfelkeltés, azaz a kereslet
ösztönzése elsôsorban állami szerepvállalással, az alábbi eszközökkel: média, kommunikáció, példaképek, szóvivôk, VIP személyek
2. a meglévô sportolási lehetôségek
bôvítése, szolgáltatásközpontú szemléletmóddal
3. nem sok szakosztályos sportegyesületek nyitása a szabadidôs szolgáltatások felé
4. magántôke bevonása a munkahelyi sportoláshoz
5. önkormányzatok nagyobb szerepvállalása
6. sportági szakszövetségek nyitása
a szabadidôsport felé
7. média nagyfokú bevonása
8. az egészség megôrzésében a biztosítási rendszerben ki kell alakítani az
egyéni érdekeltség rendszerét.
9. a létesítményekhez való hozzáférés
növelése (egyesület, iskola, uszodák)
10. mûködési támogatások helyett,
csak programfinanszírozás.

Utánpótlás-nevelés
A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet mûködésének és szerepének alapvetô átgondolása szükséges, már azért
is, mivel szakmailag az utóbbi évek
egyik legszakszerûtlenebb döntése volt
a NUPI felügyeletét a NUSI-ra bízni. Az
utánpótlás koncepciójának teljesen
összhangban kell lenni a versenysport
céljaival, éppen ezért a NUPI felügyeletét a jövôben a MOB-nak kell átvenni. A
jól mûködô SPORT XXI, a Héraklész Bajnok, és a Csillag Program, alapvetô alapja a sikeres utánpótlás-nevelésnek, valamint a téli-nyári olimpiai szereplésnek.
Korszerûsített sportiskolai rendszerrel az egyesületi típusú sportiskolák
képzési rendjének a megvalósítása a
cél. A labdarúgás mintájára, más sportágakban is be kell indítani az „Akadémia" jellegû profi utánpótlás-nevelési
bázisokat.
Kiemelten fontos program az egyesületi munkába a hátrányos helyzetû fiatalok, minél nagyobb mértékben való
bevonása.
A NUPI tevékenységét szükséges
kiterjeszteni a paralimpiai sportágak támogatásával.

Diáksport
és iskolai testnevelés
Az ifjúság egészségromlásának
megállítását, illetve annak megelôzé-
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sét és a káros szenvedélyek elleni harcot, valamint a felnövekvô generációmozgás gazdag, sportos életvitelének
kialakítását nagymértékben az oktatási
intézményekre, elsôsorban a testnevelô tanárok munkájára alapozva lehet
megvalósítani, másodsorban az egyesületekben.
Az ifjúság megromlott egészségi állapota és aggasztó életvitele olyan sürgôs intézkedéseket igényel, amelyek
elsôsorban a közoktatásban résztvevô
közel 1,5 millió iskolást érintik.
Ezért az iskolai testnevelésben és diáksportban az alábbi intézkedések bevezetése a legfontosabb:
1. meg kell alkotni és végre kell hajtani az „Egészséges Magyarországért
Programot" az ifjúság egészségromlásának megállítására,
2. vissza kell állítani az alsó tagozatosok mindennapos, a felsô tagozatosok
és fôiskolai hallgatók heti három testnevelési óráját,
3. szükséges szabályozni rendeletben, hogy csak szakképzettséggel rendelkezôk oktathassanak testnevelést,
4. a sportágak megismertetése a
testnevelési órák keretében meghívott
sportági szakedzôk bevonásával,
5. meghatározó szerepet kell adni a
testnevelô tanároknak az iskolák
egészségnevelési programjában,
6. pályázati rendszer kialakítása a
testnevelési órákon kívüli sportfoglalkozások ösztönzésére,
7. meg kell teremteni a házi bajnokságokra épülô, iskolák közötti versenyrendszert,
8. új koncepciót kell kidolgozni az
egyetemi sport fejlesztésére és népszerûsítésére,
9. létesítményfejlesztési programon
belül kiemelt hangsúlyt kell fektetni az
iskolai létesítményekkel kapcsolatos
fejlesztésekre (tornaterem, uszoda,
sportudvar stb.),
10. a hátrányos és fogyatékos diákok esetében – szegregált és integrált
képzésben résztvevôk részére egyaránt – szükséges a sporttevékenységet ösztönzô rendszer kialakítása.
A rendszeres testmozgás örömére
és gyakorlására meg kell tanítani a felnövekvô nemzedéket, ennek alapfeltétele a testnevelés órák számának növelése, és a sportágak megismertetése a testnevelési órák alkalmával.

A sport és a média
A magyar sport szempontjából kiemelt fontosságú a média szerepe.
Olyan országokban, ahol a sport üzleti
alapon mûködik, a szponzorált, a
szponzor, valamint a média egymással
összefüggô, és egymástól elválaszthatatlan egységben áll. Ha az egyik fél hi-
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ányzik a háromból, akkor lehetetlen üzleti alapon felépíteni és mûködtetni az
adott sportterméket.
A nemzetközi sportvilágot a média
mozgatja, a média érdeklôdésének
függvényében kerülnek képernyôre
sportágak, a média eldönti, hogy mely
sportágak kerülnek képernyôre, részesülnek közvetítési díjakból vagy küszködhetnek a fennmaradásukért.
A média érdeklôdésének szempontjai:
1. olyan sportágak, akiket sokan néznek.
2. olyan sportágak, amelyeket tömegek ûznek rendszeresen.
A magyar sport általánosságban nehéz helyzetben van a TV-közvetítések
területén.
A klasszikus sikersportágak médiamegjelenéseire is a kiszámíthatatlanság
és az egyediség jellemzô, kivételt képez
ez alól az olimpia, amely klasszikus és
tradicionális sportágainknak, valamint a
közszolgálati televíziónak is kiemelkedô
nézettségi mutatókat biztosít, pedig
semmiféle reklámmegjelenés nem engedélyezett a versenyek alatt.
Ebben a kaotikus, átláthatatlan rendszerben kettôs trend alakult ki. Az államilag támogatott klasszikus sikersportágaink egyre inkább hiába küzdenek a
képernyôre kerülésért, ezáltal szponzori bevételek helyett valójában adományokat és nem piaci alapokon nyugvó
támogatásokat tudnak kilobbyzni vezetôik. Másrészrôl a kereskedelmi médiumok teljesen új sportágakat kezdenek
favorizálni és közvetíteni, új sztárok, eladható arcok után kutatva.
Feladatok:
1. azonnali koncepció kidolgozására
van szükség a TV-közvetítések terén,
hogy ne a média irányítsa a magyar
sportot, saját útjait keresve;
2. hagyományos sikersportágaink
csak közös, egységes összefogással
és fellépéssel tudja elérni a képernyôre kerülést, ha egy csomagban adják el
magukat évente egy „Magyar Olimpiai
Csapat Program" keretében;
3. sportmagazin mûsor létrehozása
– nem bulvár stílusban – azzal a szándékkal, hogy példaképeket építsen a
magyar sport világában;
4. a szabadidôsport területén a médiának az alábbi üzeneteket kellene eljuttatni az emberekhez:
- a sport kiemelten preventív eszköze az egészségmegôrzésnek, ezért a
mozgásgazdag életmódot tudatosítani
és terjeszteni kell,
- a sportolás segít a jobb közérzet és
nagyobb munkabíró képesség megszerzésében és kialakításában,
- a sportolás szórakoztató, a sport sikereket, önbecsülést, és tartást ad, va-
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lamint a sport segíti a beilleszkedést,
közösségépítést, együvé tartozó és
identitásépítô szerepe van.

Közalapítványok
A magyar sport területén mûködô
két közalapítvány szerepét és finanszírozását, meg kell erôsíteni, mivel a
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány és a Mezô Ferenc Közalapítvány
fontos szerepet töltenek be. Továbbra
is folyósítani kell az olimpiai járadékot,
az olimpiai játékokon sikeresen szerepelt versenyzôk és edzôik számára.

Szakszövetségek
Az adott sportágakon belül a sportági szakszövetségek a legfôbb irányító, szabályozó és stratégiaalkotó szervezet, amely nemcsak a szabályos és
eredményes mûködésért felel, hanem
a sporttörvény által meghatározott feladatokat is köteles ellátni. Nagyon fontos a sportirányítás számára, hogy a
sportvezetôk felkészültek legyenek az
Európai Unió kihívásaira, a szövetségek munkáját képzett, motivált, hozzáértô, alkalmas és tekintélyes személyek irányítsák. Ezért szorgalmazni kell
a szakszövetség vezetôinek képzését
és továbbképzését, amelynek elsôsorban az idegennyelvtudás, a számítógépes felhasználói ismeretek, a pénzügyi
és marketing ismeretek és az államigazgatási ismeretek területére kell kiterjednie. A szövetségek finanszírozását, elsôsorban programfinanszírozás
keretei között kell megvalósítani, természetesen figyelembe véve a már
több éve jól bevált eredményességen
alapuló finanszírozási támogatást. A
szövetségi elszámolások az állami támogatásokról nem kellôen szabályozottak, nem mûködik hatékonyan az
ellenôrzési rendszer.

Sportegyesületek
A sportolás valódi színterét képezik a
magyar sportban, abszolút alulfinanszírozottak, létesítményeik lepusztultak,
sportszolgáltatást nyújtanak, kapcsolatban állnak a központi és területi irányítási rendszerekkel, szervezetekkel.
A kluboknál különülnek el legkevésbé a
sport egyes területei, ezen a területen
valósul meg leginkább a sport területeinek integrált egyesítése: adott a diáksport, az utánpótlás-nevelés, versenysport, rekreáció, fogyatékos sport.
Kiemelt feladat egy hosszú távú támogatási és létesítményfejlesztési
rendszer kidolgozása.

A labdarúgás helyzete
A közvéleményben a legtöbb vitát a
labdarúgással kapcsolatos állami szerepvállalás okozott, pedig társadalmi
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és gazdasági szempontból is kiemelt
szerepe van, egyetlen olyan sportág,
amely bármelyik településre eljuttatható, mivel a települések többségében megvan a létesítmény háttér. A
társadalom többsége kívánja, hogy a
labdarúgás, legalább válogatott szinten eredményes, versenyképes legyen. Az elmúlt években nagyon sok
kritika érte a beindult programokat
(professzionális labdarúgás átszervezése, magyar labdarúgás irányításának reformja, Bozsik-program, Akadémiák, stadionrekonstrukciós program,
Eb-pályázat). Pozitívumként kell említeni feltétlenül a Telki edzôközpont
megnyitását és utánpótlás labdarúgóink sikerét.
Megállapítható, hogy a hivatásos
labdarúgás felülrôl irányított reformja
nem sikerült, a stadionrekonstrukció
félbemaradt, nem vált be az MFB szerepvállalása sem, a nagy mértékû befektetések ellenére sem fejlôdtek a
vállalkozások, így esély sem volt arra,
hogy a befektetôi tôkeként a sportágba érkezett állami pénzek megtérüljenek. Az elmúlt években a legnagyobb
eredmények a Bozsik-programban testesültek meg.
A jövôben a kormányzati stratégiai
irányoknak az alábbiakra kell épülnie:
- A labdarúgás utánpótlásának további fejlesztése, a Bozsik-program kiterjesztése az egész ország minél több
területére.
- A szurkolói huliganizmus, vandalizmus elleni határozottabb fellépés.
- Stadionrekonstrukciós program keretében, fô vezérelvnek kell lennie,
hogy minél elôbb FIFA elôírásainak
megfelelô, alkalmas minôségi stadionja legyen hazánknak. Egy felújított
Puskás Stadion az Arénával versenyképes helyszín lehetne UEFA- vagy BL
döntô helyszínének is.

Önkormányzatok
Nagyfokú önállósággal rendelkeznek
önként vállalt feladataik meghatározásában, a kormányzat egyik legfontosabb partnere a sportlétesítmények
építésében, rekonstrukciókban és
fenntartásban, valamint a lakosság
sportolási lehetôségeinek a megteremtésében.
Feladatuk:
- a helyi sportegyesületek, sportszervezetek támogatása,
- hazai és nemzetközi sportesemények rendezése,
- utánpótlás-nevelés támogatása
egyesületeken és sportiskolákon keresztül,
- sporttámogatásra helyi vállalkozások ösztönzése,
- sportszakemberek továbbképzése,
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- sportolók, sportszakemberek elismerése, kitüntetése.
Kiemelt feladat a diáksport és a felnôtt lakosság mozgásszegény életmódjának megváltoztatása, a rekreációs sport fejlesztése.

Kiemelt események
rendezése
A hazai rendezésû eseményeken
megjelenô nemzetközileg is elismert
sportolók, sztárok a nézôk szórakoztatásán kívül véleményformáló erôvel is
rendelkeznek, hiszen az utánpótlás
vagy diáksportban aktív, a jövô versenyzôit, bajnokait jelentô sportolóink személyesen ezeken az eseményeken láthatják példaképeiket. Nagyon fontos,
hogy évente több olyan sportversenyt
is rendezzen az ország, amely segítségével, ha rövid idôre is, nemzetközileg
felfigyelnek ránk. Jelenleg hazánkban,
amikor a sportági szakszövetségek
nemzetközi versenyekre pályáznak,
szinte kizárólag állami támogatásra támaszkodnak. Amíg ez nem változik, addig az államnak jóval nagyobb odafigyeléssel kell kezelnie az itthon megrendezésre kerülô kiemelt eseményeket. A
jövôben ezeknek a versenyeknek a menedzselését egy állami tulajdonban lévô, e területre szakosodott gazdasági
társaságnak lenne célszerû elvégezni.
Ez a társaság minden évben „csomagban" tudna tárgyalni a televízió társaságokkal és így hatékonyabb és konstruktívabb lenne az események közvetítése
és a szponzorok támogatása.

Sport és környezetvédelem
A sport területén meglévô környezetvédelmi problémák megoldása
hosszú távú folyamat, amely csak társadalmi összefogással, a sporttevékenységgel kapcsolatban álló valamennyi érintett felelôsségvállalásával
és aktív, eredményes tevékenységével valósítható meg.
Az állam kezdeményezzen átfogó
stratégia elkészítését a legnagyobb és
legkárosabb szennyezés kibocsátó tevékenység, az autóközlekedés átalakítása, a gépjármûvek levegôszennyezésének megszüntetése céljából.
Teljes körû felmérést kell készíteni
az állami tulajdonban lévô sportlétesítmények állapotáról, majd ki kell dolgozni a sportlétesítmények környezetbarát átalakításának programját. Kezdeményezni kell az együttmûködést a
sporteszköz, a sportszer és a sportruházat gyártó és forgalmazó, valamint
hulladékhasznosító cégekkel az elhasznált eszközök, szerek, ruházatok újrahasznosítása céljából.
Az önkormányzatok készítsenek a
településükön minden szennyezési

Legsikeresebb
olimpiai labdasportunk,
a vízilabdázás kiemelkedô
klasszisa, Kásás Tamás
- 2009-ben
a világ legjobbja
- háromszoros aranyérmes,
bombázás közben
komponensre kiterjedô felmérést
mindazokról a területekrôl, ahol a levegôszennyezettségnek és zajszintnek a
közlekedés, vagy ipari üzemek által
okozott mértéke aggályossá teszi a
sporttevékenységet.
A sportolók jelzéseikkel adjanak segítséget a sport illetékes szerveinek a
sport feltételeinek (levegô, víz, környezet) állapotáról, szabadban végzett
sporttevékenységük során óvják a természetet, a természetes és épített
környezetet, kerüljék a szennyezô tevékenységeket és különös figyelmet
fordítsanak a hulladékok kezelésére.

Magyar Sportolók Társasága
A magyar sport kiemelkedô hazai
megítélése, a magyar sport nemzetközi elismertsége és a hazai szabályozás
hiányainak következtében tapasztalható hátrányokra meg kell alakítani – az
állam pénzügyi támogatása nélkül – a
Magyar Sportolók Társaságát (MST), a
sportolók érdekvédelmére, önálló, független, jogi személyiséggel rendelkezô
társadalmi szervezetet.
Az MST a közös érdekképviselet fóruma, ahol a sportoló és a sportot kedvelô, sporttevékenységet folytató és
azt támogató személyek közös erôvel
és akarattal jobbá tehetik saját közegüket, cél a sportolók érdekeinek képviselete és érvényesítése állami sportszervek, sportszervezetek, alapítványok elôtt. További cél, hogy új üzleti
alapú forrásbevonással a magyar
sport, és természetesen sportolóink
helyzete tovább javuljon.

Sportirányítási modell
Az elkészült sportstratégia két sport
köztestületet jelöl meg a sportirányítás
terén: a Magyar Olimpiai Bizottságot
és egy nagy ernyôszervezetet, a Nemzeti Sportszövetséget. Ezt a két csúcs
köztestületet kívánja megbízni a magyar sport civil irányításával, koordiná-

lásával, finanszírozási és tagsági átfedések nélkül.
A sportirányítási reform célja, hogy
minél kevesebb önálló szervezet irányítsa – átfedések nélkül –, a magyar
sportot, – vagyis minél több szervezet
összevonása – valamint a sport mûködése minél hatékonyabb legyen, az adminisztratív munka létszámának drasztikus csökkentésével, az élô sport javára!
Az új javaslat alapján a magyar sport
élén a Magyar Olimpiai Sport Szövetség áll, amelynek tagjai a MOB, az
NSSZ, az MPB, NSZSZ, FONESZ és a
Sportolók Tanácsa.
A MOB-hoz tartoznak az olimpiai
sportágak (a nem olimpiai versenyszámok is!), szakmai és mûködési támogatásokat a MOB-tól kapják, az olimpiai sportágak pénzügyi és szakmai felügyelete és ellenôrzése is, a MOB kezében van. A MOB felügyelete alá kerül a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, mivel szakmailag a két szervezet
munkája egymásra épül.
Az olimpiai mûhelyek és a stratégiai
programok támogatási források felosztása is a MOB-hoz kerül. Társult tagként a MOB együttmûködik a Magyar
Paralimpiai Bizottsággal, amelyhez betagozódik a fogyatékos sport.
A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézethez kell csatolni az iskolai-, diák és
felsôoktatási sportszövetségeket, és
azok támogatási rendjét.
A MOB együttmûködik az OSEI-vel,
a TF-el, MST-el, MET-el, Olimpiai Központokkal, Sportmúzeummal.
A nem olimpiai sportágak és a Sport
Állandó Választott Bíróság tartoznak a
Nemzeti Sportszövetséghez, valamint
gyakorolja az irányítást az alárendelt
szervezetek fölött. Az NSSZ-nél megszûnik az olimpiai szekció, így a két
szervezet között semmi átfedés nincs,
de megszüntetésre kerül a valós feladattal nem rendelkezô Nemzeti
Sporttanács is.
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AZ ÁLLAM FELADATAI:

- a sportszféra intenzív és hatékony
képviselete a kormányzati munkában,
- költségvetés tervezés, szakmai és
mûködési források leosztása a MOSSZ
felé és a pénz felhasználásának ellenôrzése,
- sporttudományos kutatás, projektek,
- állami sportlétesítmények mûködtetése, fejlesztése,
- testnevelô tanár és edzôképzés,
továbbképzés,
- doppingellenes küzdelem,
- sportegészségügy mûködtetése,
- sportingatlanok védelme,
- jogszabályok, rendeletek megalkotása.
Az állam feladatai a minisztériumok
révén:
Oktatási Minisztérium:
- mindennapos testnevelés az általános iskolák alsó tagozataiban,
- a sportiskolák sportbarát szabályozása,
- sportbarát szabályozása a sportszakember-képzés, továbbképzés,
- Testnevelési Egyetem helyzetének
rendezése.
Belügyminisztérium:
- sportcélú feladatok kötelezôvé tétele az önkormányzati törvényben,
- a fegyveres testületek tagjainak
sportja,
- a BM tulajdonában lévô sportlétesítmények fenntartása,
- a fegyveres erôkhöz köthetô sportágak (sportlövészet, öttusa, vívás, küzdôsportok, stb.) támogatása,
- esélyegyenlôség alapján a hátrányos helyzetûek sportjának és a nôk
egyenjogúságának a sporton belüli támogatása,
- BM-hez köthetô sportegyesületek
támogatása.
Egészségügyi Minisztérium:
- OSEI fenntartása, fejlesztése,
- doppingellenes küzdelem laboratóriumi hátterének biztosítása,
- sportorvosi hálózat fenntartása, fejlesztése,
- a fogyatékosok sportjának támogatása.
Honvédelmi Minisztérium:
- a fegyveres testületek sportja,
- a HM tulajdonában lévô sportlétesítmények fenntartása,
- a fegyveres erôkhöz köthetô sportágak (sportlövészet, öttusa, vívás, küzdôsportok, stb.) támogatása,
- HM-hez köthetô sportegyesületek
támogatása.
Földmûvelési Minisztérium:
- az FM tulajdonában lévô sportlétesítmények fenntartása,
- az FM-hez köthetô sportágak (lósportok, öttusa, stb.) támogatása,
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- a sporthoz köthetô állatok tartásának sportbarát szabályozása.
Közlekedési Minisztérium
- a technikai sportágak (autó-, motor,
repülôsportok stb.,) támogatása,
- sportcélú üzemanyag felhasználásának kedvezményes lehetôségének
szabályozása,
- belföldi utazási kedvezmény.
Pénzügyminisztérium:
- sportbarát adózási szabályozás,
- a sport állami feladatainak és a mûködési költségek finanszírozása,
- tervezhetô, kiszámítható, ellenôrizhetô támogatási rendszer.

A MAGYAR OLIMPIAI
SPORT SZÖVETSÉG
FELADATAI:
- az alá tartózó civil szervezetnek
egycsatornás irányítása, finanszírozása, ellenôrzése,
- az alá tartozó igazgatóságok mûködtetése, ellenôrzése,
- hosszú távú stratégiai programok
pályáztatása, támogatása,
- olimpiai központok szakmai felügyelete, vagyonának kezelése,
- kiemelt hazai nemzetközi események támogatása,
- sportteljesítmények elismerése, állami kitüntetési javaslatok,
- iskolai, diák, felsôoktatási sport támogatása,
- sportegészségügyi, doppingellenes feladatok,
- közalapítványok mûködési támogatása,
- sportlétesítmények fejlesztése,
- utánpótlás labdarúgás programok
támogatása,
- sporttörvényi, adózási javaslatok,
- sportot népszerûsítô programok
szervezése,
- együttmûködés a Magyar Egyetemi és Fôiskolai Szövetséggel, Magyar Edzôk Társaságával, OSEI-vel,
TF-el, MSTT-vel, MTTOSZ-el, MSOTal.
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- doppingellenes küzdelem (tájékoztatás, megelôzés),
- nemzetközi kapcsolatok, sportdiplomácia,
- rendezvények, marketing,
- stratégiai programok, Bay Béla
Program, Életút Program,
- sportteljesítmények elismerése,
megbecsülése,
- olimpiai sportágak informatikai
rendszere,
- sportösztöndíj rendszer,
- Magyar Olimpiai Akadémia,
- Olimpiai Bajnokok Klubja,
- sportszakemberek képzési-, továbbképzési programok,
- a magyar olimpiai sportok erôteljes
és egységes érdekérvényesítése,
- együttmûködés a civil szervezetekkel.

A NEMZETI
SPORTSZÖVETSÉG
FELADATAI:
- nem olimpiai sportágak (37) szakmai felügyelete, világjátékokra felkészülés és mûködés szakmai támogatása és ellenôrzése,
- egyéb fogyatékos sportágak szövetségei,
- nem olimpiai sportágak sportinformatikai rendszere,
- doppingellenes küzdelem,
- egészségjavítást célzó sporttevékenységek, programok,
- sportteljesítmények elismerése,
megbecsülése,
- sportegyesületek támogatása,
- szolgáltatások,
- a Sport Állandó Választott Bíróságának mûködtetése,
- hazai versenynaptár összeállítása.

NEMZETI UTÁNPÓTLÁSNEVELÉSI INTÉZET
- utánpótlás programok, kutatások,
- diáksport,
- iskolai sport,
- egyetemi sport.

A MAGYAR OLIMPIAI
BIZOTTSÁG FELADATAI:

MAGYAR PARALIMPIAI
BIZOTTSÁG

- olimpiai sportágak (42) szakmai felügyelete, olimpiai felkészülés és mûködés pénzügyi támogatása és ellenôrzése,
- utánpótlás-nevelés (NUPI) felügyelete és támogatása (Sport XXI, Héraklész, Csillag-programok, iskola, diák,
egyetemi sport),
- a biztosított állami támogatások felosztása,
- együttmûködés OSEI-vel, TF-el,
MACS-al,
- olimpiai mûhelyek támogatása és
ellenôrzése,

- fogyatékos sportágak szövetségei
(Látás sérült szövetség, Mozgássérült
Szövetség, Siketek Szövetsége),
- olimpiai sportágak szakmai felügyelete, az olimpiai felkészülés és mûködés
pénzügyi támogatása és ellenôrzése.

NEMZETI SZABADIDÔ
SZÖVETSÉG
- szabadidô sportágak szövetségei.

SPORTOLÓK TANÁCSA
- olimpiai és nem olimpiai sportolókból álló tanácsadó szervezet.
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Együttmûködô
Intézmények:
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A Magyar Olimpiai Sport Szövetség
szervezete
• Közgyûlés
• Elnökség (11 fôs = MOB 6 fô, NSSZ 2 fô, MPB, NSZSZ,
ST 1-1 fô)
• Felügyelô bizottság
• Igazgatóság
- fôigazgató
- versenysport igazgatóság
- utánpótlás és diáksport igazgatóság
- szabadidôsport igazgatóság
- fogyatékos sport igazgatóság
- gazdasági és marketing igazgatóság
- nemzetközi és jogi igazgatóság
Olimpiai sportági
szövetségek (42)
Kajak-kenu
Vízilabda
Vívás
Úszás
Kézilabda
Judo
Birkózás
Korcsolya
Atlétika
Ökölvívás
Öttusa
Evezés
Torna
Asztalitenisz
Labdarúgás
Sportlövészet

Nem olimpiai sportági
szövetségek (37)
Biliárd
Bowling, teke
Baseball, softball
Bridzs
Búvár
Darts
Élet és Vízimentô
Erôemelô
Fallabda
Floorball
Golyósport
Gó
Hegy és sportmászás
Hullámlovas
Karate
Kendo

Olimpiai sportági
szövetségek (42)
Taekwondo
Tenisz
Mûugrás
Súlyemelés
Kerékpár
Mountain Bike
Triatlon
Hosszútávúszás
RG
Vitorlázás
Szörf
Lovaglás
BMX
Curling
Golf
Gyeplabda
Íjászat
Jégkorong
Kosárlabda
Röplabda
Rögbi
Sí-biatlon
Snowboard
Szánkó
Szinkronúszás
Tollaslabda
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Nem olimpiai sportági
szövetségek (37)
Kick-boksz
Korfball
Kutyaszánhajtó
Lábtenisz
Minigolf
Modellezô
Motoros Vízisport
Motorsport
Nanbudo
Autósport
Görkorcsolya
Rádióamatôr
Repülô
Sakk
Sárkányhajó
Sumo
Tájékozódási futás
Táncsport
Testépítô és fittness
Kung-fu
Vízisí
Együttmûködô
szövetségek (11)
Horgász, Frizbi,
Ugrókötél, Lábtoll,
Agility, Amerikai football,
Postagalamb,
Mountanboard,
Nordic Walking,
Lovaspóló, Szkander

Kommentár
Kovács Tamás tanulmányához
(Az idei parlamenti választások eredményeként új kormány kezdte meg a munkáját június 1-én. A gazdaság, a politika, és a társadalmat érintô egyéb fontos területen a kormányfô, valamint a kétharmados többséggel mûködô parlament határozottan a korábbiaktól eltérô elképzelések alapján óhajtja az országot módosított pályára állítani. Úgy véljük, a sportkultúra húsz év óta megoldatlan kérdéseinek
vizsgálata és egy új, korszerû, az európai normákkal összhangban lévô általános rendezés igényének nyomatékos
hangsúlyozása, a döntéshozók figyelmének felkeltése a lehetô legidôszerûbb ebben az újrakezdési, rajtra kész állapotban. Ilyen megfontolások alapján közöljük Kovács Tamásnak, a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai igazgatójának tanulmányát, amely eredetileg, tegyük hozzá, belsô
használatra készült, s ennek tudható be helyenkénti érdes
fogalmazása is, bár ismerve egyéniségét, soha nem rejtette véka alá kritikus véleményét. Összegzése az elôzô két
évtizedrôl alapjában véve helytálló, a legtöbb fontos kérdésben egyetérthetünk a szerzôvel, aki kétségtelenül sportéletünk egyik leggyakorlottabb és legképzettebb szakmai vezetôje. A jövôt illetôen számos figyelemre méltó strukturális, finanszírozási és egyéb természetû kezdeményezést
vázol, s ezek, ha nem is nyomban, s nem is kivétel nélkül
valósíthatók meg, figyelemreméltók és minden esetre gon-

dolatébresztôk. Szándékunk továbbá – mint ahogyan az elôzô számunkba Dr. Sárközi Tamásnak, a Nemzeti Sporttanács elnökének jövôt idézô írása esetében is ez volt – vitára késztetni sportvezetôinket, olvasóinkat, akik úgy vélik, elgondolásaik hasznosak lehetnek az említett új és remélhetôen sikeresebb út építésében.
A Magyar Edzô fôszerkesztôje

M Edzô 03-50

2010/2 ■

2010/06/30 18:23

Page 15

MAGYAR EDZŐ
2012 London!
Az olimpiai program változásai

Kezdetben az olimpiai játékok mûsorát a többségében nem sportszakemberekbôl álló Nemzetközi Olimpiai Bizottság a sportágak önállósodása alapján, vezetôik nemzetközi elismertsége
és a rendezôk kívánságainak figyelembevételével alakította ki. Így nôtt a program Athén 9 sportágának 43 versenyszámából 40 év alatt Berlinben 20
sportág 129 versenyszámává. A II. világháború utáni négy olimpián a program stabilizálódott és versenyszámaik
mérsékelt növelésével kialakult a "tradicionális" sportágak köre. Ezt a 18 sportágat azóta is minden olimpián megrendezték. Tokió után, ahol már 90 nemzet
5410 sportolója vett részt, egyre több
népszerûvé vált sportág nemzetközi
szövetsége szorgalmazta felvételét a
programba. Ezért a NOB létrehozta a
mûsorért felelôs programbizottságot,
amit a késôbbiekben sportigazgatóvá
kinevezett NOB tagunk, dr. Csanádi Árpád vezetett. A bizottság lefektette az
olimpia programban szereplô és a mûsorba kerülésre pályázó sportágakkal
szemben támasztott alapkövetelményeket. Ezek közül a stabilitásra törekvést, a nôk részvételének növelését, az
egyéni és csapat, valamint a szabadtéren és teremben játszható sportágak
arányát, a nézôközönség és a média
érdeklôdésének figyelembe vételét, a
bíráskodás, értékelés áttekinthetôségét
és tárgyilagosságát, a megrendezés létesítmény és költség igényeit ma is
mérvadónak tekintjük. Nemzetközi tekintélyû sportdiplomatánk korai haláláig
elérte, hogy szigorú kritérium rendszerének alkalmazásával az olimpiák programja alig negyven új versenyszámmal
bôvült 1964 és 1980 között.
A következôkben, mivel egyre több
olimpiára jelentkezô sportág felelt meg
a szigorodó követelményeknek, a NOB
népszerûségének megôrzése érdekében folyamatosan bôvítette a programot. A gigantizmus elsô sokkja a barcelonai szervezô bizottságot érte, amikor
a számszerinti nevezések összesítésekor kiderült, hogy a részvétel túllépheti
a kritikus 10.000 fôs létszámot. A csapatvezetôket Barcelonába kérették és
szabályozatlan alkudozás kezdôdött a
csapatlétszámok csökkentésére. Végül
mindenkinek jutott hely az olimpiai faluban, de a tanulságok alapján a MOB
meghatározta a sportágak létszámkereteit, bevezették a kvóta-rendszert és általánossá váltak valamennyi sportágban
a részvételi jogosultság megszerzéséhez szükséges kvalifikációs szintek,
versenysorozatok.
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A Sydney után újjászervezett és tapasztalt szakemberekbôl álló programbizottság alapos munkát végzett. Vaskos tanulmányukban konkrét elôterjesztést tettek a mûsoron szereplô
sportágak, illetve versenyszámok kizárására, valamint további felülvizsgálatokra a résztvevôk csökkentése érdekében. Egyidejûleg ajánlást készítettek új
sportágak felvételére is. Vizsgálódásuk
szempontjai között kiemelten szerepelt
a sportágak elterjedtségi és népszerûségi mutatói, a nemzeti olimpiai bizottságok részvétele a fô versenyszámokban, a sajtó tudósítások értékelése, valamint a televíziós közvetítések tapasztalatai és igényei. A mûsor kialakítása a
NOB végrehajtó bizottságának hatáskörébe került a gyorsabb és rugalmasabb
döntések érdekében. Peking és London programja már így alakult ki. Bekerült a BMX és az egyes sportágak mûsorán belüli változtatások mellett kizárták a csak két földrészen elterjedt baseballt és softballt.
A Londonra aktuális sportági programok változtatásaiból minket legérzékenyebben a kajak-kenu versenyszámai
érintenek. Ez a sportág hosszú idô óta
az olimpiai eredményességünk egyik
tartópillére. 1936-ban szerepelt elôször
a kajaksport az olimpián és az azóta
megrendezett tizenhét nyári játékoknak
mindig volt eredményes magyar résztvevôje. 19 olimpiai bajnoksággal büszkélkedhetünk és 73 alkalommal 76 versenyzônk tiszteletére húzták fel a nemzeti lobogót. Ugyancsak a berlini olimpiától összesítve valamennyi olimpiai
sportágunk teljesítményét, a kajak-kenu versenyzôk szerezték a legtöbb pontot (448), a vívók (431), az úszók (371)
és a birkózók (343) elôtt.
Az öt férfi kajak (egyes, páros 1000 m
és 500 m, négyes 1000 m), a négy kenu (egyes, páros 1000 m és 500 m) és
a három nôi kajak (egyes, páros, négyes 500 m) versenyszámból álló síkvízi olimpiai program Los Angelesben a
nôi csapathajó felvételével alakult ki és
maradt változatlan 24 éven át hét olimpia programjában - Pekingig. Ez ritkaság
az olimpiai sportok családjában. A nemzetközi szövetség (ICF) Londonra váratlan módosításról döntött. A sietséget
jelzi, hogy nem kongresszus keretében,
vagy testületi ülés elôterjesztésének vitája után, hanem telefonos szavazással
voksoltak a Board tagjai. Változatlanul
12 versenyszám kerül lebonyolításra és
továbbra is 250 fôs maradt a kvalifikációs kontingens, mert ehhez a NOB ragaszkodott. A változtatást az jelenti,
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hogy a férfiaknál mind a négy 500 méteres versenyszámot eltörölték. A kajak
egyesek és párosok, valamint a kenu
egyesek számára ezentúl 200 méteres
távon rendeznek versenyt. A kenu párosok kimaradtak! Számunkra ez a legfájóbb. Ezzel az intézkedéssel ugyanis törölték azt a versenyszámot, amiben
Moszkvában Vaskúti István és Foltán
László, Atlantában Horváth Csaba és
Kolonics György, Sydneyben Pulai Imre
és Novák Ferenc olimpiai bajnokságot
nyertek. Szerencsénkre az esélyeink
nem romlottak, mert a nôi kajak egyesek versenyezhetnek helyettük, szintén
200 méteren.
Ez a programmódosítás jól tükrözi a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság szándékait. Egyrészt szerény mértékben nôtt a
nôk részvételi lehetôsége, bár a sportágon belül az így kialakított egyharmados arány még mindig elég rossz és
várhatóan egy férfi kajakszám átváltásával fog ismét javulni a közeljövôben.
Másrészt jól szolgálja a TV szerzôdések
marketing törekvéseit a közvetítési feltételek jelentôs javításával. Ismert,
hogy a televízió általában a sprint versenyszámokat favorizálja. Ezek a 200
méteres versenyek ugyan a lelátókon
ülök számára 35 másodperces rövidségük és a szinte megkülönböztethetetlen célba érkezések miatt kevésbé érdekesek, a televízió lassított visszajátszásai viszont izgalmassá teszik a röpke
idôt és a képernyôre vetített segédvonalak, a képek kimerevítése a milliméternyi különbségeket is jól kimutatják.
A kajak-kenu program módosulása
szakmai téren is jelentôs változtatásokat tesz szükségessé, aminek kidolgozásán már munkálkodnak a sportág kiváló szakemberei. A robbanékony, a
gyorserô magas szintû fejlesztésére alkalmas "sprinter" tehetségek felkutatása és a világ élvonalába juttatása az eddig széles körben alkalmazott és évek
során kialakított, egymásra épülô rendszertôl - amely a duplázást is kiválóan
teljesítô klasszisokat nevelt ki - eltérô
kiválasztási- és edzésmódszerek alkalmazását igényli. Az idei világbajnokság
ad képet elôször az új versenyszámok
nemzetközi erôviszonyainak helyzetérôl, arról, hogy miként állnak az élvonalba tartozó nemzetek a sprinterek speciális felkészítésével.
A Londonban programot módosító
sportágak közül a kerékpárban lesz a
legtöbb változás. Az elmúlt húsz év
olimpiáin egyébként is a folyamatos
módosulás volt jellemzô a kerékpárosok mûsorára. Szöulban léptek színre
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elôször a nôk egy pálya (repülôverseny) és egy országúti (egyéni mezônyverseny) versenyszámmal. Barcelonában a pályán újabb versenyszámban indulhattak a hölgyek (3000 méteres üldözô). Atlantában nagyobb ugrással bôvült a program, mert bekerült a
nôk számára pályán a pontverseny, országúton az egyéni idôfutam és új
szakágként megrendezték a mountainbike egyéni versenyt mindkét nem
számára. Ekkor már összesen 14 versenyszám szerepelt a kerékpáros
programban és ezen belül a nôk részvételi aránya is egyre javult. Sydneyben újabb nagy ugrás következett,
négy pálya szám került a mûsorba. A
férfiaknak a medison (páros), a keirin
(motor felvezetéses) és az olimpiai
sprint csapat, valamint a nôknek az
500 méteres idôfutam. Ugyanez a 18
versenyszám került megrendezésre
Athénban is. Pekingben viszont a BMX
férfi és nôi egyéni versenyeivel már
húszra nôtt ez a szám és most Londonra meglepô módon csökkent, a
pálya versenyszámok jelentôs változtatásaival. Törölték a férfiaknál az 1000
méteres idôfutamot, a medisont, és a
pontversenyt, valamint a nôk 500 méteres idôfutamát, továbbá mind a férfiaknál, mind a nôknél az egyéni üldözôversenyeket. Az új kiírás szerint
mind a két nem számára teljesen azonosak lettek a pálya versenyszámok:
sprint, olimpiai sprint csapat, keirin, üldözô csapat és újdonságként az omnium (összetett) versenyszám. Így a férfiak és nôk részvétele az olimpián kerékpár sportágban teljes mértékben kiegyensúlyozódott, a kilenc versenyszámot megrendezik mindkét nem
számára. Ebben a sportágban tehát
megvalósult a NOB emancipációra vonatkozó törekvése, amivel a nemzetközi szövetség (UCI) egyetértett, de
fokozatosabb, a nôk létszámának és
teljesítményének növekedésével arányos változtatásokat javasolt. Az omnium bevezetése érdekes fordulat. Mint
neve is jelzi összetett versenyszám és
részversenyeivel magában foglalja a
programból törölt önálló versenyszámok zömét, amiben csak sokoldalúan
felkészített versenyzôk lehetnek eredményesek. Olimpiai keretünknek nem
hátrányos ez a változtatás, ami felkészülésüket megnehezíti az a korszerû fapadlós pálya hiánya.
Váratlan és vitatható döntés a tenisz
vegyes párosok mûsorra tûzése Londonban. Hiszen ettôl az asztalitenisz
eleve elzárkózott és a programbizottság határozott felülvizsgálati javaslatára
a tollaslabdában is régebben foglalkoznak a vegyes páros versenyszám létjogosultságával, pedig azt minden rang-
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soroló nemzetközi eseményen, kizárólag azonos nemzetbeli párok számára,
megrendezik. Ugyanakkor a tenisz világában ennek pont az ellenkezôje tapasztalható. A többnyire a helyszíni toborzással alkalmi összetételû, rendszerint nem azonos nemzetiségû vegyes
párosoknak alig-alig van rangos versenyeken szereplésre lehetôségük. A
nem hivatalos világbajnokságokon
sincs, amiket a férfiak és nôk számára a
világranglista helyezések alapján
egyébként is eltérô idôpontban és helyen bonyolítanak le.
A feltételezett és megérdemelt méltatásnál kevesebb visszhangra talált a
londoni programváltozások ismertetéseiben a nôk olimpiai szereplésének
bevezetése az ökölvívásban. Pedig ez
megfelelô felkészüléssel a magyar
olimpiai csapat eredményessége
szempontjából sem közömbös. A 2001.
óta megrendezett öt világbajnokságon
három arany, öt ezüst és hat bronzérmet szereztek a nôk. A hölgyek küzdelmeit három súlycsoportban (51 kg, 60
kg és 75kg) és kétperces menetekkel
rendezik meg, amire jelenleg nyolcfôs
olimpiai keret készül. Csupán sporttörténelmi érdekesség, hogy több mint
száz évvel ezelôtt, 1904-ben bemutató
sportágként már szerepelt a nôi boksz
az olimpia mûsorán, ami iránt a korabeli nemzetközi sajtóban nem mutatkozott különösebb érdeklôdés. A férfiaknál eggyel csökken a súlycsoportok
száma Londonban. Az alsó három
összevonásával két súlycsoportot létrehozva tíz arany éremért folynak a küzdelmek a szorítóban.
A NOB vb ökölvívásra vonatkozó,
(egyébként a programbizottság javaslatával ellentétes) tavaly augusztusi döntését tekinthetjük mérföldkônek is, mivel a létszámkorlátozások szigorú fenntartása mellett, újabb sportággal nôtt a
nôk részvételi lehetôsége az olimpián
és ezzel egyúttal a nemzetközi sportszövetségekhez tartozás alapján számított mind a 26 mûsoron szereplô sportágban rajthoz állhatnak. Sôt, a nálunk
önállóan mûködô két sportágban, a ritmikus gimnasztikában és a szinkronúszásban természetesen csak nôk versenyeznek.
A vívásban nem nevezhetjük a londoni mûsor módosulást váratlannak, pedig ez a sportág büszkélkedhet azzal,
hogy a leghosszabb idôszakokig volt
változás mentes az olimpiai programja.
A vívás már az elsô olimpia kilenc sportága között szerepelt 1896-ban. Athénban és további öt olimpián csak a férfiak vívtak. 1924-ben alakult ki az a stabil,
hét versenyszámos program (férfi tôr,
kard, párbajtôr egyéni és csapatversenyek, valamint nôi tôr egyéni verseny)
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Párizsban, ami 36 éves fennmaradása
során sorozatos magyar sikereket hozott. A vívás azután is megbízható siker
sportágunk maradt, hogy a nôi tôrcsapatok is pástra léptek Rómában, rögtön
ezüstérmet szerezve ebben az új versenyszámban. Újabb 36 éves periódus
következett az immár nyolc versenyszámos olimpiai programmal Atlantáig,
amikor a hölgyek már párbajtôrrel is vívtak. Így vált tíz versenyszámossá a vívás az olimpián. Idôközben a tradícióit
szívósan ôrzô sportág versenyrendszerében jelentôs változások zajlottak.
Körmérkôzéses döntô helyett bevezették az egyenes kiesést, a vezetékes,
majd digitális találatjelzô gépekkel az
ember zsûri háttérbe szorult, talán még
ma sem elégséges mértékben. Korszerûsödtek és drágultak az egyéni felszerelések és a versenyekhez szükséges
berendezések fajlagos költségei.
A legfiatalabb szakág, a nôi kard olimpiai rangra emelése hozta magával a folyamatos, de elôre nem tervezhetô változtatásokat. A NOB ugyanis hozzájárult ahhoz, hogy a nôi kard egyéni és
csapatversenyeivel tizenkettôre bôvüljön a lehetséges versenyszámok köre,
de mivel nem kívánt újabb 15 érmet kiosztani, ezért továbbra is csak tíz megrendezését engedélyezte, változatlan
kvalifikációs létszámmal és a nemzetközi szövetségre (FIE) bízta a mindenkori programon szereplô fegyvernemek, illetve az egyéni és csapatversenyek meghatározásának jogát. A FIE viszont nem több olimpiára elôre kijelölt
rotációs rendet alakított ki, hanem az
adott olimpiát megelôzôen alkalmanként dönt. Így könnyen érheti az a vád,
hogy a fegyvernemek aktuális nemzetkôzi erôviszonyainak ismeretében nem
lehetnek pártatlanok a döntései. Egyes
országokat elônyösen, másokat hátrányosan érintenek. Mi sajnos az utóbbiak közé tartozunk. Athénban nôi tôrcsapatunk nem léphetett pástra, Pekingben az éremre esélyes nôi párbajtôr
csapatunk maradt részvételi lehetôség
nélkül, Londonban pedig a jelenleg talán legerôsebbnek számító versenyszámunk, a férfi párbajtôr csapatverseny
marad ki a programból az immár másodszor kihagyott nôi tör csapatok mellett.
A távolabbi jövôrôl annyit már tudunk, hogy a golf és a hét résztvevôvel
játszott rugby felkerült a 2016-os elsô
Dél-Amerikában sorra kerülô olimpia
mûsorára, de valószínûleg nem csak ez
jelenti majd a változtatást a londoni
olimpiát követôen, a nemzetközi szövetségekhez küldött kérdôívek szerteágazó kérdéseire beérkezô számokkal
dokumentált válaszok tanulmányozása
Lochmayer György
után.
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I. Olimpiai összegzés
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Bevezetôként mindenekelôtt gyakorlatiasnak tûnik, ha tömören visszaidézzük a legutóbbi, Pekingben rendezett olimpiai játékokon elért eredményeinket – mint kiinduló bázist.
Az egész világ megcsodálta Cseh Laci három pekingi arany
színezetû ezüstjét. Ezen túlmenôen süvegelték négy Európacsúcsunkat is, melyekkel öregbítettük kontinensünkön a magyar úszás hírnevét. Cseh László a 200m vegyes úszás 400m
vegyes úszás és 200m pillangóúszás, Gyurta Dániel pedig
200m mellúszás korábbi Európa-rekordját adta át a múltnak.
A 100 méteres gyorsúszásban olimpiai bajnok francia Alain
Bernard után Cseh László bizonyult Európa legeredményesebb férfi versenyzôjének.
Cseh Lászlót mindhárom versenyszámában Michael
Phelps elôzte meg, aki Pekingben verhetetlennek bizonyult.
Nyolc számban nyert. Ebbôl hétben világcsúccsal. Ha nincs
Phelps, akkor ma Cseh László háromszoros olimpiai bajnok
és világcsúcstartó.
De Phelps van! Nem titkolt célunk, hogy a további években megelôzzük.
1.) Világcsúcs özön
Phelps mellett az úszás sportág is Peking „hôse" volt!
Ezen állítást igazolja a Pekingi Olimpián elért 43 világrekordból 25 úszó világcsúcs volt. Ezen túlmenôen 2008 elejétôl
napjainkig ez idáig rövid- és hosszú pályán további 68 világcsúcs született.
Ha már a csúcsoknál idôzünk: az elôbbiekben említett világcsúcsokon kívül 159 kontinentális rekord dôlt meg az olimpia alatt Pekingben, ebbôl Ázsia 36, Európa 35, Afrika 34,
Amerika 28 és Óceánia 26 csúcsot mondhat magáénak.
2.) A Pekingben elért 14 új magyar rekord értéke
Versenyzôink sikeres formába hozásának ékes, vitathatatlan bizonyítéka – a 14 magyar rekord! Ezen új rekordok is versenyzôink tehetsége mellett edzôink felkészültségét és
munkáját is kiemelkedônek „értékelték".
Összehasonlításként, érdemes megemlíteni, hogy például
Németország 2 és Hollandia 1 nemzeti csúcson tudott változtatni. Az olimpia ismét igazolta az USA-ausztrál hegemóniát,
ugyanakkor ez már nem olyan nyomasztó, mint a megelôzô
olimpiai ciklusban.
3.) Statisztikák igazolják, hogy a közel kétszáz ország indulói közül az elôkelô 15. helyen végeztünk az éremtáblázaton,
az európai rangsorban a 7.-ek vagyunk.
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Az éremtáblázatból kitûnik, hogy összesen 19 nemzet tudott medált szerezni és két arannyal már a táblázat harmadik
helyén lehetett végezni. Az olimpiák jövôbeni úszóversenyeire utaló tény, hogy két aranyat is csak négy országnak, míg
egy-egy aranyat nyolc országnak sikerült elérnie. Nagy eredmény, hogy olyan hagyományokkal rendelkezô országokat
elôztünk meg, mint Kanada és Spanyolország. A férfiak mezônyében Európa 1 arany, 8 ezüst és 5 bronzérmet szerzett.
4.) Fiataljaink helytállásából fakadó lehetôségek és feladatok
Pekingi szereplésünk egyik sikere: a fiatal versenyzôk tisztes helytállása. Pekingi úszócsapatunk egyik legbiztatóbb jellemzôje volt, hogy életkorukat és eredményeiket figyelembe
véve Londonban nyújthatják életük csúcsteljesítményét. (Ha
eltekintünk Bodor Richárdtól akkor a férfi csapat átlagéletkora 20,8 év míg ugyanez a hölgyek esetében 18,3 év! Ha valami, akkor ez egyértelmûen bíztató lehet csapatunk számára.) A magyar úszósport számára elsôdleges feladatként deklaráljuk, hogy a fiatalok felzárkóztatása tovább tart és csapatunk még további olimpiai ciklusokon is képes nagy teljesítményekre. A feladatsor adott:
a.) 2009: EYOF, ifi Eb
b.) 2010: ifi Eb, ifi Olimpia
c.) 2011: ifi Eb, junior Vb,
d.) 2012: ifi Eb, olimpia
Új szakmai és menedzselés technikai kihívást jelent, hogy a
felnôttek, de fôleg a fiatalok versenyprogramja erôteljesen kibôvült, hiszen az utóbbiaknak az EYOF és ifi Eb-k mellett ifi olimpiával, valamint Junior vb-vel bôvült. A sportág versenyeztetési
szokásai megváltoztak, ez kihat a felnôttek programjára is.

II. Olimpiai kereteink

Hosszú Katinka – Kaliforniában készül a budapesti Eb-re

A napjainkban ismert és hazai ranglistákon szereplô eredmények alapján tettek javaslatot szakvezetôink, bizottságaink és szakosztályaink olimpiai keretünk tagjaira.
Az állami és szakosztályi támogatások anyagi lehetôségei
messze elmaradtak az olimpiai felkészülés pénzigényeitôl.
Ezen hiány pótlását szövetségi bevételbôl kell megoldanunk.
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Az állami, szakosztályi és szövetségi bevételekbôl származó forintok optimális felhasználása érdekében „kétszintes"
menedzselési-technikát dolgoztunk ki, mely technika alapján
„A" keretet foglalkoztatunk. A szóban forgó keretek személyi összetételét a következô táblázatban foglaltuk össze:
„A" kerettag
született
Egyesület
versenyzô/k
Cseh László
1985
Kôbánya SC
Gyurta Dániel
1989
A Jövô SC Veolia
Kis Gergô
1988
Rája 94 UK
Takács Krisztián
1985
Dunaferr SE
Kozma Dominik
1991
Kôbánya SC
Kovács Norbert
1988
Kôbánya SC
Balog Gábor
1990
KVSC
Verrasztó Dávid
1988
A Jövô SC Veolia
Verrasztó Evelyn
1989
A Jövô SC Veolia
Dara Eszter
1990
Kôbánya SC
Mutina Ágnes
1988
A Jövô SC Veolia
Jakabos Zsuzsanna
1989
ANK Pécs
Hosszú Katinka
1989
Bajai SVSC
Kovács Emese
1991
A Jövô SC Veolia
Bordás Beatrix
1992
Dunaferr SE
Szilágyi Ádám
1991
Százhalombattai VSE
Gyurta Gergely
1991
A Jövô SC Veolia
Szána Zsombor
1992
A Jövô SC Veolia
Bernek Péter
1992
Kôbánya SC
Zámbó Balázs
1992
A Jövô SC Veolia
Dobár Éva
1993
A Jövô SC Veolia
Kapás Boglárka
1993
BVSC-Zugló
Tompa Orsolya
1991
A Jövô SC Veolia
Rudolf Roland
1985
Kôbánya SC
Povázsai Zoltán
1988
Tiffer 21 SE
Makány Balázs
1987
Kôbánya SC
Bodor Richárd
1979
Pécs VSI SE
Madarassy Ádám
1985
FTC-VIVA
Molnár Ákos
1987
A Jövô SC Veolia
Gercsák Balázs
1986
A Jövô SC Veolia
Zubcsek Dénes
1987
BVSC-Zugló
Pulai Bence
1991
Kôbánya SC
György Réka
1996
Kôbánya SC
Bordás Péter
1990
FTC-VIVA
Kovács Gábor
1991
Honvéd
Gercsák Tamás
1991
A Jövô SC Veolia
Rákos Patrik
1992
Balaton ÚK Veszprém
Biczó Bence
1993
Pécs VSI SE
Szilágyi Lilianna
1996
Széchy SE
Dibusz Kitti
1994
Tatabányai VSE
Bucz Ágnes
1993
A Jövô SC Veolia
Duska Ivett
1995
A Jövô SC Veolia
Lukács Evelin
1997
A Jövô SC Veolia
Stankovics Anna
1996
A Jövô SC Veolia
Pulai Vince
1995
Kôbánya SC
Földházi Zsófia
1993
BVSC-Zugló
Czifra Cecília
1993
Széchy SE
Fehérvári Júlia
1992
Békéscsabai Elôre
Kádas Vivien
1992
Kôbánya SC
Pecz Réka
1991
A Jövô SC Veolia
Burián Kata
1995
A Jövô SC Veolia
Joó Sára
1995
A Jövô SC Veolia
Kiss Dóra
1994
A Jövô SC Veolia
Pataki Fanni
1994
Kaposvári SI
Lengyel Anna
1994
EuropTec
Schmiedthoffer Dia
1995
Balaton ÚK
Czabaday Tóth Dorottya 1995
Kôbánya SC
Böszörményi Borbála
1995
BVSC
Kaufmann Dániel
1994
FTC-VIVA
Szele Dávid
1989
FTC-VIVA

■
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III. Olimpiai felkészülésünk szakmai irányítása
1.) Szakszövetségünk olimpiai felkészítését három alapszabályi feladat meghatározású bizottságunk segíti:
• Mesteredzôk Tanácsa,
• Edzô Bizottság,
• Utánpótlás Bizottság,
• Vezetô keretorvos
Az említett három bizottság programtervezési-, edzésvezetési-, és versenyeztetési munkáját Kiss László mesteredzô, szövetségi kapitány; Güttler Károly utánpótlás szövetségi kapitány-szakfelügyelô, valamint Selmeci Attila mesteredzô, a Mesterezôk Tanácsának titkára fogja össze.
2.) Az olimpiai felkészítésben részt vállaló mûhelyek irányítói és munkatársaik
a.) Kôbánya SC mûhely: vezetôje Turi György mesteredzô,
aki egyben a válogatott keret vezetôedzôje is. Az elôzô olimpiász során, az olimpiai sportágak közötti pontversenyben a
Kôbánya SC 15,25 pontjával az elsô helyen végzett.
Turi György mesteredzô munkatársai: Nemes Zoltán szakedzô, Lévai Anita szakedzô, Krajnyák György szakedzô, Friedl
Bernadett szakedzô, Pecsics Zsuzsa mesteredzô, Turi Varga
Zsuzsa szakedzô, Kiss Miklós mesteredzô, Tóth Ramon edzô.
A mûhely hazai edzéslehetôségeit szakszövetségünk támogatási lehetôségeibôl biztosítjuk.
b.) A Jövô SC Veolia mûhely: szakosztályvezetô dr. Verrasztó Zoltán szakedzô. A szakosztály a hazai pontverseny
legeredményesebbje. Ezen túlmenôen kiemelkedôen eredményes a szakosztály utánpótlás korú versenyzôi állománya
az ifi Eb korosztályban is. A szakosztály eredményes munkáját a következô edzôk fémjelzik; Széles Sándor mesteredzô,
Virth Balázs szakedzô, Fehérvári Balázs szakedzô, Horváth
Péter szakedzô, Bernhardt Károly szakedzô, Perjámosi Kata
szakedzô, Magyarovits Zoltán szakedzô. Pekingi olimpiai
pontjaik száma 2,5 pont.
A mûhely hazai edzéslehetôségeit szakszövetségünk támogatási lehetôségeibôl biztosítjuk.
Megjegyzés: Gyurta Dániel felkészítését segítô Kovácshegyi Ferenc mesteredzôt a Jövô SC Veolia nem szerzôdteti.
Nevezett szakembert a MÚSZ szerzôdtette éremesélyes
versenyzônk felkészítésére.
c.) Rája 94 mûhely, Ajka: A dunántúli város önkormányzata az elmúlt idôszak második periódusában, minden korábbinál hatékonyabban támogatta Kis Gergô olimpiai kerettagunkat és edzôjét Farkas Andrást. Ezen támogatás, valamint az
elért nagyszerû eredmények összhatásaként új lendületet
kaphat a londoni felkészítés. A tényekhez tartozik az is, hogy
e mûhely mûködési körülményei a legszerényebb komfortlehetôségûek. Ezen szerény komfortlehetôségeket oldják az
olimpiász alatt szervezett szövetségi edzôtáborok. Pekingi
olimpiai pontszám: 1 pont
d.) A bajai és pécsi mûhelyek elkövetkezendô négy évi
munkájában azonos gondokat kell megoldani, ugyanis a bajai
Hosszú Katinka és a pécsi Jakabos Zsuzsanna egyaránt az
USA-ban folytatják tanulmányaikat és edzéseiket. Mindezek
alapján a bajai mûhelyt irányító Pass Ferenc, illetve pécsi kollegája, Dr. Petrov Anatolij azonos gondok elé néznek: várhatóan csak a tanulmányi szünetekben irányíthatják versenyzônôik londoni felkészítését.
e.) Dunaferr SE mûhelyében Berzlánovits Éva szakedzô vezetésével végre egy sprinteriskola kezd szárnyra kelni. A
tényt azonban beárnyékolja, hogy nevezett szakedzô fôfoglalkozását „csak" mellékfoglalkozásra váltotta, pedig Takács
Krisztián (Peking 9. 50m gyors), valamint a kétszeres ifi Eb
aranyérmes Bordás Beatrix potenciálisan is nagy értéket jelentenek. A mûhely két ötven méteres medencéje, nyitott/fedett minden szakmai igényt kielégít és edzôi létszáma
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is arra predesztinál, hogy Dunaújvárosban további eredményes munka folytatódhat.
3.) További szakosztályi-személyi lehetôségek
Mint ahogy az olimpiai válogatott keretek ismertetésénél
kitûnik, több olyan hazai szakosztályunk van, amelyek olimpiai kerettag versenyzôvel, a felkészítést irányító szakemberekkel, továbbá megfelelô uszodai lehetôségekkel bírnak. Így
KVSC, Százhalombatta, Székesfehérvár, FTC, BVSC, Honvéd, Tatabánya, Balatonfûzfô, Békéscsaba, Veszprém,
Széchy SE. Ezen klubok edzôire az olimpiai felkészülésben
továbbra is számítunk: Budavári István, Vértesi Tamás, Dániel András, Magó Gábor, Nagy Péter, Selmeci Attila, Sirkó
András, Szokolai László, Szarvas János, Gyenes András.
4.) Orvosi, gyúrói, és pszichológiai együttmûködés
A dolgok természetéhez tartozóan ezen témakör részleteit külön fejezet tartalmazza. Itt csupán megemlítjük, hogy az
olimpiász felkészülési idôtartamára megbízott szakembereink közül Dr. Kausz István fôorvos, vezetô keretorvos és Dr.
Csepregi Beáta szakorvos végzi az orvosi ellátást. Gyúróink,
a több olimpiai ciklus munkáját is kiválóan végzô Baranyai István, valamint Pekingben példa nélküli lelkesedéssel 30 versenyzôt végiggyúró Sarusi Kiss Ildikó.
Igény esetén, külön megegyezés alapján tervezzük pszichológus/ok bevonásával londoni felkészülésünk segítését.
Az olimpiai felkészítés menetét az arra jogosult bizottságaink kidolgozták. A hetekre bontott feladatokat IV. fejezet tünteti fel.

IV. Az olimpiai felkészülés szakaszai
- célkitûzések
Az olimpiai felkészülést 2008 szeptemberével megkezdte
a magyar úszó válogatott, amely az elsô makrociklusban két
hazai edzôtáborral kezdôdött. Ezen két edzôtábor színhelye
Százhalombatta és Debrecen városa volt. Az elsô makrociklus végét a rijekai rövidpályás Eb zárta. A 2009-es év második makrociklusának fô feladatai a két hazai (Debrecen, Balatonfûzfô) és a két külföldi (Dél-Afrika), valamint felmérônek a
tavaszi rendezésû Budapest Bajnokság. A harmadik makrociklus rendhagyóan szintén két hazai edzôtáborral (Balatonfûzfô, Debrecen), majd a június 25-28 - között rendezendô országos bajnokság lesz a vb csapatba kerülés utolsó lehetôsége. Ezt követôen ismét két hazai edzôtábor lesz, majd a ciklust lezáró római világbajnokság következik.
1.) Makrociklus beosztás
2008. szept. 01 - dec. 21.
I. Makrociklus
2009. január 05 – április 19. II. Makrociklus
2009. április 20 – aug. 02. III. Makrociklus végén vb. Róma
2009. szept.07 – dec. 13.
I. Makrociklus
2010. január 04 – május 02. II. Makrociklus
2010. május 03 – aug. 15. III. Makrociklus végén Eb. Budapest
2010. aug. 30 – dec. 19.
I. Makrociklus
2011. január 03 – május 01. II. Makrociklus
2011. május 02 - aug. 14.
III. Makrociklus végén vb. Sanghaj
2011. szept. 05 – dec. 18. I. Makrociklus
2012. január 02 – április 30. II. Makrociklus
2012. május 07 – aug. 03. III. Makrociklus végén OL. London
A 2008-2009 évtôl eltérôen 2010-2012 között az elsô makrociklusban 2 hazai tábort tervezünk, a másodikban két magaslati és két meleg-égövi tábort, míg a harmadikban két hazai tábort majd az Országos Bajnokság után a fôversenyre kijelölt csapat, két hazai táborozását.
2.) Az olimpiász szakmai felkészítésének motivált állomásai és azok eredmény célkitûzései
2009 – Világbajnokság/Róma
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2009-ben a római világbajnokságon három érem valamint,
három egyéni döntôs helyezéssel és a 4x200 m-es nôi gyorsúszó váltó mellett 3-4 fiatal tehetséges versenyzô középdöntôbeli helyezésére számíthattunk. Szakmai elképzeléseink
szerint hasonlóképpen, mint a hölgyeknél, megtalálni reméltük annak a 4x200-as férfi gyorsúszó váltónak „legénységi állományát", akik Londonban döntôsök lehetnek…
•••
Végre! Három tengerentúli világverseny után (Montreal,
Melbourne - vb, Peking - Olimpia) végre Európában úszhattak
legjobbjaink. Minden várakozást felülmúlt a csapat római szereplése, s szerintem önmagáért beszél az 1 világbajnoki
csúcs, 8 Európa-csúcs, 24 felnôtt országos csúcs, valamint a
2 korosztályos rekord.
A nemzetközi mezônyben továbbra is egyértelmû volt az
USA hegemóniája, elôre léptek a németek, a kínaiak tartják
olimpiai helyezésüket. Visszaestek az ausztrálok, az olaszok
élvezték házigazdaként a hazai pálya elônyét, az angolok a
befektetett pénzt és foglalkoztatott stáblétszámot figyelembe véve nem a joggal elvárható mértékben fejlôdtek. A hetedik helyen végzô magyarok elôre törése nemzetközileg is
nagy elismerést aratott.
Nagy fegyvertény, hogy mögöttünk végeztek a brazilok,
oroszok, japánok, franciák, dél-afrikaiak, stb. Ezeket az eredményeket vb program alapján értük el, az olimpiai program
szerint a nemzetközi kép még hízelgôbb számunkra, hiszen a
negyedik helyen végeztünk a kínaiakkal holtversenyben. A
számoknál maradva, míg a pekingi olimpián 25, addig Rómában 43 világcsúcs született. A 43-ból 21 rekordot európai
úszó jegyezhetett. Az Európa-rekord táblázatot 59-szer kellett javítani a világbajnokság alatt, melybôl 8 magyar siker.
Hatalmas munka van az eredményeink mögött, mely eredmények értékét emeli, hogy országszerte nyolc mûhelyben
folyik nemzetközi szintû munka. Ezek helyszínei: Kôbánya
SC, A Jövô SC Veolia, Bajai SVSC, Rája ’94 ÚK, ANK Pécs,
Dunaferr – DSI, Delfin-Tiffer 21 SE, FTC Viva.
A két arany, egy ezüst és három bronz, csapatunkat a vb
éremtáblázat 7. helyére sorolta.
Az olimpiai számok alapján készült táblázatban 4. helyre
kerültünk holtversenyben Kínával, míg a döntôs helyezések
száma alapján az elôkelô hetedik helyen végeztünk.
A világbajnokságok történetében a magyar úszó válogatott idei szereplése minden idôk harmadik legeredményesebb vb szereplése volt (Perth 1991, Róma 1994). Az sem
elhanyagolható tény, hogy ezen a világbajnokságon 35 olimpiai pontot gyûjtöttünk, a pekingi olimpián szerzett 19 ponthoz képest ez hatalmas elôrelépés. Ha már az olimpiánál
tartunk, rögzítsük itt, hogy a római világbajnokság sokkal nehezebb verseny volt, mint az olimpia. Miután az olimpiai
részvételhez A és B szint teljesítése volt a belépô, addig itt
a világbajnokságon közel 200 úszó nemzet egyéni számonként 2-2 versenyzôt nevezhetett. Így fordulhatott elô, hogy
a délelôtti elôfutamokban, több versenyszámban is 200 fölötti indulóval kellett számolni, mindezt közel 45 fokos hôségben...
Minden korábbinál népesebb vb mezôny
A mezônyök kiegyenlítettségét bizonyítja, hogy még a
klasszisversenyzôk sem taktikázhatnak, számolgathatnak a
döntôbe jutásért. Emiatt nem jutott be a döntôbe pl. Piersol,
Magnini, akik egyébként könnyedén képesek lettek volna kicsivel jobb idôt úszni a középdöntôkben, csak elszámolták
magukat. Egy olyan versenyben, ahol az elsô és tizenhatodik
helyezett között 1-1,5 mp különbség van, a taktikázás nagy
kockázattal jár.
Már Pekingben és Rómában is a korábbinál jóval nagyobb
számú elôfutamokat rendeztek:
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Pl. 100 ffi gyorson: 22, 100 ffi mellen: 15, 200 ffi gyorson:
15, 200 nôi gyorson: 10, nôi vegyesen: 8 elôfutamot rendeztek. A versenyszabályok szerint a legjobb úszókat az utolsó
három futamba sorolják, nekik gyakran 45-50 percet kell várniuk, amíg sorra kerülnek.
Bár tudjuk, hogy a versenyzôk a bemelegítésüket az idôrendhez igazítják, egy 35 fok körüli hôségben nem kis pszichés próbatétel a várakozás. Ezen az új, 10 pályás lebonyolítás sem segített lényegesen. (Ezt a lebonyolítási módot a
LEN Úszó Bizottsága javasolta a LEN Bureau-nak, akik ezt elfogadtatták a FINA vezérkarral is.)
Ismerjük és elismerjük a FINA sportágat népszerûsítô
programját, de kérdés, hogy a nagy létszámú „turista úszók"
részvétele nem gyengíti-e a vb szakmai erejét és tekintélyét?
A nézôk a helyszínen és a TV-n keresztül enyhe mosollyal,
nem egyszer maliciózus megjegyzésekkel követték az elsô
futamokban „hatalmas" egyéni csúcsokat elérô versenyzôket. Mérlegelni kell, hogy a népszerûsítés szándéka és a bemutatott produkciók szinkronban vannak-e egymással?
Szerintünk idôszerû lenne a vb-ken is bevezetni a szintidôket és a zöld kártyát.
Éremesôt hozott a csaknem két évtizedes szakmai koncepció és annak menedzselési gyakorlata
Úszósportunk egyik sikerfaktora a jelenlegi hazai viszonyokhoz igazodó ismereteink szerint korszerûnek tartott felkészülési rendszerünk, amely az elmúlt közel két évtized alatt változott, fejlôdött és eljutott mai formájához. Az edzôi tapasztalat,
az elemzés, az úszósport fejlôdésének változó dinamikája, a
felkészülésben feltárt új elméletek részben módosíthatják a
következô évek felkészülési rendszerét. Egy ilyen változtatás
volt a versenyeztetés hangsúlyosabb beállítása a felkészülésbe. A korábbi éveknél lényegesen több hazai és nemzetközi
versenyen vettek részt versenyzôink, ezzel hangsúlyozva,
hogy a különbözô edzésidôszakokban a képességfejlesztés
és a teljesítményfokozás mellett a versenyeknek, a versenyzôi képesség fejlesztésének is nagy jelentôsége van.
A magyar úszó sport sikereinek másik nagyon fontos faktora az a kialakult hazai és külföldi edzôtábor sorozat, mely nélkül mindezen eredményeket nem tudták volna elérni versenyzôink. Az edzôtáborokban a közös munka a szakmai átjárhatóság, valamint az edzôk számára a terhelés és pihenés ideális
irányítása ad olyan lehetôséget, hogy a teljesítményjavulás évrôl-évre szignifikáns legyen. Ezért továbbra is az edzôtáborok
jelentôségét és lehetôségeit a szakma felbecsülhetetlenül
fontosnak tartja. Kérjük, hogy a jól bejáratott szakmailag igazolt úton, a gazdasági nehézségek ellenére is tovább haladhassunk. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani T. Elnökségnek, hogy sportágunk számára minden anyagi lehetôséget
megadott az edzôtáboroztatásokhoz és versenyeztetésekhez.
Az új úszódresszek sportági hatásai
Vb szereplésünket nem könnyítette meg a versenyszámok
elôtti „felvételi dressztortúra". Ezen „attrakcióra" gyakorlatilag egyedül, egyetlen versenyzô sem volt képes! Tehát versenyzôink részére egy-egy „öltöztetôt" kellett biztosítani.
Csapatunk ezt nagyon flottul megoldotta, mivel gyúróink,
edzôink és a versenyzôk is segítettek az öltözködésben egymásnak. Az újonnan bevezetett szabály szerint az úszóknak
20 perccel a versenyszámuk megkezdése elôtt be kellett
mutatni mezeiket a first call room-ban. Majd ezután következhetett a last call room-béli várakozás. Mindezt pontosan,
precízen, idôre kellett megoldania mind versenyzôinknek,
mind edzôinknek és csapatvezetésünknek.
Tudnunk kell, hogy a FINA késôi X-Glide engedélyezése
miatt, az ARENA az esemény elôtt 1 hónappal tudta megkezdeni a fürdôruhák gyártását. Ezen tény sok gondot okozott az
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ARENA-val szerzôdött csapatoknak, mivel a dresszek naponta „csepegtetve" érkeztek Rómába. Itt szeretnék köszönetet
mondani technikai vezetônknek, aki mindennapos harcot
folytatott, hogy minden versenyzô számára megfelelô idôben biztosítva legyen a megfelelô méretû és számú csodadressz. De ha már ennyire a mezeknél vagyunk, ki kell, hangsúlyozzuk, hogy Szövetségünk Elnöksége a júniusi egri ülésén jól döntött, mert a mellékelt táblázati kimutatás szerint az
X-Glide-ok megverték a világot! Ha váltottunk volna, most itt
lennénk szerzôdés és támogatás nélkül! Összegezve: bölcs
dolog volt az ARENA szerzôdés mellett kitartani.
E jelentés összeállításakor úgy tudjuk, hogy a FINA 2010.
január 1-tôl újonnan szabályozza az úszómez használatot.
Joggal vetôdik fel, hogy úszóink római eredményességét
mennyiben befolyásolták a csoda-dresszek. E témát hosszan
boncolhatjuk, de jelen anyag készítésénél abból a ténybôl indulunk ki, hogy riválisaink is használták a csoda-dresszt. Ilyen
körülmények között értük el római helyezéseinket…
Válogatási elveinkrôl
A szintek és a válogatás helyénvalónak bizonyult. Csapatunk sikeres szerepléséhez hozzájárult, hogy a versenyzôk,
edzôk, gyúrók, orvos és a csapatvezetés minden pillanatban
segíteni akart egymásnak, önfeláldozóan, teljes odafigyeléssel. Nagyon jó volt ennek a csapatnak tagja lenni!
Bebizonyosodott az a régi közmondás, hogy minden jó, ha
a vége jó, mert nagyon rosszul indultak az események Cseh
Laci betegségével. Megérkezéskor a legszomorúbb kapitány
lehettem a földkerekségen. Ugyanakkor a vb befejezése
után boldogan mehettünk haza.
Az edzôk jelentéseit és a magam véleményét összegezve
az utazás, az elhelyezés, étkezés, helyi közlekedés minden
igényt kielégítô volt. Köszönjük a kitûnô szállodaválasztást is!
Nem csak a vb jelentéshez tartozik, de örömmel írhatjuk
le: ritka sikeres évnek számít az, amikor a „Grand-Slame-t"
teljesíti sportágunk, mert ebben az évben nyertünk aranyérmeket ifi Eb-n, EYOF-on és a világbajnokságon!!!
Felzárkózó fiataljaink…
A több éremesélyes versenyzô léte is jobban leveszi a felelôsséget a korábbi egyszemélyes csapatról. Nôi versenyzôink felzárkózása kiegyensúlyozottá tette a csapatot.
A magyar sikereket a 2005-ös ifi Eb-re vezethetjük vissza,
a vb-n kiemelkedôen szereplô versenyzôk nagy része érmes
volt a budapesti versenyen. De a csapat döntôbe nem került
versenyzôinek legtöbbje is az elmúlt években kiválóan szerepelt az ifi Eb-ken. Nagy megnyugvást jelent, hogy ez a folyamatosság nem tört meg, hiszen idén a prágai ifi Eb-n a két
arany, nyolc ezüst és négy bronz tovább erôsíti azt tényt,
hogy a londoni Olimpiára még szélesebbé, még ütôképesebbé tegyük a magyar úszó csapatot.
Ez is bizonyítja a magyar edzôk értékmegôrzô képességét,
hogy a fiatal, jól képzett versenyzôket át tudják menteni az
elit kategóriába, a felnôtt korosztályba. Nem igaz a sokszor
hangoztatott tévhit, hogy az edzôk a minél korábbi siker érdekében fiatal korban túlterhelik, kihajtják, kiégetik a versenyzôket, hogy aztán eltûnjenek a süllyesztôben. A magyar
úszósportban sem nagyobb mértékû a lemorzsolódás, mint
sok más úszónemzetnél. Sôt!
A nagy világversenyeken (olimpia, vb, Eb) a magyar úszósport évtizedek óta (kisebb hullámvölgyeket nem számítva)
jelentôs szerepet játszik a nemzetközi úszósport arculatának
formálásában, s szilárdan tartja helyét a nagyhatalmak mögött. A megnyert érmek, helyezések a magyar úszósport
szakmai erejét mutatják. Az 1970-es barcelonai Európa-bajnokság óta napjainkig minden Eb-én, vb-én és Olimpián kettô kivételével – 1976 Montreál és 1984 Los Angeles (ahol
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nem vettünk részt) - magyar úszó nyert valamilyen színû érmet.
A nemzetközi vizeken nagy elismeréssel beszélnek a magyar úszósport eredményeirôl, hihetetlennek tartják, hogy ez
a kis ország nagyon kevés úszóval és kevés úszók által használt uszodákkal ilyen eredményekre képes.
Köszönet a versenyzôknek és a sikerkovácsoknak
Bár a versenyzôink eredményeit edzôik részletesen kielemezték, de mindenképpen kiemelten nagy dicséret érdemli
Hosszú Katinkát, Gyurta Dánielt, Cseh Lászlót, Kis Gergôt,
Verrasztó Evelynt, Mutina Ágnest, Dara Esztert, Bernek Pétert és Takács Krisztiánt. Egyúttal köszönet az edzôknek (Turi György, Széles Sándor, Kovácshegyi Ferenc, Pass Ferenc,
Farkas András, Fehérvári Balázs, Dr. Verrasztó Zoltán, Dr.
Petrov Anatolij, Nemes Zoltán, Berzlánovits Éva, Dániel András), orvosainknak (dr. Kausz István, fôorvosnak, vezetô keretorvosunknak és dr. Csepregi Beáta fôorvosnak), gyúróknak (Baranyai István és Sarussi-Kiss Ildikó) és köszönet a Magyar Úszó Szövetségnek.
Csapatunk versenyzôi edzôi teljesítményére ösztönzôen
hatott az a vb-én kiteljesült sportdiplomáciai siker, mely szerint a korábban MOB és LEN alelnöknek megválasztott Gyárfás Tamás úr a FINA bureaunak is tagja lett. Ilyen sportdiplomáciai sikere még nem volt a magyar úszósportnak.
Média hangsúlyok
Egy-egy világversenyrôl való sajtó, rádió, TV tudósítás, közvetítés színvonala nagyban befolyásolja a sportág megítélését, hangulatát. Sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy az
olasz TV-sek egyáltalán nem értették és érezték ennek a
sportágnak a lüktetését, a közvetített képek kiválasztásánál
nem tudták elkülöníteni a lényegest a lényegtelentôl, a kameraállások sokszor nem tükrözték a verseny állását. A római vb közvetítésének technikai színvonalát össze sem lehet
hasonlítani a 2006-os budapesti Eb Telesport közvetítésével,
mely világszínvonalú volt. Ki kell emelnünk Rómából a Magyar Televízió riporterének (Szántó Dávid) szakmailag és
emocionálisan is magas szintû közvetítéseit, amely ellensúlyozta a helyi közvetítôk hibáit. Sajnáljuk, hogy a magyar riportertôl éppen Gyurta döntôje elôtt 5 perccel keverték le a
képet és a hangot a Híradó kezdése miatt. A sok rémületes
hír helyett talán nagyobb sikerélmény lett volna a nézôk számára a 200 mell döntôjének egyenes adású követése.

V. Világbajnoki szereplésünk
és olimpiai felkészülésünk összefüggései
1.) Olimpiai felkészülési programunk aktualitásai
Az olimpiai és világbajnoki felkészülésünk szakmai alapja a
sportág 2008-ban elkészített olimpiai felkészülési programjában el és meghatározott, három makrociklusos felkészítési
rendszer.
Szakmai felkészítésünk legfontosabb terepe az edzôtáborozások szakmai programjának elkészítése, illetve az edzôtáborozások gyakorlati edzésvezetése.
E szövetségi munka során szövetségünk nem csak a versenyzôkre, hanem az ôket felkészítô edzôkre is kell gondoljon,
úgy a szakmai továbbképzés, mint az edzôk egzisztenciális biztonságát növelô javadalmazás során. Az edzôk egzisztenciális
javadalmazását szövetségünk a NUPI-val együttmûködve oldotta meg oly módon, hogy a versenyzôk eredményeinek
makrociklusos értékelését figyelembe véve kötöttünk vállalkozói szerzôdést az összes makrociklus idôtartamára.
2.) Tehetséggondozói kötelezettségeink
Közgyûlésünk és elnökségünk, valamint a MOB közgyûlése által elfogadott olimpiai felkészülési programunk egyik sa-
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játos kötelezettségvállalása, az a tehetséggondozói program,
mely program alapján a londoni olimpiát követô idôszak adott
esztendei érem reményesei és edzôik is együtt készülhetnek
napjaink legjobbjaival. Ezen feladatsort olimpiai programunk
felzárkóztatási programként rögzíti.
A dolgok természetéhez tartozóan londoni felkészítésünk
néhány technikai részletén 2009-ben is kellett módosítsunk, de
a neheze még hátra van: várhatóan ez év októberében a Komjádi uszoda fedett 50 méteres medencének rekonstrukciója miatt megbomlik és felborul az eddigi uszodahasználati rend. Ennek alapján a Komjádi uszodai edzéslehetôséget a margitszigeti Széchy Tamás medencében kell megoldani olyan idôszakban, amikor a Margit-híd rekonstrukciója miatt enyhén szólva kaotikusak a közlekedési lehetôségek! Ez utóbbi okán elképzelhetô, hogy edzôk és versenyzôk közlekedési okok miatt késve
és zaklatott lelki állapotban kezdhetik el edzésmunkájukat… E
problémasort anyagiak is tetôzik: nem csekély összegû a korlátozott lehetôségû behajtási engedélyek száma.
Október elsô napjaira kialakult a szóban forgó átépítés miatti új sportági uszoda és medencehasználati rend tervezete!
Ennek lényege:
- A Komjádi uszoda 50 m-es fedettjét használó olimpiai és
ifjúsági legjobbjaink a délelôtti edzéseket a Széchy medencében tartják.
- Olimpiai keretünk legjobbjai közül kiválasztott egység délutáni edzését az Istvánmezei úti 25 m-es uszodában tartják.
- Széles Sándor versenyzôi délelôtt és délután is a Széchy
medencében edzenek.
- A Széchy uszoda melletti konditerem ott felkészülô úszóinkat szolgálja.
- Elvégzendô feladat: a Komjádi 25 m-es sátrában délutántól csak az úszók használhassák a medencét 19 óra után is.
A lehetôségek véglegesítése még nem történt meg. A
helyzet stabilizálása ügyében folynak a levelezô-tárgyalások
(szerzôdés-hosszabbítás, medence beosztás, stb.)
A fenti kitérô jövôbeni felzárkóztatási programunk egy részét befolyásolja, de sok mindent meg kell tegyünk annak érdekében, hogy 2010. évi utánpótlás korú versenyeztetési
eredményeink legalább olyan értékûek legyenek, mint a
2009. évi EYOF és ifi Eb eredményeink, melyekrôl a következôkben adunk számot.
3.) Felzárkóztatási programunk okán: feldúzzasztott keretlétszámok
A korábban felsorolt problémákat még tovább bonyolítja,
hogy sportágunkban 8-10 versenyzô sikeres központosított
felkészülése esetén, reális elvárás lehetne a versenyzôktôl
az éremszerzés, illetve a döntôbe jutás. A MOB vonatkozó
elvárásait tiszteletben tartva ez évben is 30-nál több versenyzô és a hozzájuk tartozó edzôk hazai és külföldi edzôtáboroztatásait, versenyeztetését, valamint EYOF, ifi Eb és vb szereplését kellett finanszírozni. Ez a feladat csaknem megháromszorozza a kötelezô szövetségi ráfordításokat, de ezen
költségekben még nem szerepel az az évenkénti cca.
50.000.000 Ft-nyi összeg, melyet a legjobb szakosztályok létesítmény használati bérleteként kell biztosítson szövetségünk. Ezen kötelezettség múlása esetén az említett összeget minden évben legjobbjaink felkészítésére (edzôtábor,
versenyeztetés, stb.) fordíthatnánk.
Vb eredményeink tükrében is örömmel írhatjuk le, hogy szövetségünk sportdiplomáciai vezérlésû, egyéni vezetéstechnikája olyan szponzori kört mobilizál immáron egy évtizede, mely
szponzorok és támogatók hathatós anyagi segítségével sikerült realizálni az anyagiakat világbajnoki felkészülésünkhöz is.
Megjegyzés: a szóban forgó felkészülésekhez elengedhetetlen anyagiak elôteremtése során rendkívül nagy gondot jelentenek az alábbi zavaró tényezôk:
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a.) a BOM nagyon sok szponzort von el az olimpiai felkészítésbôl, annak ellenére, hogy minden sporthoz értô átlagember tudja: országunk jelen gazdasági és infrastrukturális
lehetôségei között nincs reális esély az elkövetkezendô két
évtizedben magyarországi olimpiai rendezésre, tehát sokak
véleménye szerint minden BOM-ra költött forint kidobott
pénz és jelentôs anyagiakat von el az olimpiai sportágai
szponzori támogatásából.
b.) A Nemzeti Sporttanács vezetôi azt sugallták, hogy a sikeres olimpiai szerepléshez nem kell négyéves felkészítési
rendszert mûködtetni a szakszövetségeknek.
c.) A MOB legutóbbi közgyûlésén is elhangzottak szerint a
2010. évi állami sporttámogatás jelenleg ismert nagyságrendje nem lesz elegendô az olimpiai sportágak zavartalan,
joggal elvárt komfortlehetôségû felkészítésére.
Ez a helyzet, nagyszerû vb szereplésünk ellenére meghatározhatja további olimpiai felkészítésünket is. Ugyanis jelentôs szövetségi bevétel nélkül sportágunk legjobbjainak zavartalan felkészítése érdekében elképzelhetô, hogy idôszakosan
fel kell adjuk felzárkóztatási programunk végrehajtását. Ez
ügyben a 2010. évi állami támogatás ismeretének birtokában
kell egyeztessünk a MOB-bal.
A fentiek különösebb kommentárt nem érdemelnek.
4.) Szakosztályi gondok
Ahogy az elôzô olimpiász alatt, úgy jelen idôszakban sem
rendelkeznek úszószakosztályaink olyan pénzeszközökkel,
mellyel az olimpiai felkészítéshez tartozó létesítményhasználatot, edzôtáboroztatási feladatokat, illetve a versenyeztetést
az elvárt nemzetközi szinten megoldják. Az elôbb felsoroltakon kívül a szakosztályok a klubokban dolgozó edzôket sem
tudják oly módon megfizetni, hogy a nemegyszer világszinten alkotni kész szakemberek egzisztenciális biztonsága
megoldott legyen.
Szövetségünk adminisztratív-, gazdálkodói- és szakmai vezetése nem torpan meg az elôbbiekben felsorolt gondok
megismerésekor, hanem a mai magyar valóság összes körülményeihez igazodva, központosított felkészüléssel oldotta
és oldja meg a válogatott keretek felkészítését. Ezen anyagi
gondok vállalása mellett is megoldottuk arra érdemes edzôink egzisztenciális biztonságának szerzôdéses rendszerû
anyagi támogatását.
5.) Az elismerés hangján is..
Világbajnoki sikereinknek nem csak gáncsvetôi, hanem tevékeny segítôi is voltak. Ily módon ezúton is megkülönböztetett köszönettel tartozunk a NUPI, UPI, OSEI, MOB vezetôinek és munkatársainak ugyanúgy, mint a központi létesítmények üzemeltetôinek, szakosztályaink vezetéseinek, a szülôknek, akik megértô támogatása nélkül nem realizálhattuk
volna 2009-re tervezett szakmai elképzeléseinket, illetve a
MÚSZ valamennyi bizottságának. (Többek közt, tényként
említhetô, hogy az éves szakmai munka tervezése és értékelések során tartott bizottsági és elnökségi ülésekre a résztvevôk saját költségen utaznak).
6.) Sportdiplomáciánk
A római világbajnokság elôtti napokat, illetve a FINA kongresszusig tartó versenynapokat is átlengte az a korábban soha nem volt sportdiplomáciai „lôgyakorlat" mely az új FINA
vezérkar megválasztásához tartozott. Már a vb elôtt tudott és
ismert volt, hogy a FINA-nak új elnöke lesz. A dolgok természetéhez tartozóan az új elnök hagyományos jogainak egyike
az a lehetôség, hogy közvetlen munkatársakat válasszon a
különbözô kontinensekrôl. Az izgalmas és pikáns részletek
taglalása nélkül leírható, hogy az újonnan megválasztott elnök élt ezen jogával és ez az elnöki igény csaknem felborítot-
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ta az európai kontinens e tárgyban hozott korábbi, kongresszusi döntését.
Az ilyen körülmények között dúló sportdiplomáciai csatában, a körülményekhez illôen mindenki megígért mindent
mindenkinek, de aztán a titkos szavazásokat követôen derült
ki, hogy személy szerint kiket ismer el és választ valamilyen
tisztségbe a kongresszuson jelen levô szavazói elit. Ilyen
elôzmények után került sor a szavazásokra…
A fent említett szavazásokat követôen, szövetségünk több
mint százéves történetének ismeretében, örömmel írhatjuk
le, hogy FINA-ban, LEN-ben és MOB-ban közremûködô
sportdiplomatáinkat még soha nem övezte ilyen nemzetközi
és hazai elismerés. Ezen hazai és nemzetközi elismerés okán
összegyûlt titkos szavazatok alapján MOB és LEN alelnöki és
LEN és FINA bureau tagsági, illetve LEN mûugró bizottsági-,
úszó bizottsági-, orvosi bizottsági-, vízilabda bizottsági-, média bizottsági- és panel bizottsági tagságokat érdemeltek ki:
Gyárfás Tamás úr, Kelemen Ildikó úrhölgy, valamint dr. Tóth
Ákos, dr. Bodnár András, Dr. Martin György, Csurka Gergely,
Dr. Salamon Ferenc, dr. Kiss Ottó urak.
Sportdiplomáciai tevékenységünk sikerei kihatnak sportágfejlesztési lehetôségeinkre is a 2010. évi magyarországi rendezésû 30. Úszó, Mûugró, Szinkronúszó és Nyíltvízi úszó Európa-bajnokság rendezésének újbóli elnyerésével, de extra
értékként fogható fel az is, hogy magyarországi szerkesztésben készülnek a LEN exkluzív média kiadványai, a világ és
Európa úszósportjának jelentôs eseményeit bemutató idôszakos magazinok, illetve a LEN évkönyv. Az elôbb említett
kiadványok népszerûsítését biztosítja az az érdeklôdés is,
melyet a FINA új vezérkara tanúsít az elôbb említett LEN kiadványok iránt…

VI. 2009. évi eredményeinkbôl
és lehetôségeinkbôl fakadó feladataink
A londoni olimpiához tartozó makrociklus beosztásunk
2008. szept. 01 - dec. 21.
I. Makrociklus
2009. január 05 – április 19. II. Makrociklus
2009. április 20 – aug. 02. III. Makrociklus végén vb. Róma
2009. szept. 07 – dec. 13. I. Makrociklus végén REb. Isztambul
2010. január 04 – május 02. II Makrociklus
2010. május 03 – aug. 15. III. Makrociklus végén Eb. Bud+ifi OL Sin
2010. aug. 30 – dec. 19.
I Makrociklus végén REb+RVb
2011. január 03 – május 01. II Makrociklus
2011. május 02 - aug. 14.
III Makrociklus végén VB. Sanghaj
2011. szept. 05 – dece. 18. I. Makrociklus
2012. január 02 – április 30. II. Makrociklus
2012. május 07 – aug. 03. III. Makrociklus végén OL. London
(Megjegyzés: A 2008-2009 évtôl eltérôen 2010-2012 között az elsô makrociklusban 2 hazai tábort tervezünk, a másodikban két magaslati és két meleg-égövi tábort, míg a harmadikban két hazai tábort majd az Országos Bajnokság után
a fôversenyre kijelölt csapat, két hazai táborozását.)
A felkészülési évekhez tartozó legfontosabb problémáink
Fiataljaink felkészítésének sajátosságai:
Köszönhetôen fantasztikus szereplésünknek a Római világbajnokságon a FINA által elôre meghatározott módon,
négy fiú és négy lány versenyzôt küldhetünk az elsô ifi Olimpiára, melyre Tamperében és Prágában is lehetséges volt
kvalifikációs idôket teljesíteni. EYOF-os versenyzôink közül
Biczó Bence, Keidl Péter, és Vízkeleti Péter, ifi Eb-s versenyzôink közül Bernek Péter, Szána Zsombor, Zámbó Balázs, Rákos Patrik, Kapás Boglárka, Dobár Éva, Lennert Dorottya,
Ambrus Diána, Kiss Dóra és Bucz Ágnes is sikeresen kvalifikált. Mivel 2010-ben Budapest ismét felnôtt Eb-t rendez, idôszerû megállapítani, hogy az érintett versenyzôk, melyik viadalra készüljenek. Egy azonban biztosnak látszik, hogy mind
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a kettôn nem vehetnek részt, mert amíg az Eb-nek 2010. augusztus 15-én lesz vége, addig ugyanezen a napon meggyújtják az olimpiai lángot Szingapúrban… A távol-keleti utazásnál számolnunk kell a legalább hat napos ám annál fontosabb idôzóna-átállásról, melynek megléte nélkül szakmailag
megkérdôjelezhetô Szingapúrban a rajthozállás. De, hogy
mégse legyen ennyire egyszerû 2010. július 14-18-között ifi
Eb lesz Helsinkiben a szingapúri csapat egy részével. Idôzítés? Csúcsforma? Mikorra?
A nem utánpótlás korúak felkészítésének sajátosságai:
Nincs könnyebb helyzetünk akkor sem, amikor meg kell
felelnünk a LEN és a FINA felé a rövidpályás Európa és világbajnoki részvételekkel. 2010-ben rövidpályás Eb lesz november 25-28 között, majd rövidpályás világbajnokság december 15-19 között Dubaiban. Hogyan tartjuk formában
versenyzôinket három héten keresztül, vagy melyik eseményt áldozzuk fel a másik sikeréért? Továbbá az sem elhanyagolható, mert világszinten teljesítô versenyzôink „finommûszerként" mûködnek, hogy egy-két órát Dubai felé is
kell akklimatizálódni.
2010 - Európa-bajnokság/Budapest
Az Európa-bajnokság újbóli magyarországi rendezése a
sportág történetének eleddig példátlan sportdiplomáciai sikere. E siker kedvezôen befolyásolhatja londoni szereplésünket, ugyanis az újbóli hazai közönség elôtti szereplés
szárnyakat adhat fiatal csapatunknak, mely csapat létszám
kialakításánál és versenyeztetésénél élvezhetjük a hazai pálya összes szabályos elônyét. Eb csapatunkkal szembeni elvárásunk:
b1: 5-7 érmes helyezés elérése, melybôl legalább 2 aranyérem esélyre mondható reálisnak,
b2: 6-8 versenyzô döntôs eredményére számítunk – az
éremszerzôkön kívül,
b3: 3-4 tehetséges fiatalunk középdöntôs helyezést kell elérjen.
2011 - Világbajnokság: Sanghaj
Az esemény hatórás keletre való akklimatizációt jelent akkor, amikor 2010-ben Budapesten és 2012-ben Londonban
gyakorlatilag egy idôzónában versenyzünk majd. Fentiek szerint nem túl szerencsés módon London elôtt 2-tôl-1 évig keresnünk kell, olyan edzôtáborozási lehetôségeket, melyek
hasonló idôzónában vannak, mint Sanghaj, megfizethetôk,
ugyanakkor nemzetközi szintû felkészülési lehetôségeket
nyújtanak legjobbjainknak. Mint ismeretes a FINA az elmúlt
két évtizedben majdnem megduplázta tagjainak, vagyis a világbajnokságokon és az olimpiákon résztvevô tagországainak
számát, mely a mai napon több, mint 200 országot jelent! A
sportág bôvülésével egyre nagyobb igény van világeseményekre is, így az eddig csak európaiaknak szóló rövidpályás
Eb mellett rövidpályás vb, ifi világbajnokság, ifi olimpia is szerepel a következô évek programjában.
Miután makrociklusos felkészülési rendszerünket is érinti a jövôbeni bôvítés, alkalmazkodnunk kell és a már megszokott decemberi rövidpályás Eb-t rövidpályás vb-re kell
cserélnünk, míg a várható LEN döntés értelmében a második makrociklus végén tavasszal lesznek a rövidpályás Eb-k.
A Távol-keleten rendezendô vb-n felhasználhatjuk a pekingi
olimpián megismert akklimatizációs tapasztalatainkat. A vbn a budapesti Eb érmesein és döntôsein túl néhány fiatal,
Eb középdöntôs versenyzô kiküldetése célszerû. Ez évre
már ki kell alakuljanak a 4x200 méteres váltóegységeink is.
E váltók rajthoz állítása azért is fontos, mert az itt elért megfelelô eredmények kvalifikációs lehetôséget biztosítanak az
olimpiára.
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Londoni eredményességi célkitûzéseink
a.) Csapatlétszám vonatkozásában olyan menedzselés
technikát kell alkalmazni, amely biztosíthatja a FINA által elôírt nevezési szintek alapján kialakítható maximális csapatlétszámot – amennyiben az említett maximális csapatlétszámra
a MOB igényt tart.
b.) Éremszerzési lehetôségeink három-négy esetben reálisak. Nem tarthatjuk kizártnak az aranyérem esélyt sem.
c.) Pontszerzô helyezések vonatkozásában fiatal csapatunk
reményt ad a pekingi teljesítmény túlszárnyalására, ily módon 23-25 pont megszerzése vállalható.
A sportág kvalifikációs rendszere, kvalifikációs stratégia
a.) Edzôink szerepe a kvalifikációs eredményekben
Örömteli tényként írható le, hogy a magyar úszás sportág
edzôi kara olyan kiemelkedô értékû felkészültséggel rendelkezik, mely alapján az olimpiai kvalifikációs szinteket 35-40
versenyzônk képes teljesíteni. Az utóbbi olimpiák magyar
kvalifikációs eredményeit figyelembe véve ilyen bravúrra
egyetlen magyarországi sportág sem volt képes.
Kötelességünk ezen siker okán megemlíteni, hogy a magyar úszóedzôk magas szintû alkotókészségének hátterében benne van mindaz a szellemiség, mely szellemiség a
magyar olimpiai mozgalom edzéselméleti- és edzésmódszertanával kezdôdött. Ezen hagyományok folytatói mindazon honi fôiskolai- és egyetemi tanszékek, melyek oktatói
fórumként szakemberek százait képezték az elmúlt évtizedekben.
Ismeretes, hogy a FINA sportág-népszerûsítési programjának eredményeként az úszók „A" és „B" szintek teljesítése
esetén nevezhetôk az olimpiára. A szóban forgó szintek teljesítése nem könnyû feladat, mely feladat a versenyzôk tehetségén túlmenôen céltudatos és kitartó munkát igényel,
mely munkához tartozik a szóban forgó versenyzôket felkészítô, nemzetközi szinten alkotni kész, tehetséges edzôk személye is. Az elôbb említett tehetségek nem teljesedhetnek
ki az elengedhetetlen korszerûségû menedzselés-technika
nélkül.
Ide tartozik, hogy a londoni olimpiai csaptunk szakvezetôi,
edzôi, orvosi, gyúrói létszáma egyértelmûen befolyásolja versenyzôk minél eredményesebb szereplését. A csapatmenedzseri létszámok meghatározóan befolyásolhatják érem- és
pontszerzés szempontjából a londoni eredményeket. Ezt Peking elôtt is leírtuk, azonban a kiutazó csapat kialakításakor
nem tudtuk megvédeni igazunkat, ezért Pekingben nem tudtuk kiszolgálni az elvárt igényszinten versenyzôinket.
b) Bôvülhet a londoni olimpiai úszóprogram
Nagy kérdôjel még, hogyha a FINA és a NOB az elkövetkezendô idôben úgy dönt, hogy a 36 úszószámot további 8 versenyszámmal kibôvíti, melyet jelen pillanatban érthetô okok
miatt, míg ezzel kapcsolatosan nem születik döntés, nincs értelme megítélni.
c.) Londoni kvalifikációs esélyeinkrôl
Londonban szeretnénk megtartani a magyar olimpiai küldöttség legnagyobb létszámú csapati pozícióját és eredményességben a már eddig elért második helyet.
Kvalifikációs stratégiánk elsôdlegesen azon fiatalok olimpiai csapatba való beépítése és felzárkóztatása kell, hogy legyen, akik az ifi Eb-n, valamint az EYOF-on jó eredményeikkel hívták fel magukra a figyelmet. Természetesen a kvalifikációs munka része nem csak a kvalifikációs versenylehetôségek hazai és külföldi versenyeibôl állnak, hanem a hazai és
külföldi edzôtáborokban és a mûhelyekben végzett munkában rejlenek. Ezt szeretnénk minél megfelelôbb módon nem
csak a válogatott, hanem a klubmunkában is elérni.
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VII. Az olimipai csapatunk
felkészítése során megkülönböztetett
figyelemmel kezelendô szakmai feladatok
Sportágunk nemzetközi mezônye az olimpia évében több,
mint száz világcsúcsot produkált. E robbanásszerû fejlôdést
figyelve versenyzôink képzése és versenyeztetése során különös figyelmet kell fordítani a rész- és fôfeladatok kijelölésére, képzésére és végrehajtására.
1.) Hipoxiás terhelés
A londoni olimpiára készülô fiatal válogatott úszóinknál elsôsorban a rajtok, fordulók, célba érkezések technikájának
tökéletesítését, az optimális tempószám kialakítását, valamint a helyes iramérzékelés, az egyenletes iramú úszás képességének javítását tûztük ki célul. Nagy jelentôséggel bír
még a szárazföldi és vízi munkában a hipoxiás terhelés az
oxigénhiány tûrés minél magasabb szintre vitele.
2.) A gyorsasági állóképesség fejlesztése
Az esélyes versenyzô számára az olimpián viszont elsôdleges cél (négyévenként), hogy abszolút biztonsággal kerüljön
be a döntôbe s ott a mezônyhöz és saját felkészültségéhez
igazodó speciális taktikát válasszon a gyôzelem érdekében.
A pekingi olimpia évében világcsúcsesô volt. Világcsúcsot
bármikor, bármely FINA szabályaival rendezett versenyen lehet úszni, viszont olimpiai aranyérmet csak négyévenként lehet nyerni. Ez a tény egyre erôsíteni látszik azt a törekvést,
hogy a felkészítésben nem csak fizikai képességre, vagy
speciális teljesítményfaktorok fejlesztésére kell a hangsúlyt
fektetni, hanem a magas szintû testi-szellemi felkészültséget a versenyeken arra a bizonyos adott idôre, pillanatra kell
érvényesíteni. Nyerni tudni kell!
3.) A fizikai állapot fejlesztése
Ezen a területen a speciális erôfejlesztésre kívánunk hangsúlyt fektetni. Különösen a rövidtávra, a sprintszámokra készülô versenyzôknél van nagy jelentôsége az erôfejlesztésnek. A megfelelô szintû erôfejlesztés elképzelhetetlen a korszerû erôfejlesztô gépek nélkül. Szeretnénk ezen a területen
jelentôsen elôre lépni, így célul tûztük ki, hogy válogatott
úszóink számára olyan jól felszerelt tornatermeket alakítsunk
ki, ahol korszerû erôfejlesztô gépekkel tudnának dolgozni. A
modern, többfunkciós erôfejlesztô gépek mellett a jól bevált,
régóta alkalmazott gumikötél, medicin labda és egyéb egyszerû erôfejlesztô gyakorlatokat is rendszeresen alkalmaznánk.
Az erôfejlesztés mellett a másik fizikai képességet a gyorsaságfejlesztést kell kiemelni. A pekingi olimpián elért 9. hely
az 50 méteres gyorsúszásban jelentôs sikerként könyvelhetô el. Úgy tûnik, hogy speciális rövidtávú felkészülésû munkával, megfelelô szárazföldi edzéssel kiegészítve, a magyar
rövidtávúszók is lehetnek sikeresek. A sprinterek felkészülésében azonban célszerû külön sprinter jellegû, csak rövidtávra készülô versenyzôkkel együtt edzeni az edzôtáborokban.
Bízunk abban, hogy ez a fajta szakosodás, speciális felkészülés további sikereket hoz számunkra.
Végül az állóképesség fejlesztését, mint az egyik legfontosabb képesség javítását továbbra is elsôsorban a hazai edzôtáborokban kívánjuk magas szintre fejleszteni. A balatonfûzfôi, debreceni táborok kitûnô eredményeket hoztak versenyzôink számára.
A téli, ingerszegény idôszakban a melegégövi táborok, pl.:
Dél-Afrika, jelentenek kitûnô lehetôséget, hogy nagy
mennyiségû, állóképességi edzéseket tudjanak jó körülmények között végezni versenyzôink. Külön említést érdemel a
magaslati edzôtáborok szerepe az állóképesség-fejlesztés-

Nagyszerûen fejlôdött 2009-ben Verrasztó Evelin
ben. Az eddigi hagyományos, évi egyszeri magaslati táborozás mellett célszerûnek mutatkozik tanulmányozni más sikeres nemzetek által alkalmazott évi két-, háromszori magaslati edzôtábor hatását is!
A fizikai képességek fejlesztése mellett a regenerálódás, a
pihenés gyorsítását is kezelni kell. A megfelelô létszámú
masszôrök alkalmazása, valamint a táplálkozás területén nyújtott szakmai tanácsok, szakemberek alkalmazásával lehetne
segíteni versenyzôink még tökéletesebb felkészülését.
4.) Mentális tulajdonságok fejlesztése
Ezen a szakterületen elsôsorban az egészséges önbizalom
kialakítását, a sikerorientáltság fokozását, a túlzott izgalmi állapot csökkentésének technikáját kívánjuk kialakítani fiatal versenyzôinknél. A rajtapátia leküzdése, a verseny elôtti ellazulás
elôsegítése, az autogén tréning elsajátítása a sportpszichológus sajátos munkaterülete. Azok a versenyzôk, akik már fiatalon rendszeresen gyengén teljesítenek nagyobb versenyeken,
valószínû, hogy az olimpiai döntôben tapasztalható hatalmas
nyomást nem tudják majd kellôen elviselni. A rendszeres, idôben alkalmazott sportpszichológusi kezelések csökkenteni
tudják ezeket a negatív tüneteket. A versenyeken elôforduló
kudarc tûrése, elviselése, valamint a siker optimális kezelése
kiemelt feladatnak tûnik versenyzôink felkészítésében.
5.) Motiváció és akarati tényezôk
a) optimális, reális célkitûzés az olimpiai szerepléssel kapcsolatban,
b) csak azok a versenyzôk lesznek sikeresek, akik az olimpiai felkészülést az életükben az elsô helyre teszik,
c) megfelelô motivációs szint biztosításához szükséges:
c1. rendezett anyagi háttér a versenyzôknek és az edzôknek,
c2. megfelelô edzésfeltételek a magas szintû edzésmunkához,
c3. tanulás és magas szintû sportolás elôsegítéséhez segítség a továbbtanuláshoz (felvételik, vizsgák).
6.) Nevelés fejlesztés területei
- erkölcsi nevelés – sportszerû felkészülés, sportszerû versenyzés,
- tiltott teljesítményfokozó szerek megismertetése, veszélyeinek negatív hatásának tárgyalása,
- hazafiság, hazaszeretetre nevelés fontossága,
- összetartás, jó csapatszellem kialakításának kezdése,
- siker és kudarc elviselésére való felkészítés.
Kiss László, szövetségi kapitány
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A pekingi olimpiát követôen az MKKSZ Közgyûlése új szakmai struktúra felállításáról döntött és a 2009-es felkészülési
évnek már ebben az új felállásban vágott neki a szervezet.
A szakmai munka irányítói az Elnökség által kerültek kinevezésre az alábbi struktúrában és feladatkörökkel.
– Felnôtt Kapitány (Storcz Botond)
• A kapitányok nagyobb szakmai önállóságot, felelôsséget
kaptak
• A felnôtt és U23 válogatottak együttkezelése
• A felnôtt válogatott felépítése Londonra
– Utánpótlás Kapitány (Hüttner Csaba)
• Tehetségek felkutatása, menedzselése a felnôtt válogatottba
– Szakmai Igazgató (Weisz Róbert)
• A szakmai feladatok, programok összefogása, irányítása

Hogy állunk az olimpiai
eredményesség tekintetében?
Ehhez elôször ki kell térni egy nagyon fontos momentumra. 2010-tôl megváltoztak kajak-kenuban olimpiai versenyszámok.

Az új felnôtt kapitány törekvései
A felkészülés során törekvés a központosítás, a közösen
végzett munka irányába
Az elmúlt olimpiai ciklusokban a felkészülés elsôsorban
edzôk köré épült mûhelyekben történt, ahol egy edzô több
egyesület versenyzôinek felkészítését végezte. Ennek mára
egyik legnagyobb hátránya lett, hogy az edzôk érdekei nem
minden esetben egyeznek meg a válogatott törekvéseivel,
mivel több klub elvárásainak kellene megfelelniük.
Ennek az ellentmondásos helyzetnek a feloldása Storcz
Botond egyik legfontosabb célkitûzése oly módon, hogy elôtérbe kerül a válogatott versenyzôk közös, szakágankénti felkészítése, edzôtáboroztatása.
A változások legfontosabb eleme, hogy új versenytávként
bekerültek a programba a 200 méterek. A férfiaknál mind kajakban, mind pedig kenuban megmaradt az 1000 méter,
azonban az 500 méter helyett 200 méteren versenyeznek
majd az olimpián. Sajnálatos módon a kenu elveszített egy
számot, az eddigi 4 helyett csak 3 futam kerül megrendezésre a szakágban. A nôk a „gyôztesei" a program átalakításnak,
mivel az eddigi 3 db, 500 méteres szám mellé bekerült a 200
méteres K-1-es futam is, ami az elmúlt évek eredményességét tekintve – a nôi szakág a legeredményesebb szakág –
számunkra kedvezô lehet.
Az alábbi táblázatok a kajak-kenu olimpiai eredményességét mutatják egyrészt az érmek számában, másrészt a megszerzett pontok tekintetében, összehasonlítva a 2009-évi
darthmouthi világbajnokságon elértekkel.
Látható, a 2009-évi világbajnokság eredményességét vizsgálva, hogy az érmek számában tartjuk a pekingi mennyiséget, sôt az aranyak számában sikerült elôre lépni, különösen
akkor, ha az új olimpiai számok tükrében végezzük az összehasonlítást.
A megszerzett olimpiai pontok területén szintén tartja válogatottunk a pekingi szintet, a cél azonban az, hogy elérjük az
olimpiák eredményességét.

Az egyéni teljesítmények hangsúlyozása a válogatásnál
Az új Kapitány a válogatott keretek kialakításánál az egyéni, egyes hajókban elért eredményeket kívánja figyelembe
venni és elôtérbe helyezni annak érdekében, hogy a csapathajókba – elsôsorban négyesekbe – ne tudjanak gyengébb
versenyzôk bekerülni csak azért, mert „jó csoporthoz" tartoznak. Ezért a csapathajók összeállítása nem négyes válogatók,
hanem az elsôsorban egyes, illetve páros eredmények alapján a Kapitány hatáskörébe tartozik. Ezzel elkerülhetô a klubérdekek elôtérbe helyezése, a versenyzôk nem tudnak a négyesekbe „menekülni", meg kell mutatniuk mire képesek
egyes hajóban.
Az év elsô versenyén, a májusi rangsorolón mindenkinek
egy-egy olimpiai egyes versenyszámban meg kell mutatnia
mire képes, ellenkezô esetben kizárja magát a további válogatásból.
Az 1000 és 200 méterre készülô egységek speciális, elkülönült felkészítése
A 200 méter olimpiai versenyszámmá történô „elôlépése"
kapcsán, elsôsorban a férfi kajak és kenu szakágakban már a
felkészülés elején el kell különíteni csoportokat és teljesen
más, versenytáv-specifikus munkát kell végeztetni a különbözô távokon rajthoz álló versenyzôkkel.
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Mivel kajak-kenuban eddig a 200 méter nem tartozott a
hangsúlyos versenyszámok közé, ezért a felkészülésnél sem
végeztek versenyzôink elegendô speciális munkát, ezáltal
sportágunkban nincs ehhez megfelelô tapasztalat, elméleti
tudás. Szükséges és elengedhetetlen más sportágak, szakemberek tudásának, tapasztalatainak átvétele. Erre elsô lépés a 2009-évi Országos Szakmai Konferencia volt, ahol minden elôadás a 200 méteres versenyszámmal kapcsolatos
volt. Pl. biokémiai háttere, atlétika hasonló idôtartamú versenyszámaira történô felkészítés gyakorlata, stb.

■
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Újabb világraszóló kettôsünk:
Szabó Gabriella és Kozák Danuta

Fiatalok beépítése a felnôtt válogatottba
Több nemzetközi versenyzési lehetôséget szeretnénk biztosítani a fiataloknak (VK futamokon részvétellel).

Az U23 válogatott szerepének átértékelése
Ennek a korosztálynak fô célja, a felnôttek közé történô integrálódáshoz szükséges munka elvégzése, azonban sokan
éppúgy, mint az ifjúsági korosztályban, életük fô céljának tekintik az U23 eredményességet és nem arra használják ezt a
korosztályt, hogy a felnôtt mezônybe történô betöréshez
megfelelô felkészülést végezzenek el.
Az elmúlt idôszakban a sportágban szinte számtalan ifjúsági és U23-as világ – és Európa-bajnok tûnt el, mert nem voltak képesek beépülni a felnôtt csapatba. Ennek okait mindenképpen fel kell tárni. Az okok közül a teljesség igénye nélkül a legfontosabbak:
- Az utánpótlás nemzetközi eredményességet csak eszköznek szabad tekinteni a felnôtt eredményesség felé vezetô
úton. Az edzôi és versenyzôi „fejekben" kell ezt helyretenni.
- Az érdekeltségi rendszert úgy kell átalakítani, hogy ne ez
legyen a fô cél.
- A felkészülési támogatások, lehetôségek odaítélésénél
ne az up. eredményesség legyen az elsôdleges, egyetlen
szempont.

Ifjúsági válogatott sikerei
Annak ismeretében, hogy az eredményes ifjúsági versenyzôk nem tudnak a felnôtt csapatba betörni, át kell gondolni,
kell-e ebben a korban mindenáron az eredményesség? Nem
ez a túl korai specializáció okozza-e azt, hogy aztán felnôtt
korban nem tudnak továbbfejlôdni (fizikai, mentális okok)?
Hogy áll az „ôrségváltás" az egyes szakágakban?
Férfi kajakban szinte egyáltalán nincs fiatalodás, az „öregek" uralják a mai napig a mezônyt (Kammerer, Kökény, Vereckei és Kucsera). Talán az egyetlen kivétel Gönczy Gábor,
aki páros olimpiai számban tudott világversenyre kijutni.
Nôi kajakban folyamatosan zajlik a fiatalok beépülése a felnôtt csapatba. Kozák és Szabó olimpiai résztvevôk és felnôtt
világbajnokok 2009-ben, olimpiai versenyszámban.
Kenuban Kolonics György eltávozása után folyamatosan
jönnek a fiatalok, elsôsorban párosokban. A Sáfrán testvérek
2009-ben Európa-bajnokságot nyertek, de a Varga-Széles
duó is 6. helyezéssel debütált elsô felnôtt világbajnokságukon. Mindezek mellett egyesben még mindig Vajda Attila a
legjobb, az Ô teljesítménye meghatározza a szakág eredményességét.
A felkészülést és versenyzést segítô orvosi, tudományos
háttér kialakítása
Ezen a területen nagy lemaradásban vagyunk a világgal
szemben. Kitekintve más eredményes – és kevésbé eredményes – országokra, komoly orvosi, egészségügyi team
mozog együtt a válogatottakkal, akik folyamatosan ellenôrzik, mérik a versenyzôk állapotát, elemzik a kapott adatokat.
Ennek hiányában fokozatosan lemaradunk más nemzetekkel

szemben, mert ezt már nem képes edzôink tapasztalati tudása, lelkesedése ellensúlyozni.
Meg kell fogalmazni a sportágak igényeit
- Mi elkészítettük és eljuttattuk az érintetteknek egy külön
anyagban
- Keressük a megvalósítás lehetôségeit
Szükséges a központi szerepvállalás
- Finanszírozás
- Koordinálás, irányítás
- Intézményi és személyi háttér
- Szakemberek képzése, sport felé orientálása

A 2010-es közös felkészülés állomásai
Központi edzôtáborok (szakágak szerint)
- 2009 október: ôszi vízi alapozó edzôtábor (Dunavarsány)
- 2009 december: téli alapozó edzôtábor (Dunavarsány, Tata)
- 2010 január: téli alapozó edzôtábor (Dunavarsány, Tata)
- 2010 március: melegvízi edzôtábor (Sevilla, Rogotin, Antalya)
- 2010 április: vízi alapozó edzôtábor (Dunavarsány, Szolnok)
- Eb, vb beállító edzôtáborok
- Négyes edzések a Kapitány által meghívottakkal
Az év fô nemzetközi és - válogatóversenyei
- 2010. május 14-16. rangsoroló verseny, Szolnok
- 2010. május 28-30. MOL Világkupa, Szeged
- 2010. június 18-20. I. Eb, vb válogatóverseny, Szeged
- 2010. július 2-4. Európa-bajnokság, Trasona (Spanyolország)
- 2010. július 23-25. II. vb válogatóverseny, Szeged
- 2010. augusztus 19-22. világbajnokság, Poznan

2011-12 a kvalifikáció évei
Új kvalifikációs szisztéma kerül bevezetésre a sportágban,
amelynek egyik legnehezebb pontja, hogy kevesebb versenyzô kvalifikálhatja magát az olimpiára, mint ahányan végül
rajthoz állhatnának. Pl. férfi kajakban abban az esetben, ha
minden versenyszámban más egység áll rajthoz, akkor 10
versenyzôre lenne szükség, azonban a kvalifikációs rendszer
csak 8 fôt enged az olimpiai részvételre. Ebbôl adódóan elengedhetetlenül szükségesek lesznek a duplázások.
2011 kvalifikációs világbajnokság, Vichy
Megszerezhetô kvóták
• Férfi kajak: 8 fô
• Nôi kajak: 6 fô
• Kenu: 4 fô
2012 pótkvalifikációs Eb, Zágráb - az utolsó lehetôség
Weisz Róbert, MKKSZ szakmai igazgató
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Rövidesen az olimpiász felénél járunk, még 814 nap a nyitó mérkôzésig. Számvetést kell adnunk magunknak és a
sportvezetésnek, hol is tartanak csapataink a felkészülésben és eredményességben a LONDON felé vezetô úton. Ki
kell jelölni, és végre kell hajtani azokat a feladatokat, amelyek a Londonba való megérkezést lehetôvé teszik.
A kézilabdázás rohamosan növekvô népszerûsége következtében a férfi kézilabda 1972-ben, Münchenben újra bemutatkozhatott az olimpián, 1976-tól (Montreal) pedig már a
nôi kézilabda is az ötkarikás játékok mûsorán szerepel. Akárcsak Pekingben, Londonban is 12-12 csapattal vesznek
részt a nemzetek a Játékokon. Napjainkra a kézilabdázás az
egyik legnépszerûbb sportággá nôtte ki magát. Az IHF-nek
167, az EHF-nek 49 tagországa van, az öt kontinentális szövetség országában mintegy húszmillió játékos ûzi versenyszerûen ezt a csodálatos labdajátékot. Az elôzô évtizedekben meghatározó szerepet játszó európai országok mellett
ma már ázsiai, afrikai, amerikai, sôt óceániai országokban is
rohamosan fejlôdik, népszérûsödik a játék.
Rendkívül erôs a verseny, egyre nehezebb kimagasló
eredményt elérni.
A sportág itthon is rendkívüli népszerû. Ezt jelzi egyrészt,
hogy több mint 55 ezer hivatalosan regisztrált kézilabdázót
tartunk nyilván, az aktív játékosok száma megközelíti a 30
ezret. A TV-közvetítések adatai is ezt bizonyítják. Kilenc TV
csatorna, 471 közvetítés, 63,5 millió nézô (RCH).
Férfi és nôi csapatunk is a London felé vezetô úton jár, bár
még nem látjuk a Towert, de a csúcsa hamarosan feltûnik.
.

Férfiak: Pekingtôl-napjainkig
Az Athéni Olimpia 4. helyezése után férfi válogatottunk a
pekingi olimpiát kihagyta, éppen ezért éhes a szakág a londoni sikerre.
Londonra a felkészülés 2008 októberében, új szakmai
stábbal kezdôdött el, az alábbi lépésekben:
A válogatott a 2008 ôszén kezdôdô és 2009 nyarán befejezôdô Eb-selejtezôn a csoportban a 2. helyezés megszerzésével biztosította a 2010-es ausztriai Eb-döntôn való részvétel lehetôségét.
A 2009-es januári horvátországi vb-n elért 6. helyezéssel a
csapat visszatért a világ élmezônyébe, ezzel kedvezô pozícióba került a késôbbi világversenyek csoportbeosztásainál.
A hazai rendezésû Pannon Kupák kitûnô lehetôséget biztosítanak a válogatott szakmai céljainak elérésében, jó
visszajelzést adnak a felkészülés aktuális helyzetérôl. A
2009. évi Pannon Kupán új szövetségi kapitány mutatkozott
be a válogatott élén, ezzel megkezdôdött a felkészülés a közelgô Eb-re.
A 2010. évi januári, ausztriai Eb-n az erôs csoportba kerülés és a sérülés hullám miatt a csapat a kitûzött célt nem
tudta teljesíteni. Az elért 14. helyezést ébresztônek, „idôben jött pofonnak" értékeljük.
Az Eb-szereplést értékelve az MKSZ elnöksége a válogatottat megerôsítette azzal, hogy a csapat szakmai igazgatójának kinevezte az MKB Veszprém vezetôedzôjét. A 2010.
márciusi Pannon Kupán már az új szakvezetés által elképzelt stratégia szerint készült az együttes a szlovénok elleni
vb-selejtezô páros mérkôzésére.

Az út folytatódik
1. A 2010. júniusi, Szlovénia elleni vb-selejtezô sikere volt
egyik feltétele a vb-döntôn való részvételnek.
2. A 2011-es svédországi vb-n olyan eredmény elérése a
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cél, mely lehetôséget biztosít az Olimpián (a vb-1. hely olimpiai részvételt ér), vagy az olimpiai kvalifikációs tornán való
részvételre (2-4. hely, selejtezô rendezôként, az 5-7. hely
résztvevôként).
A 2010-11-es Eb-selejtezô eredményes teljesítésével kerülôutat kaphatunk London felé, ugyanakkor jól szolgálja a
csapatépítést.
A 2012-es Eb-n szükség esetén biztosítani tudjuk az olimpiai részvételt, bár ezen a tornán a kvalifikáció kivívása nehezebb feladat.
A 2012. márciusában esedékes háromcsoportos, négynégycsapatos olimpiai kvalifikáció 1-2. helyezésének elérése az utolsó esély London bevételére.

Hol tartanak a nôk?
Az Athéni Olimpia 5. helyezése után válogatottunk a pekingi olimpián elôrébb lépve a 4. helyen végzett. Sérülések
és a bronzmérkôzésen történt – tôlünk független – sportdiplomáciai problémák miatt nem sikerült az éremszerzés.
A Magyar Nôi Kézilabda válogatott a pekingi Játékokat követôen elkezdte a londoni olimpiára való felkészülést, az új
keret kialakítását.
Az olimpiát követôen a válogatott új szakvezetés irányításával a dániai Világkupán csapatépítô szándékkal vett részt.
Ebben a felállásban a csapat szerkezetének átalakítása volt
az elsôdleges cél.
A hazai rendezésû Pannon Kupák jó visszajelzést adnak a
felkészülés aktuális helyzetérôl. A 2008. novemberi tornán
a válogatott 1. helyezést ért el, de már érzékelhetô volt,
hogy ez kevés lesz az Eb erôs mezônyében.
Több kulcsjátékosát nélkülözô, átalakított csapatunk a
2008-as Eb-n, Macedóniában a 8. helyen végzett.
A 2009. évi, tavaszi Pannon Kupán való sikeres részvétellel készült a válogatott a szlovákok elleni vb-selejtezôre.
A lányok a 2009-es vb-selejtezôt a szlovákok ellen kettôs
gyôzelemmel abszolválták, ezzel kivívták a kínai vb-n való
szereplés jogát.
2009 ôszén már egy újabb szakmai stáb által irányított válogatott szerepelt a Világkupán. A cél – mint a VK-kon általában – ezúttal is a csapatépítés volt. Folytatódott a csapat
megfiatalítása, átalakítása, az olimpiai csapat építése.
A 2009. novemberben rendezett Pannon Kupa volt a vb
elôtti nemzetközi felkészülés utolsó állomása, melyet megnyert válogatottunk.
A 2009-es kínai vb 9. helyezése eredményben ugyan elmaradt a megszokottól, de az átalakított, megfiatalított válogatott kitûnô mérkôzéseket játszott a világ legjobbjaival. A
csapat emberileg, szakmailag nem vallott szégyent. A sérültek, pihenôt kapók visszatérésével újból a világ élmezônye
lehet a cél.
A 2009/10-es Eb-selejtezôt a válogatott sikerrel vette, így
részt vehet a 2010. decemberi, dán-norvég közös rendezésû világversenyen.

Milyen feladatok várnak a csapatra
a közeljövôben?
Napjainktól – a 2012-es olimpiáig
2010. augusztusra tervezzük a hagyományos Pannon Kupát, melyre a nemzetkôzi élmezôny csapatait hívjuk meg
Magyarországra.
A következô állomás a London felé vezetô úton a 2010es Dániai Világkupa, mely közvetlen felkészülést biztosít az
év végi Eb-re.
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A nyerô kapus:
Fazekas Nándor
Az ôszi Pannon Kupa novemberben kerül megrendezésre, mely kitûnô lehetôség az Eb-n résztvevô csapat tesztelésére, építésére.
A 2012-es londoni olimpiára elôször a 2010. decemberi,
dán-norvég közös rendezésû Eb-n lehet kvalifikációt szerezni, az Európa-bajnok egyben Olimpiai résztvevô.
A vb selejtezôre való felkészülést a 2011-es márciusi Pannon Kupa küzdelmeivel kezdte meg csapatunk.
A következô lehetôség az olimpiai részvételre a 2011-es
brazíliai világbajnokság, itt az aktuális világbajnok szerez
olimpiai kvótát. Elôtte rendkívül erôs vb-selejtezôt kell eredményesen teljesítenie a csapatnak, késôbb kijelölendô válogatottal szemben.
A brazíliai vb 1. helye Olimpiai részvételt jelent, 2-4. helyezett együttese kedvezô lehetôséghez jut az olimpiai kvalifikációs csoportbeosztást illetôen, megrendezheti a selejtezô tornát, de az 5-7. helyezett is részt vehet az olimpiai selejtezôn.
Az utolsó alkalom az olimpiai részvétel kiharcolására 2012
tavaszán kerül megrendezésre. A háromcsoportos, négynégycsapatos olimpiai selejtezô csoportok 1-2. helyezettjei
olimpiai részvevôk.

A válogatott és az egyesületek
együttmûködése
Mint látjuk rendkívül nehéz sorozat elôtt állnak a válogatottaink. A játékosoknak több fronton kell igen magas követelményeknek megfelelniük. A válogatott kötelezettségek
mellett a Nemzeti Bajnokság a Magyar Kupa, az Európai
Kupákon is helyt kell állniuk.
A mérkôzés számok önmagukért beszélnek.
Válogatott felkészülési és tétmérkôzések
(18-22 meccs)
Nemzeti Bajnokság mérkôzései
(28 meccs)
Magyar Kupamérkôzések
(6-8 meccs)
Európa Kupamérkôzések
(10-16 meccs)
Összesen
(62-74 meccs)
A több frontos terhelés miatt lényeges feladatunk, hogy
az egyesületek, szakosztályok és a válogatottak célja, motivációja, érdeke közös legyen abban, hogy a magyar kézilabdázás:
• továbbra is a nemzetközi élmezônyben szerepeljen,
• minél szélesebb tömegbázissal rendelkezzen,
• megtartsa, fokozza népszerûségét a sportágak között,
• gazdaságilag megalapozott, szilárd talajon álljon klub és
válogatott szinten egyaránt,

mindezek következtében, mindkét válogatottunk ott legyen a LONDONI OLIMPIÁN.
Ennek érdekében az MKSZ és az egyesületek között egy
olyan megállapodás kerüljön kidolgozásra, mely hosszú távon biztosítja a magyar kézilabdázásban azt, hogy a klub-válogatott kapcsolatra az együttmûködés, a szervezettség,
egymás érdekeinek szem elôtt tartása és a nemzeti érdek
figyelembevétele legyen jellemzô.

A hátralévô idôszak kiemelt szakmai
feladatai mindkét válogatott számára
Kiemelt figyelmet kell szentelni a „hiányposztok" kiválasztására, képzésére, csapatba való beépítésére. (A honosítás
már nem annyira járható út! Saját forrásból kell kitermelni a
válogatottat.)
A nemzetközi élmezôny játéktudásának mélyebb elemzése, felmérése, ahhoz igazodás, ellenfeleink részletesebb
feltérképezése, teljesítményükrôl adatbank felállítása.
Válogatott edzôk, klubedzôk, MKSZ Edzôbizottság, MKSZ
szakmai alelnök, MKSZ szakmai igazgató tevékenységének
hatékonyabb összehangolása.
Középtávú, egyéni képességfejlesztô és technikai készségfejlesztô program kidolgozása játékosok részére a klubedzôkkel közösen.
Aktuális, a csapatra tervezett, a nemzetközi trendeknek
megfelelô stratégiai, taktikai elemek beépítése a csapat repertoárjába.
A nyitott keret motiváló hatásának biztosítása.
Erôs, nemzetközileg jegyzett ellenfelekkel való mérkôzések megszervezése.
A felkészülésben résztvevôkrôl adatbázis készítése.
Tehetséges, az olimpiai részvételre még esélyes utánpótláskorú játékosoknak megfelelô edzés- és játéklehetôség
biztosítása a „B", illetve a felnôtt válogatottban („London
program").
Tehetséggondozás, sportolói karrierépítés, életpálya tervezés.
A sportágfejlesztési stratégiánkban meghatározott feladatok közül:
• a sporttudományos háttér,
• a doppingellenes küzdelem és
• a sportdiplomáciai feladataink idôszerû, szakszerû elvégzése.
Hajdú János
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A BHSE mûködése, szakosztályai • Kik készülnek az Olimpiára • 2009. Nemzetközi
eredményei • Az egyesületet érintô célkitûzések, irányelvek • Milyen támogatásra
számíthat a Sportegyesület, hogyan élünk • Létesítményeink
A legutóbbi Olimpia óta
ez az elsô olyan fórum,
amelyen el tudjuk mondani, hogyan is állunk London
elôtt. Elöljáróban engedjék
meg, hogy néhány gondolatot elmondjak, és rövid
ismertetést adjak a Budapesti Honvéd Sportegyesület mûködésérôl.
Egyesületünk 11 szakosztályt mûködtet, ezek a
következôk: atlétika, judo,
kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, öttusa, sportlövô,
torna, úszó, vívó, vízilabda,
mind olimpiai sportágak.
Szakosztályaink önállóak,
az egyesület a jogi személy. Közel 300 felnôtt és
1000 utánpótláskorú versenyzôt foglalkoztatunk.
Szakosztályainkat a velük szemben támasztott követelmények és egyesületen belüli lehetôségeink szerint három
csoportba soroljuk.
Az elsô csoportba azok tartoznak, amelyekkel szemben
az elvárás a hazai és nemzetközi eredményesség, kiemelve
az olimpiai szereplést. Ezek a következôk: judo, kajak-kenu,
öttusa, vívó, vízilabda.
A második csoportba azok, ahol a hazai eredményesség
mellett egy-egy kiemelkedô versenyzô kinevelése a cél: atlétika, sportlövô, torna.
Harmadik csoportba azon szakosztályaink vannak, ahol a
jelenlegi lehetôségeket figyelembe véve az utánpótlás-nevelés a legfontosabb feladat: kézilabda, kosárlabda, úszó.
A felsoroltakból is látszik, hogy a hazai sport eredményességét alapvetôen meghatározó sportágak egyesületen belül
is kiemelt figyelmet kapnak, hiszen itt is meghatározói eredményességünknek.
Minden olimpiát követôen megtörténik az értékelés és a
következô ciklus felkészülési programjának irányelveinek elkészítése. A program egyik legfontosabb része az olimpiára
készülô keretek összeállítása. A BHSE szempontjából ez a
következôképpen néz most ki.
A szövetségek által összeállított keretekben 33 „A" kerettag és 36 „B" kerettag van a BHSE-bôl a következôk szerint:
„A" keret
„B" keret
atlétika
1 fô
2 fô
judo
3 fô
7 fô
kajak-kenu
11 fô
9 fô
öttusa
3 fô
–
sportlövô
1 fô
5 fô
taekwondo
1 fô
3 fô
torna
–
2 fô
úszó
–
2 fô
vívó
8 fô
6 fô
vízilabda
5 fô
–
Összesen:
33 fô
36 fô

Versenyzôink olimpiai versenyszámokban elért eredményei 2009-ben.
Felnôtt Világbajnokságokon:
- vízilabda (férfi)
0,31 pont
- öttusa
7,00 pont
- kajak-kenu
20,50 pont
- atlétika
1,00 pont
- judo
5,00 pont
- vívás
3,75 pont
- taekwondo
2,00 pont
Összesen:
39,56 pont
Európa-bajnokságokon:
- judo
2,00 pont
- öttusa
4,00 pont
- kajak-kenu
20,25 pont
- vívás
14,25 pont
Összesen:
40,50 pont
A felnôtt világbajnokságokon az eredmények 28,3 %-át,
Európa-bajnokságokon pedig 23,3 %-át a Budapesti Honvéd Sportegyesület versenyzôi érték el.
A keretek kijelölésén kívül szintén nagyon fontos a tapasztalatok összegzése után a megfelelô irányelvek, célkitûzések kidolgozása. Ezt a Magyar Olimpiai Bizottság meg
is tette, s az egyesületeket érintôen az alábbiak a legfontosabbak:
- A MOB szorosan együttmûködik az eredményes felkészülés érdekében, az olimpiai kerettag sportolók sportegyesületeivel, szakosztályaival.
- A MOB javaslatot tesz az állami sportvezetésnek, hogy
a négyéves olimpiai felkészülés alatt a rendelkezésre álló
költségvetési forrásokból elsôsorban a londoni olimpiára készülô versenyzôk és közvetlen utánpótlásuk, valamint a felkészítésükben résztvevô szakemberek munkájához nyújtson pénzügyi támogatást.
- A MOB javasolja, hogy azok a sportágak, amelyek célul
tûzték ki a londoni olimpiai részvételt, ehhez – differenciált
arányban – kapják meg a szükséges támogatást minden évben és a támogatás folyósítása szinkronban legyen, a szakmai munka elvégzésével.
- Támogassák az olimpiai kerettag sportolóinak eredményes felkészülését, egyeztessék az olimpiai kerettag sportolók egyesületi programját a válogatott felkészülésével,
szükség esetén rendeljék alá az egyesületi érdeket a válogatott érdekeinek.
Mindenki számára ismert, hogy a pekingi szereplés mind
az érmek, mind a pontok szempontjából elmaradt a várakozástól (3 arany, 5 ezüst, 2 bronz 93 pont, 21. hely).
A BHSE 13,3 pontot szerzett 4 sportágban, 21 versenyzôvel. Kissé elmaradt a várt 18-20 ponttól.
A sikertelen pekingi szereplés egyesületet is érintô problémája a következôképpen fogalmazódott meg:
Az egyesületi rendszer mesterségesen leépült, s odavezetett, hogy a szakosztályok többsége nem képes részt vállalni az olimpiai felkészülésben a megfelelô támogatás hiányában. Az állami támogatások bizonytalanok és kiszámíthatatlanok, valamint ütemezésük sem a sportszakmai igényekhez igazodnak.
Az olimpiát megelôzôen szintén egy konferencián személy szerint azt mondtam, hogy az olimpia után az egyesü-
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letek számára egy tervezhetô jövôképet kell kialakítani.
Meg kell határozni az egyesületi elvárásokat, a szövetségi
feladatokat és az állami támogatást, s mindezek függvényében csoportosítva, talán meg lehet állítani az egyesületek
helyzetének romlását és nemzetközi eredményességüket
szinten tudják tartani. Tudomásul kell venni, hogy állami támogatás nélkül egy olyan egyesület, ahol nemzetközi elvárások is vannak, képtelen mûködni, és ha csak beszélünk
errôl és nem teszünk semmit, a helyzet folyamatosan még
tovább romlik.
A kissé általános, de a BHSE-t mindenképpen érintô dolgok után konkrétabban az Egyesület helyzetérôl, támogatottságáról, és problémáiról.
Mi az a támogatás, amelyre számíthatunk?
Talán a legkiszámíthatóbb az Önkormányzati Minisztérium által adott mûködési támogatás, amely a SOSZ javaslata alapján öt szempont figyelembevételével kerül elosztásra. Ez az összeg 2007-ben és 2008-ban 115 millió forint (53
egyesületnek), ebbôl 18,3 illetve 13,6 milliót kaptunk mi,
2010-ben 175 millió forint lett az összeg (81 egyesületnek)
és ebbôl 19,2 milliót kapunk. Hogy mikor, azt nem tudjuk,
pedig már május van. Hasonlóan bizonytalan a helyzet az
úgynevezett mûhelytámogatásokkal is, amelyet a szövetségek osztanak szét a szakosztályok között. Ez a támogatás
szövetségenként változó. Ha egyesületi kiemelt szakosztályainkat nézem, az így kapott pénz az éves mûködési költségeinknek mintegy 15-20%-át fedezi. Van olyan szövetség, amely nem oszt ilyen támogatást, számomra teljesen
érthetetlen például a vízilabda.
Néhány konkrét szám:
2008-ban
2009-ben
Kajak-kenu
7.936.000,- Ft
2.189.000,- Ft
Vívás
8.800.000,- Ft
2.871.000,- Ft
Judo
2.400.000,- Ft
1.575.000,- Ft
Öttusa
2.916.000,- Ft
1.370.000,- Ft
Összességében 2008-ban 42.500.000,- Ft, 2009-ben
27.200.000,- Ft önkormányzati minisztériumi- és mûhelytámogatást kaptunk!
Ezek az összegek most 2010-ben részben már ismertek,
de a pénz nem tudjuk mikorra várható.
Egyesületünk az említetteken kívül támogatást kap a NUPI-tól (2009-ben 8,7 millió Ft) az NCA pályázatból (2009-ben
5 millió Ft) és a XIII. kerület Önkormányzattól (2009-ben 7
millió Ft).
Ilyen nagyságrendû támogatást kaptunk 2005-2006-ban
is, amikor nagyon közel voltunk ahhoz, hogy nem tudunk tovább mûködni és megszûnik az egyesület.
Nagy változást jelentett az életünkben, hogy 2007-ben
négyéves együttmûködési megállapodást tudtunk kötni alapítónkkal, a Honvédelmi Minisztériummal, amelynek részeként a tárca évi 90 millió forinttal járult hozzá a mûködésünkhöz. Ezt az összeget természetesen differenciáltan,
célokhoz és feladatokhoz igazodva osztjuk el a szakosztályaink között.
A felsorolt állami támogatások mûködésünk kb. 25-30%át teszik ki és az egyesület éves költségvetésnek 45-50%át fordítjuk az olimpiai részvételre esélyes versenyzôk és
edzôk felkészülési kiadásainak fedezésére (bér, felszerelés,
utazás stb.).
Havi szinten a jelenlegi olimpiai kerettagok és edzôk bére
és bér jellegû kiadása kb. 10-12 millió forint. Az összeg természetesen a legmagasabb az olimpiát követô évben (bô
keretek miatt) és az olimpiához közeledve a kvalifikációk
után csökken.
Peking elôtt még reménykedtem abban, megvalósulhat
az az elképzelés, hogy az olimpiát követô évben az állami
támogatások 70-75%-át a klubok kapják, majd ez az arány
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az olimpiához közeledve a szövetségek támogatása felé
tolódna el. Talán érdemes lenne a jövôben ezen tovább
gondolkodni, hiszen a feladatokhoz igazodó praktikus
megoldás!
Az anyagiak után röviden szeretnék beszélni arról, hogy
milyen körülmények között edzhetnek versenyzôink az
egyesületben.
Atlétika szakosztály: jó körülmények között szabadtéri és
fedett pályán dolgozhat, sajnos a kiszolgáló helységek állapota nagyon rossz.
Judo szakosztály: a munkához ragyogó szônyegek állnak
rendelkezésre, de a szociális blokk sajnos kritikán aluli!
Színvonalas versenyek rendezéséhez és a keretek megfelelô munkájához sürgôs változás kellene.
Kajak-kenu szakosztály: közepes színvonalon és felszerelt
létesítményükben a Hajógyári-szigeten, nem a sportág
eredményeihez méltó körülmények között, de tudnak edzeni versenyzôink.
Öttusa szakosztály: megfelelô körülmények között tudunk dolgozni, a munkát jól összehangolva a keretedzésekkel és más szakosztályokkal.
Sportlövô szakosztály: hazai szinten az egyik legjobb körülmények között végezhetjük munkánkat.
Vívó szakosztály: december 22. óta nincs termünk. Nemzetközi szintû csarnokunkba egy fûtéscsô szétrobbanása
után több tízmilliós kár keletkezett, reményeink szerint május végére kerülhet átadásra a helyreállított és felújított
csarnok. Élversenyzôink felkészülését más egyesületben
és keretedzéseken meg tudtuk oldani, de utánpótlásunkat
teljesen újra kell szervezni.
Vízilabda szakosztály: felnôtt csapatunk és az utánpótlás
egy része a Kôér utcai uszodában edz és játssza mérkôzéseit. Éves szinten ez elég komoly kiadást jelent. Utánpótlásunk másik része saját uszodánkat használja.
Létesítményeink összességében közepesnél rosszabb állapotban vannak, de a szakmai munka bennük elvégezhetô.
Végezetül két gondolatot szeretnék még elmondani
Önöknek:
- Az egyesület vezetése nagyon pozitívan értékeli azt a
tényt, hogy versenyzôinket és szakembereinket meg tudtuk tartani. Az elmúlt évek nehézségei ellenére együtt maradtunk, sôt több nemzetközi szintû versenyzô is bennünket választott, és ez összességében azt jelenti, hogy ôrizzük
vezetô helyünket az egyesületi rangsorban felnôtt és utánpótlás szinten egyaránt.
- Peking elôtt azt gondoltam, hogy a felkészítésben jelentôs szerepet betöltô egyesületek munkáját anyagilag és erkölcsileg is el fogják ismerni. Sajnos ebbôl a több százmilliós jutalmazási tételbôl kimaradtunk. Reméljük, a jövôben
az egyesületek munkája valóban megfelelô elismerést kap.
Molnár Imre
Budapesti Honvéd Sportegyesület ügyvezetô elnök
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A történelmi elsô
VERSENY KÍSÉRLETI JELLEGGEL: IFJÚSÁGI OLIMPIA, SZINGAPÚR
2010. augusztus 14. és 26. között Szingapúr ad otthont az I. Nyári Ifjúsági
Olimpiai Játékoknak. A viadal ötletét Jacques Rogge NOB-elnök vetette fel, és a
NOB 2007 júliusában megtartott közgyûlése egyhangú döntést hozott Guatemalában a 14-18 éves versenyzôk olimpiájának megrendezésrôl.
A versenyforma – elsôsorban kidolgozatlansága miatt -– kezdettôl a viták kereszttüzében áll. Értékelni magától értetôdôen csak a zárás után lehet, ezért
összeállításunkban Tóth Józseffel, a NUSI- Utánpótlás-nevelési Igazgatóság Héraklész-programigazgatójával ezúttal csupán arra tehettünk kísérletet, hogy megpróbáljuk elôzetesen összefoglalni a viadal lehetô pozitív, valamint negatív vonat kozásait is.
Az eseményt követôen természetesen elemezzük a tapasztalatokat, s ezekre
visszatérünk.

– A NOB-közgyûlés három évvel ezelôtti döntését a következô szavakkal
értékelte Rogge elnök: „Történelmi
döntést hoztunk az olimpiai mozgalom
történetében. Nagyszerû versenyt
ajánlunk a világ ifjúságának", majd hozzátette, hogy az ifjúsági olimpia elsôsorban nem verseny, hanem az olimpiai szellemû nevelés egyik rendkívül
fontos eszköze, mely megismerteti a
fiatalsággal az olimpiai eszme értékeit,
egészséges életmódra, megfelelô
edzésre, felkészülésre nevel, és egyben a dopping veszélyeire is figyelmeztet. Azóta számos hazai szakemberrel beszélgettem, s bevallom, nem
voltak ennyire elragadtatva az új versenyformától. Finoman fogalmazva az
volt a véleményük, hogy szakmailag
még nem látható az értéke, de nem tehetjük meg, hogy nem indulunk. Az
elemzés, illetve a magyar csapat felkészülésének ismertetése elôtt foglaljuk
össze röviden, hogy mi is az ifjúsági
olimpia!
– A tervek szerint kétévente megrendezésre kerülô esemény sokban
hasonlít a „nagy" olimpiához: lesz nyári és téli változata, a nyári versenyek
legfeljebb 12, a téliek pedig 9 napig
tarthatnak. A NOB célja, hogy mind a
205 tag képviseltesse magát a játékokon – kezdte Tóth József. – A 2012-es
londoni nyári olimpián szereplô mind a
26 sportágban lesznek versenyek Szingapúrban is, de kevesebb versenyszámban.
– Ki határozza meg a versenyszámokat?
– Ez a kérdés már felveti az elsô
problémát… A nemzetközi szövetségek ajánlották, állíthatták össze a programot, és ekkor egyfajta kettôsség alakult ki: voltak szövetségek, melyek követték az olimpiai szabályokat, mások
viszont itt próbálják ki az újításaikat, és
speciális versenyszámok is megjelen-

nek. Például öttusában nem azonos
nemzetbeli fiú és leány versenyzô alkot majd egy váltót, hanem összesorsolják ôket más országbeliekkel. Más
sportágakban is lesznek ilyen vegyes
csapatok, sôt, kontinentális vegyes
csapatok is. Érdekesség, hogy úszásban a 4x100-as gyors- és vegyes váltóban két-két fiú és lány szerepel. Kosárlabdában streetball lesz, nôi kerékpárban pedig egy versenyzônek három
versenyszámban is indulnia kell. Vagyis egyik sportág így, a másik úgy rendezi meg a versenyét, ezért nagyon
nehéz lesz a sportszakmai értékelés,
de még arra sem lehet következtetni,
hogy „mit érne" az adott fiatal teljesítménye a felnôttek között, ha nem
ugyanaz a sportági lebonyolítás. Az
„elôcsatározások" során is elôfordult
furcsaság, ugyanis a korosztályos világversenyekre vonatkozó szabályok
miatt a kvalifikációban 2009-ben idôsebb korosztály tudott indulni azoknál,
akik az ifjúsági olimpián szerepelhetnek. Azaz elôfordul, hogy nem ugyanaz, hanem idôsebb versenyzô harcolta
ki a részvételt, viszont a szingapúri korhatár fiatalabb sportoló szereplését engedélyezi. De ez olyan gond, amivel
majd a versenyeken találkozunk, viszont akadnak olyanok is, amelyek eddig, tehát elôzményként keserítették
meg az életünket.
– Említene néhányat ezek közül?
– Mivel limitált a versenyzôk létszáma, a május 31-én zárult kvalifikációs
idôszakban nagyon nehéz volt kiharcolni a részvételt, nehezebb, mint egy korosztályos világbajnokság esetében.
Labdajátékokban például Európából
csupán egyetlen csapat juthatott ki! Az
érintett szövetségek itthon felmérték,
belátták, hogy a kézilabdát kivéve sehol
sem lenne esélyünk, ezért nem is vettünk részt más kvalifikációs sorozatban. Ezen elv alapján azonban nem biz-

Nádori professzor
aggodalmai
Az ifjúsági olimpia ötletének megszületése után sok szakember úgy
vélekedett, hogy ez merénylet a fiatal versenyzôk ellen, nekik még erôsödniük, edzeniük kellene, nem pedig a teljesítménykényszertôl hajtva
versenyezni. Dr. Nádori László professzor – mint a Testnevelô Tanárok
Országos Egyesületének örökös tiszteletbeli elnöke – levelet is írt a NOB
elnökének, és aggodalmát fejezte ki
az ifjúsági olimpia létrehozásával
kapcsolatban.
A Magyar Edzô 2008/1-es számában az ország sportszakembereinek
„Tanár ura" többek között ezt nyilatkozta arról: mi késztette a levél megírására.
„Az aggódás és a felelôsségtudat
vezérelt, de bevallom, felháborodás is
társult ehhez az érzéshez, mivel nem
elôzte meg semmiféle hatásvizsgálat
az új versenyforma bevezetését, nem
folytattak róla vitát sem a szakemberek. Úgy vélem, a gyerekekre leselkedô káros, veszélyes hatások mellett
az is következmény lehet, hogy a
NOB így kerülô úton beengedi a gigantizmust az olimpiai mozgalomba,
holott ez ellen harcolt. Az újabb világesemény nagy anyagi terheket ró
majd a tagországokra, elég csak az
edzôtáborokra, az utazási költségekre
vagy a ruházatra gondolni. Az erre
épülô nagy cégek persze meggazdagodnak, de nem gyôzöm hangsúlyozni, a gyerekekre milyen káros hatással lehet, az eredményhajszolás testilelki egyensúlyukat bonthatja meg.
(…). Úgy érzem, nem lenne akkora
haszna, mint amekkora kárt okozhat.
Mindennek megvan az ideje, nem lehet sürgetni a gyerekek fejlôdését,
végig kell járni az utat ahhoz, hogy valaki a csúcsra jusson. A huszonéves
helyett itt már tizenévesként kellene
világra szóló eredményt hozniuk."
tos, hogy valóban a legjobbak versenye
lesz az ifjúsági olimpia, bár ez, tudjuk, a
felnôttekrôl is elmondható… Sokáig az
is gondot okozott, hogy nemcsak a versenyzôk, hanem a kísérôk létszámát is
korlátozták. Hiába érveltünk, hogy gyerekeket nem lehet kísérô, edzô nélkül
magukra hagyni, nem volt eredménye.
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Phelps és Egerszegi
Az esemény nagykövetének kérték fel Michael Phelps 14-szeres
olimpiai bajnok amerikai úszót, akinek feladata, hogy világszerte népszerûsítse a mozgást a fiatalok körében.
Hazánkban is úszó, az ötszörös
olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina
kapott fontos szerepet az ifjúsági
olimpia melletti „bábáskodásban": a
magyar csapat védnöki tisztét vállata.
A magyar tenisz
új reménysége
– Babos Tímea
Szerencsére ez a probléma megoldódott, ugyanis a június eleji szakmai
megbeszélésre, amelyen részt vettek
az érintett szövetségek vezetôi, Molnár Zoltán MOB-fôtitkár, a csapat vezetôje, jó hírrel érkezett: Schmitt Pál
MOB-elnök úr telefonbeszélgetés során meggyôzte Rogge elnököt, hogy
változtatni kell a szigorú elôírásokon.
Így a szakvezetôk elôzetesen tervezett
korlátozását, miszerint a versenyzôk
létszámának 35 százaléka lehet a kísérôk száma, módosították, és minden
sportág versenyzôit sportága szakembere kísérheti el.
– Csak üdvözölni lehet ezt a döntést… de úgy tudom, marad még néhány szigorú, furcsa elôírás.
– A helyszínre senki sem érkezhet
korábban, vagyis nincs mód az akklimatizálódásra. Mondanom sem kell, mekkora hátrány ez a más földrészrôl érkezôknek. Az sem szerencsés, hogy az
esemény végéig mindenkinek a helyszínen kell maradnia, függetlenül attól,
hogy már az elején lezajlott a versenye,
és esetleg máshova, mondjuk, világbajnokságra kellene utaznia. Mielôtt
megkérdezné, ennek az oka az, hogy
itt nem az eredményesség a fô cél, hanem az olimpiai eszme ápolása, és
hogy megismerjék egymást és egymás kultúráját a fiatalok. Persze, ezek
csak apróságok, és elképzelhetô, hogy
az elsô olimpia tapasztalatai alapján változnak majd a lebonyolítási és egyéb
szabályok. Az biztos, hogy a résztvevôknek óriási élményben lesz részük.
– Ezek után térjünk át a magyar küldöttségre, a fiatalok felkészülésére-felkészítésére, nem feledve sportéletünk
anyagi nehézségeit sem.
– Azzal kell kezdenem, hogy 2001
óta átfogó utánpótlásnevelô-rendszereket mûködtetünk, és ez óriási lehetôséget jelent. A Héraklész programban szereplô fiatalok központi felkészítésben vesznek részt, így közvetlenül

láthatjuk a tehetségeket, figyelhetjük
fejlôdésüket. Az ifjúsági olimpián döntôen olyan sportágak szerepelnek, melyek a Héraklész programban, illetve a
„nagy" olimpián is. A kvalifikációs versenyeken részt vevô versenyzôk folyamatos központi felkészítését a Héraklész program szinte teljes egészében
tudja biztosítani. Ezen túlmenôen az ifjúsági olimpiai felkészülését és kvalifikációt szolgáló elôirányzatból további
kiegészítô támogatást kaptak a szövetségek. Anyagi nehézségekre nem panaszkodhatunk, egy másik, elkülönített tétel állt rendelkezésre a részvételi költségekre, vagyis a formaruhára,
a felszerelésre és a doppingellenes
küzdelemre. A szövetségek benyújtották az igényeiket, és a MOB-bal közösen döntöttünk az elosztásról. Aztán
menet közben a már kvalifikációt szerzett versenyzôk igényeit újból áttekintettük, kiemelten kezeltük. Persze, voltak olyan sportágak is, akik nem tagjai

a Héraklész programnak, ôk természetesen nagyobb segítséget kaptak.
– Május 31-én lezárult a kvalifikáció,
és eldôlt, hogy tizenhét sportágban lehetnek ott fiataljaink Szingapúrban. Bár
tippelni nehéz, különösen fiatalok esetében, mégis hadd kérjem egy kis
esélylatolgatásra: kik, illetve mely sportágak hozhatják a jó eredményeket?
– Valóban nehéz a tippelés, hiszen
az ifjúsági olimpián a legtöbb sportágban a nemzetközi porondon szeplô
legfiatalabb korosztályok indulnak, így
még kevés a nemzetközi tapasztalatuk. Ugyanakkor bizakodásra ad okot,
hogy a Héraklész programban részt
vevôk számára a tavalyi volt a csúcsév,
amikor is korosztályos Európa- és világbajnokságokon 55-55 arany- ezüstés bronzérmet szereztek fiataljaink. Az
utánpótlás korosztályos versenyeken
rendre eredményesen szereplô sportágaktól az ifjúsági olimpián is jó eredményeket várunk, ilyen az öttusa, az
úszás, a kajak-kenu és a vívás. De a
magyar sport erejét jelzi az is, hogy
meglepetés-eredményekre is számíthatunk, elsôsorban teniszben és cselFüredi Marianne
gáncsban.

Magyar versenyzôk, sportágak
Asztalitenisz (2): Lakatos Tamás, Nagyváradi Mercedes
Atlétika (6): Nguyen Anasztázia (100m), Szabó Diána (rúdugrás), Váradi Krisztina (diszkoszvetés), Töreky Balázs (kalapácsvetés), Czúth Réka (magasugrás),
Káplár József (diszkoszvetés)
Cselgáncs (2): Tóth Krisztián, Batizi Barbara
Íjászat (1): Linszter Sebastian
Ökölvívás (1): Harcsa Zoltán
Öttusa (2): Demeter Gergely, Földházi Zsófia
Sportlövészet (1): Szíjj Katinka
Triatlon (1): Balogh Barbara
Úszás (8): Bernek Péter, Biczó Bence, Szána Zsombor, Zámbó Balázs, Ambrus
Diana, Kapás Boglárka, Olasz Anna, Pucz Ágnes
Vívás(3): Lupkovics Dóra, Györgyi Antal, Szatmári András
Vitorlázás (1): Bathó Péter
Továbbá:
Evezés: 3 (kijelölés késôbb)
Kajak-kenu: 2 (kijelölés késôbb)
Kerékpársport: 4 (kijelölés késôbb)
Súlyemelés: 1 (kijelölés késôbb)
Tenisz (3): Babos Tímea, Fucsovics Márton, Zsiga Máté
Torna: 2 (kijelölés késôbb)
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Két, tenyérre szerelhetô segédeszköz hatása
utánpótlás korú úszók intenzitás zónájára
Szájer Péter1, Szeiler Mátyás2, Sós Csaba3
1 TFSE, Budapest
2 Semmelweis Egyetem TSK, Budapest
3 Semmelweis Egyetem TSK Úszás és Vízi sportok Tanszék, Budapest
E-mail: scsaba87@hotmail.com

Összefoglaló

A vizsgálatban a szerzôk arra keresték a választ, hogy az úszásban elterjedten használatos két, tenyérre szerelhetô segédeszköz hogyan befolyásolja az utánpótláskorú úszók idôeredményét, amikor adott energiaszinten
végzik az edzést. A két segédeszköz:
tenyérellenállás (TEA), illetve a teknôc,
vagy hivatalos nevén: tempó koordinátor.
A vizsgálatban a TFSE korosztályos
úszói (10-13 évesek, n=14) és az FTC
úszói (14-18 évesek, n=18) vettek
részt. Egy alapos, versenybemelegítést követôen 8x50 métert úsztak, egy
perc pihenôvel, az elsô négyet TEÁval, a második négyet a nélkül, gyorsúszásban, majd 15 perc aktív pihenô (folyamatos, lassú iramú úszás) után a
feladatot megismételték, de ezúttal az
elsô négyet teknôccel, a másodikat a
nélkül, amit levezetô úszás követett.
Arra számítottunk, hogy a TEA-val
gyorsabban, a teknôccel lassabban lehet úszni, mint a nélkül. A két segédeszköz utáni (a nélküli) úszás esetén,
azt valószínûsítettük, hogy a teknôc
után gyorsabban fognak úszni, mint a
TEA után.
Amikor az úszóversenyzôk a képességfejlesztésük során tenyérre szerelhetô segédeszközöket használnak, az
adott energiaszinthez tartozó intenzitások módosulnak: serdülôkor elôtt a
TEA használatakor az elôírthoz képest
100 méterenként másfél másodpercet
kell hozzáadni, teknôc használatakor
pedig kilencet. Serdülôkorú úszók esetén a TEA-val úszott sorozatoknál 100
méterenként egy másodperccel jobb-,
teknôc használata esetén kb. hat másodperccel gyengébb idôeredmény jelenti ugyanazt az intenzitászónát,
gyorsúszásban. A tenyérre szerelhetô
segédeszközök használatát követôen
nincs különbség a közt, hogy a cikkben
említettek közül melyiket használták.
Kulcsszavak: intenzitászónák, teknôc, tenyérellenállás

Bevezetés
Az úszósportban használatos segédeszközök története gyakorlatilag egy-

idôs magával a sportággal. Különféle
segédeszközök edzés céllal történô
használata az 1970-es évektôl nagy
lendületet vett, jelentôs fejlôdésnek indult.
A vizsgálatban a szerzôk arra keresték a választ, hogy az úszásban elterjedten használatos két, tenyérre szerelhetô segédeszköz hogyan befolyásolja az utánpótláskorú úszók idôeredményét, amikor adott energiaszinten
végzik az edzést. A két segédeszköz: a
több évtizede használatos tenyérellenállás (továbbiakban: TEA) (1. ábra), illetve a közel másfél évtizede, Széles
Sándor (Gyurta Dániel edzôje) és csapata által kifejlesztett, mára elterjedt,
akkor forradalmian új teknôc, vagy hivatalos nevén: tempó koordinátor (2.
ábra).

1. ábra

2. ábra
Az úszóedzôk számára ma sem teljesen egyértelmû, hogy van-e egyáltalán szükség a szárazföldi képességfejlesztésre, vagy nem. Ugyanis teljesen
más mechanikai törvényszerûségek

mentén jön létre az elôrehaladás vízben és szárazföldön. Abban azért
egyetértés van, hogy specifikus képességfejlesztés csak vízben oldható
meg. A tárgyilagosság kedvéért megjegyezzük, hogy gyakorlatilag minden
úszó edzô alkalmazza a szárazföldi képességfejlesztést is.
A vízben – több más eszköz mellett
– az egyik legelterjedtebb eszköz, a
tenyérellenállás. Ez az eszköz a tenyérnél nagyobb felületû, arra szerelhetô és emiatt nagyobb ellenállást
kell legyôznie az úszóknak. Így erôfejlesztô hatása nem lehet kérdéses. A
teknôc, ezzel szemben olyan kialakítású, hogy az úszás során kisebb lesz a
közegellenállás. Ennek az eszköznek
is van erôfejlesztô hatása, amit a TEAhoz hasonlóan, tekinthetünk specifikusnak. Mind a két segédeszköz – ellentétes hatásmechanizmus révén –
segítheti a helyes úszótechnika kialakítását is.
Szintén mind a két eszközt, széles
körben alkalmazzák állóképesség fejlesztô feladatok során is. Az úszósport edzéselmélete a 90-es években, fôleg a második felében forradalmi változáson ment keresztül. Ennek
lényege, hogy a sorozatok hossza, a
pihenôidô és az intenzitás alapján a
feladatokat hat energiazónára osztották. Három állóképességi (aerob) és
három gyorsasági (anaerob). Ezeknek
a jellemzôit az 1. és a 2. táblázatban
foglaltuk össze.
Ennek a cikknek a kereteit meghaladja annak a taglalása, hogy ez miért
így van, csak megemlítjük, hogy
nagyszámú, zömében izombiopsziás
vizsgálatot végeztek és a tapasztalatok szerint (világszerte) a megadott
intenzitásszámításokba minden típusú úszó belefér. Ezeknek, a gyakorlatban könnyen alkalmazható kiszámítása a következô: alap-állóképesség fejlesztés irama: az úszó, adott úszásnemben legjobb kétszázas idejének a
fele plusz 10-15 másodperc. A laktát
törésponti állóképesség fejlesztés
esetén: 7-10 másodpercet, túlterhelô
állóképességi sorozat esetén: 4-7
másodpercet. A gyorsaságfejlesztô
sorozatoknál: mind a három esetben
a lehetô legnagyobb iramot kell választani. A laktát-elôállító sorozatoknál
minimum 5 másodperccel kell gyorsabban úszni 100 méterenként, mint
a laktát törésponti állóképesség esetén.
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1. táblázat: Állóképességi intenzitászónák/T
Table 1. Endurance intensity zones
A1
A2
A3
A sorozat hossza
2000-10000 m
2000-4000
1500-2000 m
A sorozat ideje
20-120 perc
25-40 perc
20-25 perc
Az egyes ismétlések hossza
25-10000 m
25-4000 m
25-2000 m
Pihenési idô
5-30mp
10-30 mp
30 mp - 2 perc
Iram
2-4 mp/100 méter lassabb, az egyéni laktát töréspontnak 1-2 mp/100 méter gyorsabb,
mint a laktát törésponthoz
megfelelô sebesség
mint a laktát törésponthoz
tartozó sebesség
tartozó sebesség, vagy a
leggyorsabb átlagsebesség
az egész sorozatot
figyelembe véve
Javasolt heti méterszám
bármennyi
12000-16000 m
4000-6000 m
A1= alapállóképesség/ basic endurance
A2=laktáttörésponti állóképesség/ lactate breaking point endurance
A3= túlterhelô állóképesség/ overloading endurance
2. táblázat: A gyorsaság fejlesztésének intenzitászónái//Table 2. Speed intensity zones
G1
300-1000 m

A sorozat hossza
A sorozat ideje
Az egyes ismétlések hossza

Pihenésô idô

Iram

5-15 perc
75-200 m, 25 és 50
méterek szintén
alkalmazhatók 2-12
ismétlésben.3-6 sorozat
az optimális
5-15 perc a hoszzabb
ismétléseknél,
5-30 mp a rövidebb
ismétléseknél
lehetô legmagasabb

Javasolt heti méterszám

G1= laktát tolerancia fejlesztése

Vizsgált személyek
és módszerek

A vizsgálatban a TFSE korosztályos
úszói (10-13 évesek, fiúk n=7, és leányok n=7) és az FTC úszói (14-18 évesek, fiúk n=9, és leányok, n=9) vettek
részt. A vizsgálatban, egy alapos, versenybemelegítést követôen 8x50 métert úsztak, egy perc pihenôvel, az elsô
négyet TEÁ-val, a második négyet a
nélkül, gyorsúszásban, majd 15 perc
aktív pihenô (folyamatos, lassú iramú
úszás) után a feladatot megismételték,
de ezúttal az elsô négyet teknôccel, a
másodikat a nélkül, amit levezetô
úszás követett. Azért ezt a feladatot
választottuk (laktát elôállító sorozat),
mert ezt maximális intenzitással kell
úszni, így a fiatalabb versenyzôk tapasztalatlansága nem játszott szerepet
a vizsgálat sikeres lebonyolításában.

2000-3000 m

G2
200-600 m, 1-3 sorozat
edzésenként közte
10-20 perc könnyû úszás
3-9 perc
25, 50, 75 méter

G3
200-300 m, 1-2 sorozat
edzésen-ként, közte
10-15 perc pihenô úszás
3-5 perc
10-50 méter

1-3 perc

30 mp-5 perc

a lehetô legmagasabb,
legalább 5 mp/100 m gyorsabb,
mint a laktát törésponthoz
tartozó sebesség
2000-3000 méter

maximális

G2= laktát elôállító edzés

600- 1000 m
(akik hosszabb távot úsznak)
1500-2000 m
(sprintereknek)

G3= gyorsasági edzés

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a TEA
és a teknôc hogyan befolyásolja a sorozat úszásának intenzitását, illetve a
két segédeszköz utáni, a nélkül úszott
sorozatok közt van-e különbség, vagyis eltérô módon változtatják-e a teljesítôképességet. A két, segédeszköz nélküli úszások közti különbséget és a segédeszközzel, illetve az után úszott sorozatrészek közti különbséget egymintás T-próbával elemeztük, egyébként
átlagokat és szórást számoltunk, majd
azokat összehasonlítottuk.

Hipotézis
Arra számítunk, hogy a TEA-val
gyorsabban, a teknôccel lassabban lehet úszni, mint a nélkül. A két segédeszköz utáni (a nélküli úszás esetén),
az edzôk és a versenyzôk elmondása
alapján, azt valószínûsítjük, hogy a tek-

nôc után gyorsabban fognak úszni,
mint a TEA után.

Eredmények, megbeszélés
Az FTC úszói, statisztikai módszerrel
elemezve, nem úsztak gyorsabban TEAval, mint a nélkül. Ha azonban szakmai
szemmel nézzük az eredményeket és
csak az átlagokat elemezzük, a különbség 0,47 másodperc, ami 100 méterre
vetítve 0,94 mp, úszásban igen jelentôs
különbségnek minôsül (3. táblázat). Így
azt mondhatjuk, hogy statisztikai módszerrel nincs különbség, de gyakorlati
megközelítésben mégiscsak van.
A teknôccel és az a nélkül úszott sorozatok közt minden megközelítésben
jelentôs különbséget találunk. A teknôccel lassabban lehet úszni, ez esetben 3,17 másodperccel 50 méterenként.
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3. táblázat: Az FTC és a TF úszóinak átlagidôeredménye és a szórások
Table 3.: Average and Standard Deviation of FTC and TF swimmers' results
FTC
átlag
szórás

TEA
31.75
2.267

Sima
32.22
2.339

T (TEA-S)
0.11036

NS

Teki
35.625
1.997

Sima
32.458
1.785

T (TEK-S)
1.59E-18

S

TF
átlag
szórás

TEA
38.192
3.26

Sima
37.452
3.312

T (TEA-S)
0.126681

NS

Teki
41.865
4.64

Sima
37.442
3.962

T (TEK-S)
4.59E-07

S

TEA=tenyérellenállás
Teki= teknôccel történô úszás eredményei
A fiatalabb, TF-es úszók, statisztikai
módszerrel elemezve, TEA-val nem
úsztak lassabban, mint a nélkül. Edzôi
szemmel, azonban az 50 méterenkénti 0,74 másodperc 100 méterre vetítve
1,48 másodperc nagyon is jelentôs. A
teknôccel és az a nélkül úszott sorozatok közt itt is minden megközelítésben
jelentôs különbséget találunk. A teknôccel a fiatalabbak is lassabban úsznak, 4,42 másodperccel 50 méterenként.
A két csoport közt alapvetô a különbség. Az FTC-sek (az idôsebbek),
gyorsabban úsztak TEA-val, mint a
nélkül, a TF-esek (fiatalabbak) pedig
lassabban. Ezek a különbségek statisztikai módszerrel nem igazolhatók.
Az oka abban rejlik, hogy úszásban
minden segédeszközhöz hozzá lehet
és hozzá is szoknak a versenyzôk. Így,
mivel úszásban serdülôkor elôtt nem
hangsúlyos az erôfejlesztés, a TEA
használata is korlátozott ebben az
életkorban és akkor is csak technikajavító céllal, a TF-esek alig használták
ezt az eszközt. Az erejük sincs meg a
nagyobb felülettel történô munkavégzéshez. Az eredmények ezt tükrözik
vissza.
A két segédeszköz használata utáni
idôeredmények közt sem statisztikai,
sem gyakorlati megközelítésben nincs
különbség (4. táblázat). Ebben a tekintetben, hipotézisünk nem tartható, az
edzôk és a versenyzôk tapasztalatai
nem igazolhatók.

Sima= eszköz nélküli úszás eredményei
T= T próba eredményei

sulnak: serdülôkor elôtt a TEA használatakor az elôírthoz képest 100 méterenként másfél másodpercet kell
hozzáadni, teknôc használatakor pedig kilencet. Serdülôkorú úszók esetén a TEA-val úszott sorozatoknál 100
méterenként egy másodperccel jobb,
teknôc használata esetén kb. hat másodperccel gyengébb idôeredmény
jelenti ugyanazt az intenzitászónát,
gyorsúszásban. A tenyérre szerelhetô segédeszközök használatát követôen nincs különbség a közt, hogy a
cikkben említettek közül melyiket
használták.

Irodalom

Szájer Péter - Szeiler Mátyás (2010):
Két tenyérre szerelhetô segédeszköz
hatása a kinesztézisre utánpótlás korú
úszóknál. Semmelweis Egyetem TSK,
Tudományos Diákköri Konferencia. 42p.
Szájer Péter - Szeiler Mátyás (2010):
The effect of the hand paddle and tempo coordinator on young swimmers
kinesthesia. Semmelweis Egyetem
TSK, International Conference on
Sport Sciences for Students. 63p.
Tóth Á. (szerk.) (2008): Az úszás tankönyve, Semmelweis Egyetem TSK,
Budapest. 541p.

Következtetések
Amikor az úszóversenyzôk a képességfejlesztésük során tenyérre szerelhetô segédeszközöket használnak,
az adott energiaszinthez tartozó intenzitások az alábbiak szerint módo4. táblázat: Az eszköz nélküli sorozatrészek eredményei (T próba)
Table 4.: Results of T tests without
hand training means
FTC
TF

T (S-S)
0.248544
0.491658

NS
NS

A segédeszköz fejlesztett változata Széles Sándornak köszönhetô, s aki gyakran
használja - világbajnokunk, Gyurta Dániel
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JUAN ANTONIO SAMARANCH (1920-2010)

Aki átvezette az olimpiai mozgalmat
a huszonegyedik századba
,,A Nemzetközi Olimpiai Bizottság
mélységes fájdalommal vette tudomásul, hogy 89-ik évében Juan Antonio
Samaranch eltávozott az élôk sorából –
adott ki gyászközleményt a NOB 2010.
április 21-én, az elhalálozás napján,
amelyhez Jacques Rogge, a szervezet
belga elnöke fûzött rövid megjegyzést:
"Nem tudok megfelelô szavakat találni,
amely kellôképpen kifejezné Olimpiai
családunk fájdalmát. Engem személy
szerint mélységesen lesújt az egészen
kivételes egyéniség halála. Nevéhez fûzôdik korunk olimpiai játékainak modernizálása, tudása a sportról valóban egészen kivételes volt, életmûve számomra rendkívüli ösztönzésül és egyben követendô példaként szolgált. Különleges
jövôbelátó képességének és tehetségének köszönhetôen sikeres építômûvésze lett az erôs, szilárd és egységes
olimpiai mozgalomnak. Elismeréssel és
tisztelettel adózunk páratlan teljesítményének, örökségének, az olimpiai eszme és értékei iránti példás elhivatottságának. Nagy sportembert veszítettünk
el, kiváló mentort és barátot, aki hosszú
és sikerekben gazdag életét teljességgel az olimpizmusnak szentelte.’’
Magától értetôdô, hogy Peking és
London nyári olimpiai játékai között félúton bekövetkezett végsô távozása alkalmával igyekszünk összefoglalni
több évtizedre nyúló, immár örökre lezárult sokrétû tevékenységét, amely
meghatározó módon szabta meg –
minden bonyodalom és nehézség ellenére – a színes ötkarika útját a huszadik század utolsó harmadában és az új
század elsô éveiben.

Moszkvai nyitány
Nyugtalan, viszontagságos idôk jártak 1980-ban. Javában tartott a szovjet
invázió Afganisztánban. Ismét felerôsödtek az ideológiai, politikai és egyéb
frontokon is a hidegháborús csatározások a szocialista-kommunista kelet és
a kapitalista-imperialista nyugat között.
Az anyagi csôddel és az afrikai országok bojkottjától sújtott montreali olimpiai játékokat éppen Moszkva követte
és az újraválasztását tervezô James
Carter amerikai elnök úgy döntött,
meggyôzô keménységet mutat a választóknak: az Egyesült Államok nem
vehet részt a szovjet fôváros olimpiáján, sôt mind szélesebb körû nemzetközi bojkottot hirdetett. Végül 62 or-

szág maradt távol a versenyektôl. A
Nemzetközi Olimpiai Bizottság közgyûlésén azonban még azok a tagok is
megjelentek, akiknek a küldöttsége
nem vett részt a küzdelmekben, s számosan akadtak olyanok közöttük, akik
kizárólag csak az elnökválasztás szavazására érkeztek, s nyomban utána már
távoztak is. Nem véletlenül nyilvánult
meg erôteljes érdeklôdés az elnökválasztás iránt, hiszen a mozgalom a válság jeleit mutatta, egyebek mellett a
megosztott világ - az egység hiánya az anyagi bizonytalanság, s a játékok
programjának túlzó növekedése miatt.
A NOB moszkvai elnökválasztásának elôzményeihez tartozik az a körülmény, hogy az ír Lord Killanin, jóllehet

fôként az angolszász körök igyekezték
gyôzködni, nem jelöltette ismét magát
a posztra, megelégelte a problémákat.
Nyolc éven keresztül igyekezett megfelelô irányba kormányozni a NOB hányódó hajóját, 1972-tôl kezdôdôen, s
ôszintén bevallotta, belefáradt. Utolsó
javaslatát egyébiránt elfogadta a közgyûlés, nevezetesen azt, hogy a jövôben a NOB elnökét ne a játékokkal egy
idôben, arról a figyelmet elterelve, hanem az azt követô esztendôben válasszák. Ez azután elsô alkalommal
Sydney játékai után, éppen Samaranch
búcsúfellépésének idején következett
be, 2001-ben Moszkvában.
Visszaidézve az 1980-as elnökválasztást, utólag is meglepônek tekint-
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hetô az a sima gyôzelem, amelyet a
spanyol diplomata aratott riválisai
felett. Killanin helyére négyen pályáztak: a remek fellépésû, termetre is
erôt sugárzó, meggyôzô kanadai James Worrall, a nagy nemzetközi népszerûségnek örvendô nyugatnémet
Willi Daume, akinek a nevéhez kapcsolódott a nyolc évvel korábban technikailag kifogástalanul rendezett olimpia
Münchenben. Továbbá Samaranch
mellett végül a Nemzetközi Síszövetség már akkor nagy tapasztalatú és elismert svájci elnöke, Marc Hodler, egy
jó nevû ügyvéd (ugyanô, 1998 karácsonya elôtt, egy rögtönzött sajtótájékoztatójával a NOB történetének legnagyobb megvesztegetési botrányát robbantotta ki Salt Lake City 2002-es téli
olimpiája kapcsán).
Annak ellenére, hogy a négy jelölt
közül három az európai kontinenst
képviselte, a várható megosztottság
helyett a spanyol jelölt már az elsô fordulóban megszerezte a gyôzelemhez
szükséges szavazatmennyiséget (ötven százalék plusz egy szavazat). A leadott voksok (79) a következôképpen
oszlottak meg a jelöltek között: Juan
Antonio Samarach - 47 szavazat, Marc
Hodler 21, Willi Daume 7, James Worrall 4.
A katalán jelölt nagy olimpiai álma
beteljesült!
Az újdonsült elnök az általános várakozással szemben, érdekes módon,
nem tûnt túlzottan örömtelinek és felhôtlenül boldognak. Mint késôbb
visszaemlékezett, a gyôzelem pillanatai után hirtelen döbbent rá arra, mit is
vállalt. Tömérdek és sokféle probléma
szakadt a nyakába, s ezek most - miután bizonyossá vált a diadala - teljes súlyukkal nehezedtek a vállaira.
Elôdje, Lord Killanin, aki meg sem kísérelte mandátumának meghosszabbítását, ôszinte és tömör testamentumot szerkesztett utódja megsegítésére. A már említett, általánosan bonyolult helyzet ismerete mellett ez a dokumentum-hagyaték ugyancsak riasztó
hatással lehetett, s erôsen közrejátszhatott Samaranch lehangoltságában. A
rutinos öreg ír zsurnaliszta már akkor
sejthette például, hogy a bojkottált játékok sora Moszkvával nem ér véget.
Nem véletlenül javasolta az örököse
számára összeállított "munkatervében"
például az elsô helyen: "Szükséges létrehozni egy különleges vizsgáló bizottságot azzal a céllal, hogy tanulmányozza, elemezze azokat az okokat és körülményeket, amelyek következtében
a nemzeti olimpiai bizottságok a játékoktól való távolmaradás, a bojkott
mellett döntenek. - Majd így folytatta: Sürgetôen szükséges egy gazdasági

igazgató munkába állítása, valamint
szerzôdést kötni ügyeink szakszerû kezelésére egy ügyvédi irodával. A sajtótelevíziós bizottság irányítását jelentôségéhez mérten meg kell erôsíteni,
mégpedig úgy, hogy NOB-tag legyen
az elnök, mert ez a tevékenység nem
maradhat a jelenlegi igazgató (Madame Monique Berlioux) privilégiuma"...
És Killanin csak sorolta tovább kimerítôen a fontos és halasztást nem tûrô
tennivalókat.
Az új elnöknek hamarosan rá kellett
ébrednie: a NOB elnöki teendôit nem
lehet távirányítással végezni, a jelen, s
még inkább a jövô igényei megkövetelik, hogy Lausanne-ba, a NOB székhelyére költözzön, ott éljen, s teljes emberként, fôállásban gondozza a reá bízott nemes ügyet... 1980 októberében
beköltözött a Lausanne Palace Hotel
egyik lakosztályába, amely több mint
húsz esztendôn át azután állandó otthona maradt.
Úgy döntött, hogy nemzetközi szervezetének csakis egy irodája, székháza
lehet, ahol nap mind nap közvetlen rálátása, és ellenôrzése alatt zajlódhatnak az ügyek. Nem úgy, mint Killanin
(Dublinban élt) és az elôtte húsz évig
"uralkodó" amerikai Avery Brundage
idején (ô chicagói volt, s fel sem merült benne soha, egyetlen pillanatra
sem, hogy áttegye elnöki tevékenysége színhelyét Svájcba), amikor is Lausanne-ban a mindenható Monique Berlioux, hajdani úszóbajnoknô, nem túlzás, már-már elnöki hatáskörrel a maga szándékai szerint kormányozta a
mozgalom hajóját.
A nem hivatalos hatalomátvétel nem
ment könnyen, s a vártnál sokkal
hosszabb ideig tartott. Samaranch már
1982-ben foglalkozott azzal a gondolattal, hogy lemondásra szólítja fel Berlioux asszonyt - aki ráadásul nem is választott, hanem kinevezettként tevékenykedett igazgatói munkakörében de tanácsadói, elsôsorban a román Siperco, lebeszélték errôl. Hajlott a kivárásra annál is inkább, mert a tehetséges és tagadhatatlanul keményen dolgozó hölgy igen erôs, akár még Samaranch számára sem lebecsülhetô szövetségest tudhatott maga mellett,
Thomas Kellert, a Nemzetközi Evezôs
Szövetség, illetve a Nemzetközi Sportszövetségek Szervezetének (AGFIS)
elnökét, aki vehemensen, túlfûtött indulatokkal hirdette: a nemzetközi szövetségeknek a korábbinál sokkal jelentôsebb szerepet kell vállalniuk a nemzetközi olimpiai mozgalomban.
Samaranch nem kapkodott, higgadtan felmérte a helyzetét, egy esztendeig lényegében csak tanulmányozta a
lehetôségeket, átfogó terveket ková-

csolt. Ezekre idôben majd visszatérünk, de elôbb néhány szót arról - ki is
voltaképpen és honnan érkezett Juan
Antonio Samaranch?

Elhallgatni lehet
– kitörölni nem
Évtizedeket nem lehet kitörölni senki életébôl. Pedig ha valaki a NOB hivatalos kiadványában (Olympic Biographies) Samaranch rövid életrajzát elolvassa, az a benyomása támadhat,
mintha a spanyol elnök egész életében
mással sem töltötte volna idejét - kizárólag az olimpiai mozgalom ügyeivel
buzgólkodott.
A nemzetközi "ötkarikás család" feje
1966-ban lett a NOB tagja, ami pedig
azt jelenti, hogy 46 évesen, tehát már
élete derekán került be a szervezetbe.
És elôtte?... Vajon mi készteti arra,
hogy következetesen hallgasson korábbi múltjáról, ifjúságáról, politikusi
pályakezdésérôl és karrierjérôl?...
Nem mintha különleges jelentôsége
lenne, legfeljebb számunkra érdekes
véletlen egybeesés, hogy 1920. június
17-én született Barcelonában, ugyanazon a napon, amikor a magyar kardmûvészet hatszoros olimpiai bajnoka,
a 2001-ben elhunyt Kárpáti Rudolf (akit
1990-ben Budapesten egyébként
személyesen tüntetett ki Juan Antonio
Samaranch az Olimpiai Érdemrenddel).
Nagyszerû barátságban voltak.
A napóleonian szerény termetû spanyol, pontosabban katalán származású
sportvezetô dúsgazdag barcelonai textil gyáros családból származott. Képzettségét tekintve közgazdász, az üzleti vállalkozások és a bankszféra egyetemi professzori szinten elismert szakembere. Már egészen fiatalon vonzódást mutatott a versenysport, s ehhez
hasonló lelkes érdeklôdést Franco diktátor ifjúsági szervezete, a Frente de
Juventudes iránt is. A negyvenes évek
elején pehelysúlyban részt vett a katalán ökölvívó bajnokságon, majd 1943ban, a Spanyolországban mind a mai
napig roppant népszerû görkorcsolyás
hokiba vetette bele magát, megalakította a patinás Espanol klubban a szakosztályt. Az ô közbenjárásának és kapcsolatainak köszönhetôen Barcelona
rendezhette 1951-ben a különleges
sportág világbajnokságát, amely ráadásul spanyol diadallal zárult. Négy évvel
késôbb, 1955-ben a kikötôváros ismét
fényes napokat élt át, otthont adott a
Földközi-tengeri Játékoknak. Az esemény, amelyen egyébiránt a NOB
nyolc tagja is jelen volt, újabb sikert hozott, s a programban szereplô számos
olimpiai sportág szövetsége nem is fukarkodott a dicsérô jelzôkkel (lásd
Olympic Review - 1955). Az ötkarikás
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szervezet akkori elnöke, az öntörvényû
és nem is kissé különc amerikai Avery
Brundage (1952-72) külön gratuláló levelet küldött a szervezô bizottság elnökének, Juan Antonio Samaranchnak.
A Francisco Franco tábornok gyôzelmével végzôdött spanyol polgárháború
(1936-39) után – ismeretes, Hitler és
Mussolini jelentôs támogatását élvezte a szélsô jobboldali elveket valló generális - a diktátorhoz és pártjához
mindvégig hû Samaranch politikai csillaga egyre meredekebb ívben emelkedett, s az elismerést kiváltó világesemények rendezésében játszott szerepe csak növelte népszerûségét a párton, a Movimientón belül is, amelybe
1955-ben lépett be. Ugyanebben az
esztendôben bekerült a város képviselô-testületébe, s meg is nôsült, egy, az
övéhez hasonlóan gazdag család csinos leányát, Maria Theresa Salisachst,
"Bibist" vette el feleségül. Az esküvôi
meghívót nem kisebb mûvész, mint
Salvador Dali tervezte. Egy évvel késôbb már a Nemzeti Sporttanács tagja
Madridban, s bekerül a Spanyol Olimpiai Bizottságba. Üzleti partnerével, Jaime Castellel remekül jövedelmezô
vállalkozásokba kezd, ügyesen fekteti
be tôkéjét, s ennek következtében különbözô bankok és gazdasági társaságok igazgatótanácsába kerül be. Egyáltalán nem közömbös, hogy üzlettársa
meglehetôsen szoros kapcsolatot ápol
a diktátor családjával, s Samaranchék
hamarosan Franco államfô leánya, Carmen legközvetlenebb baráti társaságának tagjaivá válnak. Az olimpiai bizottságban mind nagyobb befolyást gyakorol az eseményekre. Ambiciózus,
magabiztos, megnyerô, nagyvonalú
ajándékozó, terveiben merész, fantáziája szárnyaló mind a politikában, mind
az üzleti életben, nem utolsósorban a
sportban, s hallatlan ügyességgel illeszti egymáshoz hármas tevékenységének sikereit egyre magasabbra törô
útja kikövezéséhez. Mesteri kapcsolatépítô és pontos tervezô. A Costa Bravan lévô pompás nyaralójába 1961
nyarán meghívja vendégül Avery Brundage feleségét, aki persze áradozik útjáról... Nincsenek véletlenek: 1965ben a spanyol fôváros ad otthont a
NOB ülésszakának, s a megnyitón
Franco tábornok tartja az ünnepi szónoklatot. Nincs megállás - legalábbis
egyelôre - 1966-ban megüresedik lemondás révén a diktátor kormányában
a sportminiszteri bársonyszék. Az új
tulajdonosa Juan Antonio, majd megüresedik a NOB-ban is a spanyol hely,
s az újdonsült tag személye nem képezheti vita tárgyát, egyértelmûen a
katalán sportvezetô. Aligha vitatható,
hogy 1967 - ha ez talán nem is fogal-
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mazódhatott meg Samaranch tudatában - addigi életének csúcs idôszaka:
parlamenti képviselô, miniszter Franco
megingathatatlannak tûnô kormányában, NOB-tag, nem mellékesen multimilliomos, a diktátor pártfogoltja, a sajtó felkapott, népszerû kedvence.
"Minden jónak rossz a vége - minden
rossznak jó a vége..." A siker és kudarc
örökös hullámjátékát tükrözô bölcs kínai mondás elsô felének tétele 1970ben sújtott a mit sem sejtô Samaranchra: a fellegekbôl nagyot esve huppant vissza a kôkemény földre - menesztették a miniszteri székbôl. A szarvashiba ugyan késôbb bôséggel kamatozott, de visszavonhatatlanul megesett és akkor nem lehetett kimagyarázni. Az történt, hogy Samaranch a Movimiento protokollra hallatlanul érzékeny
illetékeseivel "elfelejtett" egyeztetni, a
saját szakállára meghívta az akkor még
csak herceg Juan Carlost (a késôbbi, s
mind a mai napig a monarchiát megszemélyesítô királyt) a Tuniszban rendezett Földközi-tengeri Játékokra... S
egy másik baki: Juan Antonio felkérte
magát Franco generálist egy új sportcsarnok avatására, meg egyben az ünnepi beszéd megtartására is... A baj
"csupán" az volt, hogy errôl a kényesen
hiú diktátor az újságból értesült... Az
esés kijózanítóan hatott, de persze
nem jelentett tragikus, visszavonhatatlan bukást, legfeljebb erôteljes figyelmeztetést, hiszen Samaranch megbízhatóságához és párthûségéhez kétség
nem férhetett...
A nemzetközi olimpiai mozgalom kitáruló lehetôségei egyre erôsebben
csábították. 1968-ban, mindössze kétévi tagság után a NOB protokoll fônöke (1975-ig, majd 1979-80 között úgyszintén). Szorgalmas, hatékony és kitartó, elôbb bekerült a sajtó bizottságba, majd 1978-tól elnökké választásáig
tagja a végrehajtó bizottságnak, közben 1974 és 78 között már alelnök is
egyben.
Az "olimpiai számûzetés" jótékonyan
hatott Madridban is. Franco generális
megbocsátott, s hosszú életének vége
felé, a hetvenes évek elején óvatos várakozás és a demokratikus változások
iránti reménykedés jellemezte a közhangulatot. A konzervatív diktátor válaszként azonban 1973-ban a reakciós
Carrero Blanco admirálist, polgárháborús bajtársát nevezte ki miniszterelnöknek, hogy korai illúzióiból kiábrándítsa a társadalmat, ô pedig, egyik elsô
intézkedésével, a hagyományosan lázongó Katalónia tartomány elnökévé
nevezte ki Juan Antonio Samaranchot.
Ez a kifejezetten politikai lehetôség
nyilván nagy elégtételt jelenthetett az
exminiszternek, de valószínûleg nem
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tévedünk, ha azt állítjuk, az újdonsült
katalán elnök az olimpiai mozgalom jövôbeni alternatíváját - s ebben akár az
ô elnökségét - bizonyára már nem
hagyta ki számításai közül...
Öt nappal 1973 karácsonya elôtt
Carrero Blanco bombamerénylet áldozata lett. "A század legnagyobb spanyol személyisége távozott közülünk,
aki maradéktalanul megtestesített
mindent, ami egy jó spanyolt jellemezhet" - mondta búcsúbeszédében Katalónia elnöke, Samaranch.
Két évvel késôbb, 1975. november
20-án Franco is meghalt. Másnap a katalán tartományi tanácsban Samaranch
tartott beszédet: "Spanyolország és
Katalónia az árvaság keserû érzésével
küszködik - mondta. - Szónoklata végén pedig újra - immár utószor - hûségesen hitet tett a vezér mellett: Franco
példája egy jobb Spanyolországért
folytatott küzdelmünkben mindig velünk marad."
A Franco éra után Spanyolországra
jótékony megbékélés köszöntött Juan
Carlos monarchiájában, elmaradtak a
leszámolások, Samaranch politikai karrierje azonban törvényszerûen véget
ér, jóllehet NOB-elnöki pályája során,
elsôsorban a szervezet angolszász tagjai, a fasiszta diktátornak tett szolgálatait soha nem engedték feledésbe merülni, sem megbocsátani...
Ennyire telt Juan Antoni elsô, sokak
által kevésbé, vagy egyáltalán nem ismert életébôl, mert hiszen 1977-tôl
kezdôdôen szinte kizárólag a nemzetközi olimpiai mozgalomnak, az ötkarikás eszmének szentelte "második életét". Némi megengedhetô túlzással azt
mondhatjuk, sikeresen kitalálta és valósította meg vadonatúj arculatú önmagát. Azóta tulajdonképpen – évtizedeken át – jellemzôen, nem is hazájában élt.
Abban az esztendôben, 1977-ben,
Juan Carlos király kormánya felajánlja
számára, legyen hazája bécsi nagykövete, ô azonban már más irányban
igyekszik, elôrelátóan Moszkva 1980as olimpiájára, a NOB közgyûlésére
gondol, s azt kéri, hadd legyen inkább
nagykövet a szovjet fôvárosban, ahol
negyven éves szünet után a spanyolszovjet kulturális, gazdasági és egyéb
kapcsolatok újrafelvételének imponáló
feladatán munkálkodhat, s feladatköréhez tartozott királysága képviselete a
Mongol Népköztársaságban is.
A moszkvai olimpiai játékokat az afganisztáni háború miatti bojkott sújtotta, a NOB közgyûlésen ez azonban
nem érezhetô - mindenki jelen volt, aki
élt és számított. Samaranch simán,
mint számszerûsítve az elôzôekben írtuk, már az elsô fordulóban elnyerte az
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elnökséget. A szocialista sportközösség szavazatait a szovjet sportvezér,
Vitalij Szmirnov szervezte, s a latinlobby biztosítja az elsöprô sikert, mindenek elôtt barátja, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség brazil elnöke, Joao
Havelange, valamint a mexikói milliárdos sajtómágnás, Mario Vasquez Rana: hozták a latinok mellett a dél-amerikai, afrikai és jelentôs számban az
ázsiai szavazatokat is... Két évvel korábban, 1982-ben Havelange-et lényegében azért választották meg 1978ban - ismét - a FIFA élére, mert ígéretet tett, hogy az 1982-es spanyolországi labdarúgó világbajnokságon már 24
csapat vehet részt a döntô küzdelmein
a korábbi 16-tal szemben. A spanyol
rendezôk mindazonáltal 16 csapatra
vállalták a rendezést. Samaranch minden tôle telhetôt elkövetett a hiányzó
milliók megszerzése és a honfitársrendezôk meggyôzése érdekében, s
1979 ôszén nyilvánosan bejelentette:
minden rendben, 1982-ben 24 csapat
szerepelhet a döntôben... És Havelange nyilván nem bizonyult sem feledékenynek, sem hálátlannak.

Hatalomátvétel
Lausanne-ban
A NOB elnöke tele volt tetterôvel,
becsvággyal, nagy terveket forgatott a
fejében, forradalmi változások szándékával érkezett meg 1980 ôszén Lausanne-ba. Eltökélt volt a régi, elavult
rendszer megújítására, de nem kapkodott. A szálak gyakorlatilag 1969 óta a
mindenható igazgatónô, Monique Berlioux kezében futottak össze. Az új vezetô igyekezett megszabadulni kényelmetlen személyi örökségétôl, de tudta, óvatosan kell cselekednie – két okból is. Az egyik, hogy Berlioux 1988-ig
szólt a szerzôdése, a másik, hogy erôs
szövetséget alkotott a NOB egyik legelszántabb belsô ellenzékijével, a svájci Thomas Kellerrel, a Nemzetközi Evezôs Szövetség, egyben a Nemzetközi
Sportszövetségek Szövetsége elnökével. Keller következetesen hirdette,
hogy az olimpiai mozgalom három fô
pillére – a NOB, a nemzeti olimpiai bizottságok, valamint a nemzetközi
sportszövetségek – között az utóbbi
hatáskörét és befolyását meg kell erôsíteni. A NOB-bal szembeni fenntartásai, tegyük hozzá, korábbi keletûek voltak, és nem Samaranch személyének,
terveinek szóltak. Az új elnök igyekezett mindent alaposan tanulmányozni,
felmérni. Eleve hosszútávra rendezkedett be, s mindenekelôtt intenzív
nyelvleckéket vett, mert a NOB két hivatalos nyelve közül az angolt alig beszélte, törte, s franciául sem kommunikált kifogástalanul.

A NOB Baden-Badenben 1981 szeptemberében tartott kongresszusa három napirendet tárgyalt: 1. Az olimpiai
játékok jövôje. 2. Nemzetközi együttmûködés, és 3. Az olimpiai mozgalom
jövôje. Ez volt az elsô olyan világszintû
és fontos eseménye a NOB-nak, ahol
bemutatkozhatott az új elnök, s természetesen élénk várakozás elôzte meg
Samaranch fellépését. Magabiztosan
irányította a kongresszus munkáját,
nyugodt és tekintélyt parancsoló módon vezette az üléseket, s közben "eligazította" Kellert is: megerôsítette
ugyan a mozgalom hármas egységének fontosságát, ezzel együtt azonban
a NOB egyértelmû és hangsúlyozott
vezetô szerepét is a mozgalom irányítása és az olimpiai játékok tekintetében. A svájci sportvezetô azt akarta elérni, hogy a nyári és a téli játékok anyagi hozadékát öntse a NOB egy kalapba, és onnan osztogasson támogatást
minden érintett sportszövetségnek.
Samaranch ellenben éppenséggel azt
javasolta, hogy külön szövetségbe
tömörüljenek a téli és külön a nyári játékok sportszövetségei.
Végtére így történt. A téli sportágak
szövetségének elnöke az ugyancsak
svájci, de az együttmûködésre jobban
hajló Marc Hodler, a Nemzetközi Síszövetség elsô embere lett 1982-ben.
A nyári olimpiai sportágak szervezete
1983-ban alakult meg. Ennek vezetôjéül a "latin maffia" egyik késôbbi vezéralakját, a roppant ambiciózus és meglehetôsen erôszakos stílusú olasz Primo Nebiolót választották meg (ekkor
már ugyanilyen magas tisztséget töltött be a Nemzetközi Egyetemi-Fôiskolai Sportszövetségben, sôt, 1981-tôl a
nagybefolyású Nemzetközi Amatôr Atlétikai Szövetségben úgyszintén).
Az "Oszd meg és uralkodj!" elv samaranchi alkalmazása tökéletesen bevált, hiszen a NOB televíziós bevételének részesedése tekintetében (akkor
mellesleg még nemigen volt más szétosztani való) Samaranchék ezután nem
a nemzetközi sportszövetségek szervezetével, a AGFIS-sal, hanem különkülön a nyári, illetve téli sportágak szövetségével állapodtak meg. Keller
szervezete ezzel a taktikus húzással
egy csapásra elveszítette a súlyát,
amely csak akkor vált ismét NOB-elismerést elnyert tárgyaló partnerré, amikor (Keller 1989-ben elhunyt) a dél-koreai Kim Un Jongot, Samaranch kifejezetten közeli és megbízható sportbarátját választották meg elnökké.
London soron következô, 2012-es
játékai állnak figyelmünk, érdeklôdésünk homlokterében már régóta. A
szervezôbizottságuk elnöke Sebastian
Coe – nemesi rangot kapott, s lett be-

lôle Lord Coe - a hajdani legendás középtávfutó, kétszeres olimpiai bajnok,
sokszoros világcsúcstartó, akirôl külön
fejezetben is érdemes lesz majd késôbb tüzetesebben beszámolnunk.
Ezen a helyen sem érdektelen megemlíteni azonban, hogy egyrészt Samaranch egyik legkedvesebb sportolója volt akkoriban, mint a moszkvai játékok aranyérmese 1500 m-en, másfelôl, mint abszolút kifogástalan és képzett sportember, aki igazi példaképként élt az ifjúság számára. Nos, a
NOB újdonsült elnöke meghívta a badeni kongresszusra vendégszónoknak
a hallatlanul népszerû brit atlétát. Ez a
gesztus hármas üzenetet is hordozott:
kiváltotta az angolszász NOB tagok
olyannyira hiányolt rokonszenvét, jelezte azután Samaranch céljainak egyik
legfontosabb vonását, azt, hogy mind
nagyobb szerepet kíván biztosítani
szervezetében maguknak a fôszereplôknek, a sportolóknak, s nem utolsó
sorban a szónoklat témájával - dopping a sportban - felhívni a figyelmet
a tiltott teljesítményt növelô szerek elterjedésének veszélyeire. Seb Coe-nak
is köszönhetôen, az elnök meggyôzô
sikerrel erôsíthette meg Baden-Badenben az önbizalmát, bátorságot és biztatást meríthetett további lépéseihez.
S most egy magyar vonatkozásról
néhány szót. Dr. Csanádi Árpád, a
NOB magyar tagja, anno az Országos
Testnevelési és Sporthivatal egyik elnökhelyettese – kiváló labdarúgó szakember - Killaninnak és Samaranchnak
is, mint a NOB sportigazgatója volt segítségére. Elôtte ezt a tisztséget Brundage idején a jugoszláv Arthur Takac,
majd az angol Harry Banks, utána pedig a német Walter Tröger töltötte be.
A felsorolt sportigazgatók egyik sokatmondó közös jellemzôjeként említhetjük azt, hogy egyikük kapcsolata sem
alakult kifogástalanul Madam Monique
Berlioux-vel. Nehezen vették ugyanis
tudomásul – még a mindig udvarias
Csanádi is - hogy a "nagyasszony" az ô
kifejezetten szakmai döntéseiket is,
úgymond, jóváhagyta, s hogy az elnököknek írt leveleikre gyakran ô, az igazgatónô adott választ. Ezt Samaranch
sem helyeselte - s még sok más egyebet sem -, aki éppen egyik fô vezetôi
elvét, a munka szervezését, megosztását, koordinálását, tehát hatékonyságát igyekezett megvalósítani... Berlioux végül már az elnök szavát sem mindig fogadta el - mennie kellett. Évekkel
szerzôdése lejárta elôtt, s hosszas huzavona után, 1985-ben távozott, és
Párizsban, az akkori polgármester,
Jacques Chirac (1995-tôl francia köztársasági elnök 2007-ig) hivatalában
helyezkedett el…
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Nagyot fordult a világ Lausanne-ban
minden tekintetben. Berlioux idejének
elején az apparátus mindössze harminc fôre rúgott. A korszerûsítések
után Samaranch elnöki hivatala mellett
immár 16 kisebb-nagyobb osztálynak
tekinthetô egység mûködött. Berlioux
helyét elôbb a svájci NOB tag, Raymond Gafner vette át ideiglenesen,
majd az ugyancsak svájci, de egyetemi
tanulmányait az Egyesült Államokban
végzett Francois Carrard lett a fôigazgató. A fôtitkár Francoise Zweifel, a
sportigazgató Gillbert Felli lett, a marketingért Michael Payne felelt. Az évek
során stabil, megbízható stáb alakult ki,
a hatalmas, szerteágazó, profi módon
kialakított hivatali gépezet mintegy
120-130 fôvel mûködött. A huszonegyedik század követelményeinek
megfelelôen a Samaranchot követô
Rogge hivatala a századforduló óta természetszerûen tovább bôvült, manapság a létszám meghaladja a 400 fôt, de
hát ez már egy merôben más történet.
A NOB korszerûsítésének összetett
feladatai közepette - ráadásul rendkívül
szerény anyagi lehetôségek között Juan Antonio Samaranchnak meg kellett birkóznia egy eléggé rendhagyó
körülménnyel: 1978-ban a NOB athéni
ülésén - a montreali csôdtömeggel zárult 1976 évi játékokat követôen kényszerhelyzet alakult ki, egyszerûen
nem akadt jelentkezô az 1984-es olimpia megrendezésére. Pontosabban némi vonakodás után egyetlen egy - Los
Angeles -, amelynek képviselôi ellenben bejelentették: az Egyesült Államok kormánya állami hozzájárulást
nem ad. A spanyol elnök Moszkva,
1980 után, - elsôsorban is korábbi
Szovjetunióban eltöltött éveinek tapasztalatai alapján - azzal is tisztában
volt, hogy a szovjetek és az ellenôrzésük, befolyásuk alatt csoportosuló szocialista országok közössége aligha felejtheti el az amerikaiak által kezdeményezett moszkvai bojkottot, tehát
1984 semmiképpen nem ígérkezik
ilyen jellegû gondoktól mentes világeseménynek.
A válasz-bojkott bekövetkezett, a játékok azonban ennek ellenére sikeresen zajlottak le, s elsôsorban a zseniális szervezôbizottsági elnök, Peter Ueberroth mesteri fogásainak köszönhetôen. A sporttörténet elsô magán erôbôl szervezett és lebonyolított olimpiai
játékai nem várt, 225 millió dolláros
hasznot hoztak.
A NOB elnöke több fontos következtetést is levonhatott Los Angeles napjai után. Az egyik a bojkottált olimpiák
sorozatából fakadt, hiszen ez megkezdôdött már az afrikaiak távolmaradásával Montrealban, folytatódott Moszk-
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vában, majd a visszavágással Los Angelesben... Samaranch ebbôl azt a következtetést vonta le, hogy sokkal
jobb a problémákat megelôzni, mint a
bekövetkezésük árnyékában bajlódni a
bonyolult megoldásokkal. Tehát: a
mozgalom egysége fontosságban
minden mást megelôz, s a politikai
eredetû konfliktus-helyzetek megelôzésének esélyét az olimpiák idejére állandó, folyamatos utazással, az államférfiakkal való fáradhatatlan kapcsolattartással, intenzív diplomáciai tevékenységgel lehet erôsíteni. Azután: elérkezett az ideje annak, hogy hatásos
marketing tevékenysége révén a NOB
megérdemelt és jelentôs bevételekhez jusson, anyagi biztonságát szilárdan megalapozza, amely elengedhetetlen a NOB további népszerûsítéséhez, a sport hathatós fejlesztéséhez, a
támogatási programok kiterjesztéséhez és - a függetlenséghez.

Felfelé a csúcsokra
Az ötkarikás vezér egyik legértékesebb vezetôi tulajdonságai közé tartozott a hallgatni tudás, képessége az új
befogadására, valamint készsége az
elôbbiekbôl következtethetô szükséges változtatásra. Kitûnô megfigyelô,
tanulmányozó-elemzô típus, aki hajalmos véleménye módosítására, ha
meggyôzôdik az eredeti tarthatatlanságáról, s éppen ezért szinte keresi és
méltányolja az értelmes, tehetséges
társakat maga körül.
Los Angeles olimpiájának kedvezô
tapasztalatai megerôsítették abban,
hogy a szárnyaszegett NOB-nak szilárd
anyagi bázist kell kiépítenie ahhoz,
hogy megfeleljen a modern-kor követelményeinek, hogy a szervezet erôt,
hatalmat jelentsen, újból megszerzett
tekintélye révén befolyást gyakorolhasson, megôrizhesse önállóságát,
függetlenségét, s mindenekfelett - biztosítsa egységét. Törekvéseiben érdekes módon két olyan személy segítette kezdetben, akik nem voltak tagjai a
NOB-nak, nem tartoztak a szigorúan
vett ötkarikás családhoz sem. A két
zseniális üzletember közül az egyikrôl
már esett korábban szó: az amerikai
Peter Ueberroth, aki jövedelmezô üzleti vállalkozásként kezelte Los Angeles
játékait. A másik a német Horst Dassler, az ADIDAS sportszer cég világhálózatát megalkotó tulajdonos. Az utóbbi - s ez egyáltalában nem közömbös egyben társtulajdonosa volt korán bekövetkezett haláláig (1987) az ISL Marketing cégnek a japán Dentsu partnereként…
A sport az üzlet - állították. - Az olimpiai mozgalom pedig egyenesen bomba üzlet!
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A sportüzlet két mágusának felvilágosítására Samaranch, saját kútforrása
ösztönzésére is, fogékonynak bizonyult, s a Los Angeles játékait követô
esztendôben a berlini közgyûlés keretei között megszületett a szerzôdés a
NOB és az ISL között, s elvileg ezzel
rajtolt az olimpiai bizottság nemzetközi
marketing programja, a TOP (The
Olympic Program. Késôbb The Olympic Partners-re változtatták az elnevezést. A szerk). A montreali ügyvéd, a
kanadai Richard Pound kapott személyes megbízást az elnöktôl arra, hogy a
kifundált nemzetközi szponzorálási
rendszert gyakorlatilag kiépítse, amely
1986-tól már jelentôs összegeket
áramoltatott a lausanne-i kasszába.
(Richard Pound a NOB kanadai tagja,
az 1960 évi római olimpia 100 m gyors- úszó számának döntôse volt, a 7-ik
helyen végzett a magyar Dobai Gyula
mögött. A szerk.).
A TOP intézményének lényege,
hogy egy-egy üzletágban lehetôleg a
világ élvonalában prosperáló cégekkel
kössön szponzori szerzôdést a NOB a négyéves olimpiák közötti ciklusra -,
amelynek eredményeként a résztvevôk évi mintegy 10-15-20 millió dolláros készpénz, illetve szolgáltatásokban
kifejezôdô támogatást nyújtanak. Ennek fejében a NOB és az olimpiai játékok szimbólumainak kizárólagos használóivá válnak üzletágazatukban. Fontos kiegészítés, hogy az üzleti ágazatokat kizárólag egyetlen világcég képviselheti ebben a szûk, csupán tíz-tizenöt tagot számláló exkluzív elitben. Példának okáért: a számítógépgyártókat,
tegyük fel, az IBM, a hûsítô italokét a
Coca-Cola, a hitelkártyákét a VISA, a
biztosító társaságokat a Mutual Life,
stb. A szerzôdés értelmében a NOB
kötelezte a nemzeti bizottságait, hogy
azok sem köthetnek helyi érvényû
szerzôdéseket a TOP programban szereplô cégek riválisaival.
A TOP I., azaz az elsô négyéves periódus Calgary téli, illetve Szöul nyári
olimpiai játékaival zárult 1988-ban. Kilenc mamut céget foglalt magában, s a
program, biztató eredménnyel - 95 millió dolláros hozadékkal - zárult. A NOB
ebbôl az összegbôl minden egyes
"családtagnak", nemzeti bizottságnak
10-10 000 dollárt utalt ki nyomban, valamint 300 dollárt minden egyes olimpikon után, akik Calgaryban, illetve
Szöulban rajthoz álltak. A fejlôdés jellemzésére elegendô annyi, hogy a
TOP II. - Szöul és Barcelona között - 12
világcég képviseletével már 175 millió
dollárt eredményezett. A TOP IV (Atlanta és Sydney között, közöttük a naganoi téli játékokkal) tizenegy céggel
futott és ezek hozzájárulása meghalad-
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ta a 110-120 millió dollárt - évente!... A
2005-2008 közötti periódus (Torino-Peking téli, illetve nyári játékainak idôszaka már nem kevesebb, mint 866 millió
dollárt eredményezett. Jelenleg a TOP
VII. szponzori program folyik (20092012) többek között a Coca-Colával, a
VISA-val, a McDonalds’-al, Samsunggal, General Electric-kel, Omega-val,
Panasonic-kal, Athos Originnal, stb...
Ez utóbbi elnöke nyilatkozta: "Semmilyen más szponzori partnerség nem
hasonlítható össze a NOB-éval. Ez a
kapcsolat a lehetô legszélesebb nemzetközi megjelenést biztosítja a számunkra, olyat, amely a legnemesebb
eszmékkel párosul, s olyan nagyszerû
eseményekkel azonosul, amilyenek
iránt hatalmas az érdeklôdés a világ
minden sarkában."
Az angol The Economist ekként jellemezte az ötkarikás szponzori programot: " A NOB zseniális üzleti vállalkozást valósít meg. A tagok - nevezhetjük
ôket tulajdonosnak is - egyetlen cent
befektetése nélkül jutnak a játékok és
az öt színes karika értékesítése jóvoltából óriási tôkéhez. És ez a hatalmas tôke - évi sok százmillió dollár - nem csupán ingyenes, hanem ráadásul megszerzésének semmi kockázata sincs."
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság
másik fô bevételi forrása a játékok televíziós közvetítési jogainak kiárusításából származik. Richard Pound (1978
óta tagja a NOB-nak) ebben a tekintetben is tökéletesen élvezte Juan Antonio Samaranch bizalmát. A kanadai ennek megfelelôen - végrehajtó testületi tagsága mellett 1983 óta a televíziós jogokkal kapcsolatosan kialakított
különleges bizottságnak, s 1988-tól az
Új anyagi források elnevezésû testületnek is elnöke volt. Sydney-ben 2000ben, mint elsô alelnök, emlékezhetünk, Samaranchot helyettesítette,
amikor az elnök felesége a megnyitót
nem sokkal követôen elhunyt, s a megözvegyült Samaranch Barcelonába repült néhány napra a temetés miatt.
A televízió megjelent már 1936-ban
a berlini játékokon, majd 1948-ban, 52ben és 56-ban is, de hatása, nézettsége a technikai korlátok miatt elhanyagolhatónak volt ítélhetô. A NOB Samaranchot megelôzô elnökei nem ismerték fel a közvetítésekben rejlô lehetôségeket, úgy vélték, az így megszerezhetô jelentéktelen összegek illessék
meg a rendezô bizottságokat. Elsô alkalommal Rómában kötött szerzôdést
a NOB az amerikai CBS-szel - 394 000
dollárért... Samaranch-korszaka a televíziós bevételek tükrében a következô
adatokat mutatja: Moszkva 1980
(NBC) - 87 millió dollár. Los Angeles
1984 (ABC) - 225. Szöul 1988 (NBC) -

300. Barcelona 1992 (NBC) - 401. Atlanta 1996 (NBC) - 456. Sydney 2000 705 millió dollár... A tévés bevételek
elosztásának fô elve, hogy ennek hatvan százalékát az olimpiai szervezôbizottságok kapják, a megmaradt negyven százaléka felett pedig a NOB rendelkezik.
Az olimpiai mozgalom fejlôdésének
útján elhárultak a korábbi szegénység
okozta akadályok, mind erôteljesebb
lendülettel valósult meg a NOB szolidaritási programja (Olympic Solidarity),
amely fôként a kevésbé fejlett országokban idézett elô rohamos fejlôdést,
de egyben jelentôsen hozzájárult a
mozgalomban olyannyira hiányzó egység helyreállításához is. Samaranch fáradhatatlan diplomáciai offenzívát indított, s mint megválasztásakor ígérte,
elnöksége idején minden egyes NOB
tagországot legalább egyszer meglátogatott, az élenjárókat - közöttük hazánkat - évente akár többször is.
Szöulban végre 1988-ban ismét teljesnek mondható olimpiára került sor rekordszámú résztvevô országgal
(159) versenyzôvel (8473) és versenyszámmal (237). Dél-Korea kitett magáért és sajnálatos, hogy a nagyvonalúan
rendezett események emlékeibe belerondít a játékok addigi történetének
legnagyobb doppingbotránya, a kanadai vágtázó Ben Johnsoné, akit megfosztottak 100 méteres síkfutásban
szerzett aranyérmétôl.
Samaranch egyszer állítólag bevallotta: eredetileg úgy tervezte, Barcelonában, a szülôvárosában – tehát szinte
szimbolikusan – vesz búcsút az elnöki
poszttól 1992-ben. A csodás kikötôváros pompásan megrendezett nyári játékai, így utólag, minden esetre valóban ünnepélyes külsôséget biztosítottak ehhez, mondhatni, minden tekintetben látványosan, a csúcson távozhatott volna.
A NOB elnökét azonban alighanem
elkápráztatta a fényes siker. Ha lehet,
még a korábbiaknál is becsvágyóbb
terveket szôtt, s hogy mit tartogat a jövô – mentségére szóljon – nem tudhatta.
A Földközi-tenger varázslatos éjszakájába nyúlt a barcelonai játékok pompázatos záróünnepélye. Samaranch tehát, elhessegetve magától minden,
esetleges búcsú ötletét, lehet, még
ennél is parádésabb jövô terveit szövögette. Ábránd képei között talán még a
Nobel-békedíjról is álmodozott, no
meg az öt egymásba fonódó karika további világhódító útjáról, meg bizonyára arról is, hogy a gondviselés jóvoltából ô lehet a kiválasztott, aki Coubertin
nemes mozgalmát átvezetheti az új
évezredbe.

Minden esetre, persze, nem egészen olyan értelemben, mint ahogyan
ezt az elnök akkor latolgathatta, akkor,
1992 idején - rendhagyó éveknek nézett elébe az olimpiai család.

Doppingjárvány és
a megvesztegetési botrány
Az Alberville-ben 1992-ben megrendezett téli játékokkal véglegesen lezárult, például, egy korszak, mert ezt
nem négy, hanem, a hagyománytól eltérôen, gyorsabban, már két évre rá
követte a következô a norvégiai Lillehammerben. Szétváltak ugyanis a nyári és a téli játékok idôpontjai, ami azt jelentette, hogy a világ a jövôben kétévente felváltva örvendezhetett téli, illetve nyári olimpiának. Ez természetesen a televíziós és egyéb bevételi források szemszögébôl is jelentôs elôrelépést jelentett.
Monte-Carlóban a rákövetkezô esztendôben, 1993-ban dôlt el, ki kapja a
2000-es olimpiát. Samaranch a helyszínt eldöntô szavazásokon soha nem
vett részt, de nagyon is megalapozottan úgy hírlett, Pekinggel rokonszenvezik. Úgy járt, mint azok (vele együtt)
négy évvel korábban, akik a 100 éves
aranyjátékokat szívük szerint szimbolikus okokból is, Athénnek juttatták volna, aztán végül Atlanta nyert - fölényes
többséggel. Monacóban szorosabb
volt a befutó, Sydney mindössze két
szavazattal, de megelôzte a kínai fôvárost.
Párizs - 1994: megalakulásának 100
éves jubileumát ünnepelte a NOB. Ezt
a rendkívüli alkalmat, hogyan is képzelhette volna el bárki mással is Samaranch, mint önmagával az olimpiai hajó
parancsnoki hídján?
Elôkelô, nagyvonalú, szép napokkal
ajándékozta meg Párizs a jubileumi
kongresszust, amely az egység jegyében zajlott le és négy témát ölelt fel:
Az olimpiai mozgalom hozzájárulása a
modern társadalomhoz. A jelen sportembere. A sport szerepe a társadalomban. A sport és a médiák. Tartalmas,
épületes elôadások, emelkedett hangulat uralkodott. Az ENSZ az olimpia
évének deklarálta 1994-et, s Juan Antonio Samaranch az Egyesült Nemzetek Közgyûlése elôtt hirdette:" A Nemzetközi Olimpiai Mozgalom elsôszámú
célja, hogy minden eszközével hozzájáruljon egy jobb és békés világ megteremtéséhez."
Hosszú idôre ez a jubileumi kongresszus maradt az utolsó nyugodt, zavartalan eseménye az olimpiai mozgalomnak, s természetesen az a parádés
és mégis bensôséges ünnepség, amelyet a szívéhez oly közelálló létesítmény, az Olimpiai Múzeum avatása al-
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kalmából rendeztek idôközben Lausanne-ban.
Ami ezután következett, azt Samaranch, nem vonhatjuk kétségbe, szívesen kitörölné az emlékezetébôl.
A Kongresszusi Központban, éppen
itt nálunk Budapesten öltött formát
1995-ben az a gyôzelem, amelynek
történeti elôzményei okozták késôbb 1998 karácsonyától kezdôdôen - a
NOB több, mint százéves történetének legnagyobb skandalumát. Az 2002
évi téli olimpia megrendezésére pályázó városok között az amerikai Salt Lake City lehengerlô fôlénnyel nyerte el
a szavazók kegyeit. A voksok megszerzésért tett megvesztegetésekrôl
akkoriban fogalma sem volt senkinek,
így a Magyar Olimpiai Bizottság alapításának centenáriuma tiszteletére rendezett közgyûlés legizgalmasabb témáját a NOB tagok korhatárának meghatározása szolgáltatta. A NOB tagság
1966-ig – mindhalálig szólt. Ekkor a
közgyûlés 72 évben jelölte meg a korhatárt, majd 1985-ben, Berlinben ez kitolódott 75-re. A 73-ik évét taposó Samaranch 1994-ben kijelentette, tiszteletben tartja a szabályt, s 1997-ben lejáró mandátumát nem óhajtja megújítani. Ezt azonban persze egyáltalán
nem gondolta komolyan, csak a nyulat
akarta kiugratni a bokorból. Budapesten aztán a Joao Havelange, a FIFA
brazil elnöke vezette, s a már idézett
"latin maffia" segítségével, sikerrel "átnyomta" a közgyûlésen a 80 éves felsô
korhatár-javaslatot… 1997-ben ennek
következtében ismét jelöltette magát
elnöknek, s közfelkiáltással lett, illetve
maradta NOB elnöke - 2001-ig.
Atlanta olimpiája 1996-ban technikailag, tehát a versenyeknek maguknak a
szakmai lebonyolítása zökkenômentesen zajlott le. A záróünnepélyen szokása szerint Samaranch még sem mondhatta - s nem is mondta -, amit pedig
vártak tôle az amerikaiak, hogy minden
eddigit felülmúlt... Csôdöt mondott a
számítógépes információs rendszer,
sok bosszússágot okozott a szállítás,
közlekedés, felesleges kényelmetlenséget okoztak a túlzóan felesleges biztonsági intézkedések, s az olimpiai
parkban bekövetkezett robbantás halálos áldozatokat követelt (a tettest
hosszú-hosszú évek után és teljesen
véletlenül fogták csak el a hatóságok).
Utólag visszatekintve mindarra, ami
pedig ezek után következett, nem biztos, hogy az elnök nem bánta meg késôbb kitartó ragaszkodását a székéhez.
Az 1998-as esztendô jelei félreérhetetlenül azt mutatták, hogy a mind nagyobb pénzösszegek sportba való beáramlásával párhuzamosan minden ko-
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rábbinál hevesebb tünetekkel bontakozik ki a doppingjárvány a nemzetközi
sportvilágban. Az ír csodaúszó, többszörös olimpiai bajnok és világcsúcstartó Michelle Smith lebukása, a Tour de
France kerékpárversenyre árnyékot borító Festina -TVM-botrány, majd a CONI - az Olasz Olimpiai Bizottság - és
egyben a Európai Olimpiai Bizottság
fôtitkárának, M. Mario Pescantenak a
hirtelen lemondása az olasz labdarúgás
élvonalában tapasztalt, s vizsgálóbírói
nyomozás révén feltárt doppingügyek
miatt. Mind-mind arra utaltak, hogy a
tiltott szerek használata mértéktelenül
elterjedt, s hódításával itt is-ott is szedi
halálos áldozatait (közöttük emlegették
a csodaszép, fiatalon elhunyt amerikai
vágtázó nôt, Florence Griffith-Joynert,
a berlini jégkorongozó Stephan Morint,
és másokat). Súlyos vádak érték a
NOB-ot amiatt, hogy tehetetlen, az elmúlt évtizedekben képtelen volt gátat
vetni a járványnak... A skandináv országok olimpiai bizottságai petícióban követelték: "A NOB az egyetlen olyan
nemzetközi szervezet, amely elég erôs
ahhoz, hogy a doppingellenes harc élére álljon." Samaranch egy félremagyarázott nyilatkozata – a dopping liberalizálása lehet a megoldás – még csak tovább fokozta az elégedetlenséget, s az
elnök ôsszel elhatározta, 1999 februárjában doppingellenes világkonferenciát
rendeznek Lausanne-ban. Az elôkészületek javában folytak, amikor egy,
ugyancsak a NOB svájci székhelyén karácsony elôtt tartott végrehajtó testületi ülést követôen rögtönzött sajtótájékoztatót adott a vb svájci tagja, a veterán Marc Hodler. A Nemzetközi Síszövetség elnöke egyebek között azt nyilatkozta, hogy tudomása szerint Salt
Lake City szervezôi a NOB számos tagját megvesztegették a 2002-es téli
olimpia színhelyét eldöntô voksolás
biztos sikere érdekében, s hogy ez
nem újdonság, régi gyakorlat a NOB tagok szavazatainak a megvásárlása. Derült égbôl mennykôcsapás!
Bebizonyosodott, hogy a Tom Welch
elnöki és Dave Johnson alelnöki irányításával mûködô szervezôbizottság Salt
Lake Cityben egy mintegy 800 millió
dolláros külön titkos pénzalapot hozott
létre annak érdekében, hogy megvesztegessék a NOB egyes tagjait. Az így
rendelkezésre álló pénzbôl futotta a különleges ösztöndíjakra, fiktív állásokat
betöltô rokonok illetményére, segélyekre, kórházi kezelésre, nagyvonalú
vendéglátására, ajándékozásra, utazásokra - családostól.
Fontossága ellenére már senkit nem
igazán érdekelt az egész doppingellenes világkonferencia, a megdöbbent
nemzetközi sportközvélemény, a meg-
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rémült szponzorok, a sportot támogató
kormányok elhûlve, levegô után kapkodva követték az újabb és újabb leleplezéseket. A NOB tekintélye egy
csapásra a mélypontra süllyedt, a patinás testület - ökölvívó nyelven - padlóra került.

Reformok - Sydney Moszkvai függöny
Salt Lake City megvesztegetési botránya következményeként a NOB-ellenes hangulatot mindenekelôtt az
amerikaiak szították, fôszerepben személy szerint Barry McCaffrey, Bill Clinton elnök Kábítószer Ellenes Nemzeti
Irodájának tábornok vezetôje, a "Drog
cár". Az amerikaiakat legfôképpen az
dühítette fel, hogy a NOB finanszírozásában, óriási túlsúlyban, az amerikai
televíziós társaságok és világcégek
vállaltak dollármillióikkal szerepet, s
"ellenszolgáltatásként", lám, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tevékenysége
meg egész egyszerûen áttekinthetetlen, zavaros, elavult, s ráadásul tagjai
felháborító luxusban részesülnek. A
gazdálkodás követhetetlen, az ötkarikás szervezet senkinek nem tartozik
felelôsséggel, elszámolással, a dopping terén teljes impotenciát tanúsít,
az olimpiai színhelyek kijelölésével természetszerûen jár együtt a korrupció
és a megvesztegetés, a testület morálisan ingatag, a vezetés öntörvényû, kiszámíthatatlan, Samaranch pedig
mindezekért alkalmatlan - már elôrehaladott kora miatt is...
Az öregedô katalánt kiütötték. De rövid sokk után összeszedte magát, felvette a kesztyût, s eltökélte: mandátuma végérvényes lejárta elôtt ezt a keserû és kiábrándító alkalmat arra használja fel, hogy alapjaitól és egészében
megreformálja a szervezetet - ezt így
nem hagyhatja örökül utódjára, bárki
legyen is az.
A nyolcvanadik éve felé közeledô
"ötkarikás ordas" összeszedte minden,
még megmaradt erejét, s két teljes
esztendôn át elképesztôen fiatalos fizikai-mentális és pszichikai erôt mutatott megerôltetô harcában. A NOB az
események kényszerhatására 1999ben két rendkívüli, s egy rendes közgyûlést tartott. Ezeket megelôzôen külön vizsgáló bizottságot létesített a
visszaélések felfedésére a kanadai Richard Pound vezetésével (az ötös bizottság tagja volt Schmitt Pál, akkori
elsô alelnök is - a szerk.). A NOB mellett vizsgáló bizottságot alakított továbbá az amerikai igazságügyi kormányzat, a képviselôház, az FBI (Szövetségi
Nyomozó Iroda), sôt az Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága is. Az amerikaiak igyekezetét meg lehetett érteni,
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hiszen nem csak megvesztegetettek
vannak, hanem a kezdeményezést tekintve elsôsorban megvesztegetôk - a
magunk háza táján is tisztogatásra van
szükség.
Elsô lépésként Samaranch 1999 tavaszán Lausanne-ban megerôsítette
elnöki pozícióját. Felajánlotta lemondását, de a bizalmi szavazás során a tagok 98 százaléka kiállt mellette. A halaszthatatlan reform-javaslatok elôkészítésére létrehozott ezt követôen, saját elnökségével, egy 72 tagú nemzetközi bizottságot (NOB- 2000). Ennek
keretében a NOB tagokon kívül olyan
nemzetközileg ismert és tekintélyes
személyiségek is felkérést kaptak a reformok kimunkálására, mint két korábbi ENSZ fôtitkár, Javier Perez Cuellar
és Boutros Boutros-Gali, mellettük
Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter, továbbá Howard Baker volt
szenátor, az olasz autó mágnás, Agnelli, s Los Angeles olimpiájának fôszervezô agytrösztje, Peter Ueberroth többek között. A nagylétszámú reformbizottság különbözô munkacsoportokba szervezôdve végezte munkáját,
amelyeknek az elôterjesztéseit az év
utolsó közgyûlésén szentesítette a
közgyûlés szintén Lausanne-ban... A
megvesztegetési botrány következtében négy NOB tag már a vizsgálatok
befejezése elôtt lemondott tagságáról,
további hatot a közgyûlés kizárt a szervezetbôl. Emellett kilenc további személy kapott különbözô mértékû és súlyú fedést, illetve figyelmeztetést, köztük olyan nagyágyúk, mint az orosz Vitalij Szmirnov, volt alelnök és a dél-koreai Kim Un Jong is.
Dióhéjban a reformok az alábbiakat
tartalmazták: a tagok megvesztegetését magával vonó utazások az olimpia
rendezésére pályázó városokba megszûnnek. A helyszínek megítélésére
egy külön bizottság alakul, ez teszi le
elemzô jelentését a végrehajtó testületnek, közvetve a közgyûlésnek. Megalakul a NOB Etikai Bizottsága. A korhatár 70 év, az elnök nyolc esztendôre
választható (mandátuma maximum további négy évvel toldható meg). A
NOB végrehajtó testületének létszámát (1921 óta mûködik) idôszerû 11rôl 15-re emelni, s gondoskodni kell arról, hogy tagjai között sportoló is helyet kapjon. A NOB létszámát 115-ben
szükséges meghatározni: 70 hely kötetlenül áll rendelkezésre, emellett 15
helyet a nemzetközi szövetségek, 15öt a nemzeti olimpiai bizottságok, 15
helyet pedig az aktív olimpikonok számára kell fenntartani. A NOB gazdasági és egyéb nyilvántartásai folyamatosan áttekinthetôk és nyilvánosak. A
nyári olimpiai játékokon a NOB minden

tagországának kötelezô a részvétel
(anyagi akadályok esetében a NOB vállal meghatározott létszám után költségtérítést). Korlátozni kell a játékokon
résztvevôk számát, valamint a programot Sydney után. Ami azután meg is
történt.
A doppingellenes küzdelem tekintetében a NOB három lényeges pontban
összefoglalható stratégiát foganatosított. Eszerint csak azok a sportágak vehetnek részt a játékokon, amelyek elfogadják a NOB doppingellenôrzô
rendszerét, beleértve a versenyen kívüli és bejelentés nélkül végzett vizsgálatokat. Valamennyi olimpikonnak
rendelkeznie kell egy dopping útlevéllel, amely tartalmaz minden korábbi
vizsgálatot, orvosi ellenôrzést, gyógykezelést, stb. A NOB független nemzetközi szervezetet hoz létre (WADA Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség), amelynek mûködéséhez az elsô
három esztendôre 24 millió dollárral járul hozzá. Az ügynökség 1999 novemberében megalakult, elsô elnöke a kanadai Richard Pound lett (munkájában
részt vett Aján Tamás is, aki 2000 óta
lett a NOB tagja, majd 2009-tôl örökös
tiszteletbeli tag. A szerk.).
Samaranch úgy érezte, a reformok
sorával helyes irányba terelte az olimpiai mozgalmat. Az elôzô évtizedek
emlékeitôl terhesen a nemzetközi szövetségek, a közvélemény, s fôként az
amerikaiak ellenben bizonyos fenntartásokkal fogadták a NOB fogadkozásait, sôt akadtak, akik puszta szemfényvesztésnek ítélték a NOB-2000 gyökeresen tisztogató munkáját...
Már Sydney, Athén is a múlté. Minden idôk legkáprázatosabb játékát
hagytuk magunk mögött Pekingben.
Rohan az idô, már Londonra függesztjük a tekintetünket, s bár a doppingbotrányok azóta is sorra követték egymást, s tagadhatatlanul sokat rontottak
az összbenyomáson, mindent egybevéve egyetérthettünk Juan Antonio
Samaranch-csal, aki, utoljára "celebrált"
záró ünnepélyén Ausztráliában - ôszintén át is érezve, amit mond - kijelentette: Minden elôzônél tökéletesebb játékokért fejezi ki elismerését az olimpiai
család nevében az ausztráloknak.
A sportvezetô számára Sydney az
érzések viharát váltotta ki. A megnyitó
után nem sokkal értesült felesége, "Bibis" haláláról, s nyomban elfogadta régi barátja, a NOB tag mexikói média
mágnás, Mario Vasques Rana gesztusát, annak magán gépén utazott a temetésre Barcelonába, majd néhány
nap elteltével tért vissza Ausztráliába.
Pályafutása során ez volt az egyetlen,
s alighanem az utolsó eset is, amikor
kényetlen volt távozni a mozgalom ün-

nepérôl. A gyász fájdalma és a játékok
felemelô sikerének öröme kavaroghatott benne a közelgô és elkerülhetetlen moszkvai búcsú vegyes elôérzetével.
Az ötkarikás mozgalom Samaranchkori fejlôdésének folyamata nem volt,
nem is lehetett ellentmondásoktól, súlyos gondoktól mentes, már csak a világban végbement politikai, gazdasági
és egyéb, nagy horderejû változások
következtében sem. Juan Antonio Samaranch elnöki érdemei - ezek ismeretében és az olykor jogos bírálatokkal
együtt - elvitathatatlanok. Huszonegy
éves vezetôi erôfeszítéseinek köszönhetôen a válságokkal, anyagi, morális,
majd a doppingjárvány gondjaival küszködô, politikai csatározásoknak is kitett
olimpiai mozgalom ma egységes,
megújult, kész eleget tenni a huszonegyedik század további folyamatos kihívásainak, elég erôsnek tûnik ahhoz,
hogy a mozgalomra váró újabb nehézségeket legyûrje.
Még mielôtt egy rövid epilógus erejéig, mintegy összegzésként, visszatérnénk végül a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság gyászközleményéhez, úgy
érzem, ildomos legalább egy rövid bekezdést szentelni Samaranch elnök viszonyának hozzánk, magyarokhoz.
Samaranch mindig is megkülönböztetett rokonszenvet tanúsított irántunk, méltányolta teljesítményünket,
hozzájárulásunkat az olimpiai mozgalom fejlesztéséhez. Az elsô kedvezô
benyomást még az ötvenes évek elején, egész pontosan a helsinki játékok
idején szerezhette rólunk, mert újságíróként, sportriporterként tudósított a
finn fôvárosból, ahol mi minden idôk
legsikeresebb szereplésével rukkoltunk ki – 16 arannyal. Egy évvel késôbb ott volt és tudósított a londoni
Wembley Stadionból az "Évszázad
mérkôzésérôl", amely 6:3-as gyôzelmünkkel végzôdött az angolok felett,
akik elsô alkalommal szenvedtek vereséget hazai pályán. Kiállt mellettünk az
56-os forradalom idôszakában is, közremûködött abban, hogy a melbournei olimpiát – Svájc és Hollandia mellett –
hazája, Spanyolország is bojkottálja.
Barcelonai lévén, fanatikus rajongója
volt és maradt a Barcának, személyesen ismerte és barátságot ápolt a labdarúgó együttes magyar fôszereplôivel, legelôbb is Kubala Lászlóval, azután Kocsis Sándorral, Czibor Zoltánnal, de sokkal késôbb a Jerezben, Sevillában edzôsködô Dunai Antallal, s
szintén a városában edzôként dolgozó
kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval, Markovits Kálmán edzôvel.
Moszkvai elnökké választását követôen egyik legfôbb támasza a sportszak-
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mai kérdésekben Csanádi Árpád volt – a
NOB sportigazgatójaként – egészen
1983-ban bekövetkezett haláláig. Megkedvelte és szárnyai alá vette Csanádi
Árpád "örökösét" a szervezetben,
Schmitt Pált is. Abszolút megbízott benne, és sorra fontos feladatokkal bízta
meg alelnökeként, majd protokollfônökként is. Jegyezzük itt meg, hogy Csanádi temetésén személyesen jelent meg
részvétét kifejezni Budapesten. Schmitt
Pál volt az elsô olimpiai bajnok a NOB
végrehajtó testületében 1991-ben, Samaranch messzemenôen támogatta,
amikor az olimpikonok közössége szervezetének elnöke lett, s ugyanígy a környezetvédô bizottság vezetôjeként is
segítette. Számos alkalommal és mindig örömmel jött Magyarországra. A
rendszerváltást követô idôkben különleges fontosságot tulajdonított szerepünknek a volt szocialista országok között a sport és az olimpiai mozgalomban
követendô új utak-módok keresésében,
1991-ben például háromszor is járt Budapesten, s késôbb természetesen itt
volt a MOB alakulásának 100 éves évfordulóján. Utoljára kedvenc játékosa,
Puskás Ferenc temetése alkalmával érkezett fôvárosunkba, ott fejezte ki végsô tiszteletét a nagyszerû labdamûvész
emléke elôtt a Bazilikában.
Figyelmes volt, s mindig elôszeretettel hívta meg lausanne-i hivatalába
konzultációra állami és sportvezetôinket a NOB magyar tagjának, illetve tagjainak kíséretében: Buda Istvánt,
Göncz Árpádot, e sorok íróját is többször, Orbán Viktort, Deutsch Tamást
és másokat. Ha csak tehette, személyesen nyújtotta át a NOB legmagasabb kitüntetését, érdemrendjeit is
kedves magyarjainak. Húsznál is töb-
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ben vannak – annak idején, például, a
kardvívó Kárpáti Rudolfnak, a legendás
ökölvívónak, Papp Lászlónak, a csodacsatár Puskás Ferencnek, minden idôk
legeredményesebb vízilabdázójának,
Gyarmati Dezsônek, a többszörös
olimpiai bajnok öttusázó, Török Ferencnek, a Magyar Olimpiai Bajnokok
Klubja alapító elnökének, Lemhényi
Dezsônek, majd végezetül 2001-ben
az úszótársadalom "Krisztina királynôjének", Egerszegi Krisztinának.
A fejezet elején idézett NOB gyászjelentése végezetül távirati tömörséggel foglalta össze volt elnöke korszakos tevékenységét.
Megválasztását követôen nyomban
azon munkálkodott, hogy az idejétmúlt
amatôrizmus ne érvényesüljön többé
az olimpiai játékokon. A Moszkvában,
1980-ban és Los Angelesben, 1984ben is érvényre jutó bojkott ellenére Samaranch sikeresen biztosította a játékok magas színvonalú minôségét, s növelte a résztvevô országok számát. Neki köszönhetô az olimpiai mozgalom
anyagi biztonsága, jóléte, amelyet a
közvetítési jogokkal kapcsolatos elônyös szerzôdések, valamint a korszerû
marketingtevékenység, a szponzori
hozzájárulásokból származó bevételek
tettek lehetôvé. Ezek meghatározó módon erôsítették meg a NOB szolidaritási programját, annak folyamatos fejlesztését, hiszen ennek keretei között osztja szét bevételeit a szervezet annak érdekében, hogy elôsegítse a sportolók
gondtalan felkészülését és lehetô sikeres részvételét az olimpiai játékokon.
Az ô kezdeményezésére épült fel a
NOB új székháza Lausanne-ban, majd
hasonlóképpen a nagyszerû Olimpiai
Múzeum is ugyanott. Következetes él-

harcosa volt mindvégig a nôi egyenjogúságnak a NOB keretein belül, fáradhatatlanul küzdött a nyolcvanas években a gyengébb nem növekvô számú
képviseletéért. Az ô kezdeményezésére jött létre 1983-ban a Nemzetközi
Sport Bíróság (CAS), és 1999-ben a
Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA). Ô valósította meg, hogy
a fôszereplôk, a sportolók, mint döntéshozók, beleszólást kapjanak, tehát
tagságot a testület végrehajtó bizottságában, s ô sürgette ezt megelôzôen
a Sportolói Bizottság létrehozását is.
Huszonegy éves elnöki tevékenysége idején a NOB tagországainak száma tetemesen, 149-rôl 201-re emelkedett. (A kézirat nyomdába küldése idején ez a szám már 205 volt. A szerk).
Tevékenységének egyik legemlékezetesebb pillanatait l993-ban élhette
át. A NOB alapításának 1994-ben ünnepelt 100 éves jubileumát is megtisztelve ezzel, az Egyesült Nemzetek
Szervezetének New York-i közgyûlése
egyhangú szavazással fogadta el az
Olimpiai Fegyverszünet intézményének javaslatát. Ennek címe az alábbi
volt: "Egy békésebb és jobb világ építése a sport és az olimpiai eszme erejével." Azóta, minden egyes téli, illetve
nyári játékok elôtti esztendôben az
ENSZ megismétli ugyanennek a felhívásnak a megszavazását.
Juan Antonio Samaranc – nem túlzás – szinte emberfeletti energiákat
mozgósítva, sokat tett, eredményesen
fáradozott az olimpiai eszme érvényesüléséért. Emlékét a nemzetközi olimpiai család mélységes tisztelettel ôrzi,
örökségének legfennköltebb fenti üzenetét pedig fogadalomként tartja.
Gallov Rezsô

Takács Ferenc: A Dobók Pápája
A Mesterek és tanítványok
könyvsorozat az oktatás, a nevelés, a szakmai tudás kiemelkedô
egyéniségei tevékenységét igyekszik rögzíteni az utókornak. Elégedetten vehetjük tudomásul, hogy
a sport kiemelkedô képességû
mesterei, szakemberei közül –
mintegy bemutatkozás gyanánt –
elsôként Koltai Jenô, a hajdani világhírû Dobó Pápa került ebbe a
kivételes elit számára készülô
panteonba.
Az igényes kötet szerzôjét nem
szükséges bemutatni, Takács Ferenc, a nagyhírû TF kivételes tudású egyetemi tanára, aki elôszeretettel gyarapítja idôrôl idôre
nemcsak a tudományos és szaki-

rodalmat, hanem a sportot népszerûsítô irodalmi munkássága is
jelentôs.
Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai
Bizottság elnöke, a NOB tagja
ajánlásában többek között az
alábbiak olvashatók: ,,A modern
olimpia ismert jelmondata, a CITIUS, ALTIUS, FORTIUS, vagyis
gyorsabban, magasabban, erôsebben jól jellemzi Koltai Jenô életmûvét. Nemcsak bajnok tanítványaitól és hallgatóitól követelte
meg, hogy önmagukat újból és újból túlszárnyalják, hanem maga is
igyekezett mindig többet tudni,
többet adni, jobban szeretni, legyen az a család, a tanítványok, a
munkatársak, a rábízott Testneve-
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tô
Könyvismerte

lési Egyetem, vagy örök szerelme:
az atlétika.’’
Olimpiai gyôztesek, Európa-bajnokok és helyezettek, valamint 61
országos bajnokságot és 38 nemzeti csúcsot elért tanítványainak
sora fémjelzi magas szintû edzôi
tevékenységét. Csupán néhány
név a sok közül: Kulcsár Gergely,
Németh Angéla, Németh Miklós,
Antal Márta, Nagy Zsigmond nem
csupán nagyszerû bajnokok lettek, hanem kiváló emberekké is
váltak az Ô keze alatt.
Amikor végsô búcsút vettünk
tôle, azt fogadtuk, hogy nem felejtjük tanítását és ôrizzük emlékét.
Ez a kötet is példázza, hogy ígéretünket komolyan vesszük. g.r.
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NAGY ZSIGMOND
(1937- 2010)
A hatvanas évek magyar atlétikájának meghatározó versenyzôje volt az
olimpiai (1964) és Európa-bajnoki
(1962) ötödik helyezett, Universiadegyôztes (1963) súlylökô. Könyöksérülés miatt, sajnos, roppant rövidre sikerült, gyakorlatilag csak 1965-ig tartó
sportolói pályafutása során kétszer
nyert országos bajnokságot, ötször javította meg az országos csúcsot, huszonnégy alkalommal volt magyar válogatott. Legjobb eredményét az
1962-ben 19.16 méterrel érte el.
Sportolói pályafutása után testnevelô
tanári és atléta szakedzôi diplomáját
kamatoztatva nevelte a fiatalokat szeretett sportágában.
Nagy Zsigmond már versenyzôként
igen sokoldalú volt: pályafutását gerelyhajítóként kezdte, ám kiváló képességei köszönhetôen többször volt
tagja 4x100 méteres váltónak is. Kiemelkedô sikereit súlylökésben érte
el, ahol örökös nagy vetélytársa volt az
olimpiai bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok Varjú Vilmosnak. A sokolda-

lúság edzôi munkáját is jellemezte, hiszen tanítványai között találhattunk
magasugrót, kalapácsvetôt, diszkoszvetôt és súlylökôt is, sôt, Gödöllôn
súlyemelô edzôként is dolgozott. Amikor 2007-ben Mesteredzô címmel ismerték el edzôi, oktató-nevelôi munkásságát, a lapunknak adott interjúban
szeretettel emlékezett vissza a gödöl-

lôi évekre: 1961-tól dolgozott az Agrártudományi Egyetemen testnevelôként, majd 1976-ban tanszékvezetôvé
nevezték ki. Büszkén mesélte, hogy
1974-ben a gödöllôiek úgy nyerték
meg az egyetemi és fôiskolai bajnokságot a TF elôtt, hogy csak férfiversenyzôkkel indultak!
„Annak idején a Testnevelési Fôiskolán tanultak nem elégítették ki az
igényeimet, ezért megannyi szakcikket dolgoztam fel, függetlenül attól,
hogy az atlétika melyik ágát érintették.
Elsôsorban a képességfejlesztésre
összpontosítottam, és szerénytelenség nélkül állíthatom, a sportág szinte
valamennyi területén meg tudtam valósítani az elképzelésemet" - mondta
friss mesteredzôként.
Nagy Zsigmond az utolsó pillanatig
aktívan dolgozott a magyar atlétika
eredményességért – a pekingi olimpián is szerepelt tanítványa, a gátfutó
Vári Edit -, edzôként és pedagógusként is harcolt a tiltott teljesítményfofm
kozó szerek használata ellen.

KOVÁCSI ALADÁR
(1932-2010)
Fiatalon lett olimpiai bajnok öttusában: még húszéves sem volt, amikor
1952-ben Helsinkiben a dobogó tetejére állhatott Benedek Gábor és Szondy
István társaságában. Ilyen fiatalon azóta sem tudott senki olimpiát nyerni
ebben a nehéz, összetett sportágban.
Kovácsi Aladár akkori teljesítményének értékét növeli, hogy négy évvel az
ötkarikás játékok elôtt még nem is
sportolt versenyszerûen – igaz, sportos életet élt.
Mindig büszkén idézte fel a kezdeteket: csillaghegyi srácként úszni tudott,
a strandon fára mászott, kajakozott, átúszta a Dunát a barátokkal, vagyis élte
a „csillaghegyi vagányok" életét. Azzal
a szóval, hogy öttusa, 1948-ban találkozott elôször, amikor az újságban olvasta, hogy a londoni olimpián Karácson
László a tereplovaglásban bukott, jobb
vállát törte, de felkötött karral másnap
elindult a vívásban, és bal kézzel majdnem a mezôny felét megverte. „Akkor
figyeltem fel erre a sportra, amely ilyen
kiváló embereket nevel" – mesélte a
75. születésnapján adott interjúban.

Kovácsi Aladár rövid sportolói pályafutása során volt világbajnok csapat
tagja és egyéni bronzérmes (1955), a
lesiklással és sífutással rendezett téli
öttusában zsinórban öt bajnoki aranyat
szerzett (1951-1955), majd 1958-ban
még országos bajnok és csapatban vbezüstérmes lett – és elköszönt a versenyektôl, mert jó nôgyógyász akart
lenni.

Késôbb visszatért szeretett sportágába, az öregfiú-versenyek résztvevôje, és amíg egészsége engedte, az utódok versengésének lelkes nézôje volt.
Kovácsi Aladár - mint a suhanc korában csodált öttusázók - kemény ember
volt. Mert bár az utolsó éveiben súlyos
betegséggel küzdött, fájdalmát nem
mutatta, humorát nem veszítette el,
megmaradt vagánynak. A szája sarkában megbújó mosollyal mesélte mindig, hogy ô az elsô magyar olimpiai bajnok öttusázó. „Helsinkiben én fejeztem be elsôként a versenyt, no és az
eredményhirdetéskor elôretörtem, én
ugrottam föl elsôként a dobogóra.
Igaz, az elsô aranyérmet Szondy Pista
nyakába akasztották, mert akkor sem a
magasságával tûnt ki, így elôre engedtük a dobogón. Emiatt sokáig ment a
harc közöttünk, hogy ki is az elsô olimpiai bajnok. Amikor Pista nyolcvanadik
születésnapját ünnepeltük, gesztust
gyakoroltam, a nyilvánosság elôtt átengedtem neki a címet".
Igen, ilyen volt Kovácsi Aladár. Vafm
gány, úriember.
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DR. HARSÁNYI LÁSZLÓ
(1936-2010)
Edzô és sportvezetô volt Szekszárdon, Pécsen és az OTSH-ban Budapesten, de valójában kutató és szakíró. Valami megmagyarázhatatlan erô
vezérelte az újabb és újabb ismeretek
megszerzésében. Olvasott és írt, elképesztôen sokat. Szinte hihetetlen,
hogy komolyabb idegennyelvtudás
nélkül teljességgel ismerte az orosz
és német edzésmódszertani és atlétikai szakirodalmat. Nemzetközi szaklapokban publikált és ezáltal elismert
szaktekintély volt, amit levelezôi
munkatársi tisztsége a Leistungsportnál is alátámaszt. Ô is, én is több
szakcikket publikáltunk a Leistungsportban. Írtunk közösen cikkeket és
könyvet. Edzéstudomány c. könyve,
ha angol nyelven jelent volna meg,
akkor ma a világ legjobb könyvei között emlegetnék. A két kötetben minden benne van, ami lényeges volt a
megjelenésének idôpontjáig. Fáradhatatlan igyekezettel kutatta a tehetségek kiválasztásának, beválásának
irodalmát, amely ismereteket oly
nagyszerûen volt képes összeilleszteni, hogy új felismerések születtek belôlük.
Végtelenül következetes volt edzônek, sportvezetônek és tanárnak is.
Személyes edzôi sikerei elsôsorban
az ifjúsági és utánpótlás korosztályban voltak. Viszont vezetôedzôként,
létesítményvezetôként Pécsen, a
PMSC atlétika szakosztályánál olyat
alkotott, amely még mindig minta lehet sok egyesület számára. Majdnem
a semmibôl hozott létre egy jól mûködô atlétikai szakosztályt, amelynek
számtalan országos bajnoka volt a
serdülô korosztálytól a felnôttekig.
Válogatott versenyzôket adtak az országnak. Mindent megtett azért,
hogy atlétái megfelelô körülmények
között dolgozhassanak. Fáradhatatlan
volt ebben a tekintetben is. A nehézségek nem tántorították el a céltól, ha
a sportpálya fejlesztésérôl volt szó.
Mindezekért azonban követelt is,
amit sokan szívtelenségnek tartottak.
Nehezen tudta elviselni, ha a közös
munka eredményeit elrontotta valaki.
Ez megbocsáthatatlan volt számára.
Edzôi eredményeit, a PMSC atlétika
szakosztályban edzôi és sportvezetôi
sikereit és irodalmi munkásságát
mesteredzôi címmel ismerték el
1997-ben. Erre nagyon büszke volt,
de soha nem kérkedett vele.
Az 1990-es évek elején Ô is azon

kevesek közé tartozott, akik megalapították a Mester-Edzô folyóiratot,
amelynek elsô társszerkesztôje, majd
a helyébe lépô Magyar Edzô folyóirat
elsô felelôs szerkesztôje volt. Mindketten megszállottjai voltunk a korszerû edzôképzésnek, az edzôképzés
új alapokra helyezésének. Számtalan
beszélgetésünk alkalmával vetette fel
egy edzôi társaság megalapításának
gondolatát. Úgy gondolta, hogy egy
ilyen szervezet sokat segíthet az
edzôk összefogásában, az önképzésben. Rá jellemzôen a gondolat nem
sokáig maradt tettek nélkül, melyek a
Magyar Edzôk Társaságának megalapításához vezettek. Ô volt az elsô fôtitkára ennek a mai napig jól mûködô
társaságnak. Ugyanebben az idôben
volt a MOB Szakmai-tudományos Bizottságának a titkára is. Élete az edzôi
hivatás, az edzôképzés körül forgott,
és sokkal többet adott sporttársadalmunknak, mint amit sokan elképzelnek.

Akarata, eltökéltsége bámulatra
méltó volt, de ezt csak azok ismerhették igazán, akik közel kerültek hozzá, ami nem volt könnyû dolog. Akik
csak felületesen ismerték, azokban a
kellemetlen ember benyomása fogalmazódhatott meg. Én azon kevés
szerencsések közé tartozom, akik
olyan közel kerülhettek hozzá,
amennyire csak egy zárkózott emberhez közel lehet férkôzni. Emberi
nagyságára mi sem volt jellemzôbb,
mint az, hogy amikor egy enyhe
agyérgörcs ledöntötte lábáról, nem
esett kétségbe. Elfogadta a történteket és mindent megtett azért, hogy
felépüljön, hogy be nem fejezett életmûvét beteljesítse. Ezekben az években jelent meg Edzéstudomány címû
kétkötetes munkája, amely korszakalkotó.
A közszerepléstôl 2000 után folyamatosan visszavonult. A Pécsi Tudomány Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Intézetében óraadóként tanította a számára oly kedves
edzéselméletet, a sporttudományi
kutatást és az atlétikát. Minthogy számára a tanítás szervesen összefonódott a tanulással, rendületlenül tanult
tovább. Idôs korára megtanulta a számítógép használatát. E-mailen tartotta a kapcsolatot azokkal, akiknek volt
mondanivalója. Gyanítom, hogy élete
utolsó éveiben is a könyvtárban érezte magát a legjobban, élvezve az internet által lehetôvé tett gyors információszerzést. Tobzódhatott a szakmai és tudományos irodalom sokszínûségében. Vélelmezem, ez volt a
legnyomósabb oka annak, hogy elsajátította a számítógép használatát.
Azt hiszem boldog ember volt, mert
azt csinálta, amit mindig is akart, amit
szeretett. S ennél többet nem is várhatott az élettôl.
Dr. Tihanyi József DSc
egyetemi tanár
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Zsírégetô étrend-kiegészítôk alkalmazása
a felkészítésében
Korszerû sporttáplálkozás

Szabó S.
András
rovata

A sporttáplálkozás egyes speciális
kérdéseit elemzô, 2002-ben indított rovatunkban az eddigiek során már 27
önálló közlemény jelent meg.
Az alábbi írás folytatja a nagyszámú
táplálék-kiegészítô készítmények közül
a zsírégetô hatású étrendkiegészítôk
ismertetését, s az ilyen típusú termékek – ilyen hatású készítmény az elôzô
részekben ismertetett karnitin és
króm-pikolinát is – szerepét tárgyalja a
sportolók táplálkozásában.

Zsírégetô hatású konjugált
linolsav alkalmazása a
sporttáplálkozásban, illetve
a sportolók felkészítésében
A zsíranyagcserére hatással lévô
nagyszámú – s azon belül zsírégetô tulajdonságú – készítmény közül gyakran
kerül alkalmazásra a konjugált linolsav
is, az angol rövidítést használva, CLA.
Ezen készítmény – a pórsáfrány növénybôl szokták kivonni – is rendelkezik anabolikus (precízebben írva antikatabolikus) hatással a zsírégetô tulajdonság mellett. Ugyanis hatásmechanizmusa azon alapul, hogy ez egy olyan
speciális zsírsav, ami küzd a szervezetben a többi zsír, illetve zsírsav ellen, s
olyan kémiai közvetítô anyagok (mediátorok) felszabadulását idézi elô, amelyek nem csupán a zsírégetést fokozzák, de izomnövekedéshez is vezetnek. Ez utóbbi oka, hogy gátolják az
edzés során, illetve az edzés után fellépô fehérjebontó folyamatokat.
Bár a CLA a sportolók körében elsôsorban mint zsírégetôszer használatos,
de jól ismert antioxidáns hatása is. Fontos szerepe lehet az immunrendszer
erôsítésében, védi a szervezetet a betegségekkel szemben. A javasolható napi dózis 2-4g, célszerû folyadékkal bevenni étkezés után. Bár káros mellékhatásáról nincs információ, s ezért túladagolása veszélytelennek tûnik, de nem
célszerû, illetve szükségtelen a javasolt
dózisnál többet bevinni a szervezetbe.

Ugyanakkor fontos, hogy a zsírfelszívódást gátló szerekkel (pl. chitosan) együtt
nem alkalmazható. Többféle készítmény (pl. Fatloss) hatóanyaga a CLA.

A lecitin alkalmazhatósága
a sportolók táplálkozásában
A lecitin is széleskörûen alkalmazott
zsírégetô hatású készítmény, s kiemelendô, hogy messze nem csupán a
sporttáplálkozásban használatos. Két
fô alkotórésze a kolin és az inozitol.
A kolin fontos szerepet tölt be a sejteket határoló membránok szerkezetében, megkönnyíti az idegimpulzusok
haladását. A kolin lipotróp anyag, megakadályozza a zsírok lerakódását a májban s az epehólyagban, védi a májat.
Segíti a toxikus anyagok s a gyógyszerek méregtelenítését. Fokozza a zsírok
felhasználódását a szervezetben, segíti a zsírégetést. Növeli a szervezeten
belül a koleszterin felhasználást, emulgeálja a koleszterint, megnehezíti a lerakódását az érfalakra s így csökkenti a
koleszterinszintet. Jelenléte csökkenti
a karnitin vizeletbe történô kiválasztását, s ezáltal emeli az izom karnitin
szintjét. Segít továbbá bizonyos kognitív funkciókat, javítja a memóriát, szellemi egészséget biztosít.
A kolin a B-komplex egyik tagja, azért
nem szokták a B-vitaminok közé sorolni, mert a szervezet saját maga is tudja
szintetizálni, nem csupán külsô forrásból fedezni. Máj, tojás, földimogyoró,
búzacsíra jelentôs mennyiségben tartalmazza. A különbözô lecitinek foszfatidil-kolin tartalma általában 10-20 %.
A napi kolin igény általában 400-600
mg közötti érték. Sportolóknál zsírégetés céllal kiegészítésként 3x500 mg javasolható naponta, étkezések után, bô
vízzel bevéve s lehetôleg a B-komplex
többi tagjával együtt. Hatását a
B-vitaminok, a folsav s az inozitol erôsíti.
Kis, vagy közepes dózisban
mellékhatása nem ismert, de
túladagolás esetén az ún. trimetilaminuria (halszag) jelensége léphet fel, továbbá izzadás,
hányás, puffadás, hasmenés,
szívritmuszavar, depresszió jelentkezhet. Ezen tünetek azonban
csak 10 g /nap feletti dózis esetében léphetnek fel.
Az inozitol a glükóz izomerje, ez is
C6H12O6 összetételû anyag, de nincs
benne aldehid csoport, a 6-tagú széngyûrûben minden C-atomhoz egy H és

OH csoport kapcsolódik. Ha a hidroxil
csoportokat foszforsav köti le, akkor fitátról beszélünk.
Az inozitol is lipotróp anyag, védi a
májat, fokozza a zsírfelhasználást,
csökkenti a koleszterinszintet, szerepe
van a pszichés egészség biztosításában, hatásos a depresszió ellen s
nyugtató hatása is van.
A kolinhoz hasonlóan nem hivatalos
B-vitamin, a szervezet myo-inozitol formájában képes szintetizálni. Szükséges a haj egészséges növekedéséhez
s hatásos az ekcéma ellen is. A napi
szükséglet kb. 1 g, a sportolóknál javasolt napi kiegészítés 3x500 mg bô vízzel bevéve étkezést követôen. Természetes forrása a máj, sörélesztô, káposzta, amerikai mogyoró, s pl. a szója
illetve a hüvelyesek. Az inozitol az emberi agyban elég nagy koncentrációban
tárolódik. A jelzett, illetve sportolóknál
zsírégetésre javasolt dózisban alkalmazva káros mellékhatásokkal nem
kell számolni, de nagy mennyiség (10
g/nap felett) esetén emésztési zavar,
hányinger, hasmenés elôfordulhat.
Összegezve tehát megállapítható,
hogy a lecitin alkalmazása a sportolók
diétájában csökkenti a koleszterinszintet, erôsíti a szívizomzatot, tisztítja az
érfalakat. Továbbá mérsékli az ízületi
fájdalmakat, segíti az idôjárási frontokra érzékeny egyedeket s ismert memóriajavító hatása is. Napi legfeljebb
3-7 g dózisban alkalmazva negatív hatásoktól s az ún. túladagolás jelenségétôl nem kell tartani.
A cikksorozat folytatódik, a rovat következô része folytatja a táplálék-kiegészítôk közül a zsírégetôk alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdések
Szabó S. András
elemzését.
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Messze szállt a kalapács
KÔ ANDRÁS: A KALAPÁCSVETÔ ARATÁSA. ZSIVÓTZKY GYULA ÉLETPÁLYÁJA
BUDAPEST, 2010. APRIORI INTERNATIONAL
Élt közöttünk egy ember, alig
Ha az nem sikerült - még eltöbbet, mint hetven esztendôt, s
szántabbá vált. Úgy vélte, még
mégis teljes életutat tudhatott
többet kell dolgozni. Tonnákat
maga mögött. Volt magyar bajemelni, javítani a stíluson és
nok, Európa-bajnok és olimpiai
sportszerûen élni.
bajnok, világcsúcstartó, a NemKô András „beszélgetô könyvézet Sportolója, az Évszázad Mabôl" kiderül, hogy így látta ezt a
gyar Atlétája, és sok elismerés
környezete is. A család, a barátok,
mellett a Magyar Örökség díj tua sporttársak.
lajdonosa is.
Zsivótzky Gyula életútja példás
Ki volt ô? – kérdezhetnénk, de
életút, amely sokak számára ada választ szinte mindenki tudja:
hat útmutatást a sport mai világáZsivótzky Gyula, az elkötelezett,
ban is. Munka, tisztesség, nemaz elvégzett munkában hívô, az
zeti elkötelezettség, sportszerûeredményeket a legtisztább eszség. Szinte kivétel nélkül megfoközökkel elérni akaró sportoló.
galmazódnak mindezek a gondoÉlete küzdelmes és nehézsélatok a reá emlékezôkben.
gekkel volt teli s ô szinte mindent
Zsivótzky Gyula nem csak péllegyôzve haladt a maga által kijedakép, maga is példaképek nyolölt úton. Kisbér, Tata, Kiskunfélmán kezdte el a kalapácsvetést,
egyháza, Budapest, Balatonfenyezt a korábban Magyarországon
ves. Életútjának megannyi szerecsak alig ismert „számot". Nétett és fontos állomása. A testnemeth Imre londoni gyôzelme,
velési gimnázium, a fôiskola – a
majd Csermák József Helsinki siTF --, a kikapcsolódás örömét és
kere kijelölte számára az utat.
Kezdte a maga eszkábálta sporta barátokat adó Balaton…
eszközzel s egyre elôbbre jutott a
Számára mindezek fontosak
göröngyös úton. Sokan segítették
voltak, ahogy az volt ô is a barápályafutása során, akikre mindig
toknak és a magyar sportszeretisztelettel emlékezett, így Tulit
tôknek. Az oly sokak által várt és
Péterre, az egykori kiskunfélegyremélt olimpiai bajnoki gyôzelme
etô
Könyvismert
házai testnevelôre, aki gyakorta
elôtt nem kevés távirat, levél inmondta a testnevelési órák kezdedult útra hozzá. Kováts Béla, a
Vas megyei Pankasz általános iskolájának igazgatója 1968- tén Kiskunfélegyházán: „Tornászok kilépni, Zsivótzky fiam,
ban ezeket írta többek között neki: „Megkérjük, hogy gon- te meg fogd a kalapácsot, a diszkoszt, a súlyt, a gerelyt, és
doljon arra, mikor a döntôben megfogja a kalapácsot: közel indulj ki a pályára." De ugyanígy emlékezett Csermák József15 millió magyar roppant akarata kíséri majd… és forog Ön- re, a késôbb edzôjévé, s egyben baráttá vált olimpiai bajnoknel a körben, lesve – nagy reménnyel – a szer ívét, becsa- ra is, akinek tapolcai sírja elôtt mindig fejet hajtott és letette
pódási helyét, és együtt ujjongunk majd a jó eredmény lát- a maga virágcsokrát, amikor csak arra járt és „elbeszélgetett"
vele egy kicsit a világ dolgairól, sportról, múltról és jövôrôl.
tán, mert az lesz."
Ma már az ô sírjához lehet zarándokolni az óbudai temeKováts Béla igazgató úr nem gondolhatta, hogy 15 millió
magyarról majd több, mint két évtized múltán Antall József, tôbe és kérni az ott nyugvó, mindig ôszinte, társaiért kiálló
a Magyar Köztársaság miniszterelnöke fog szólni, akiknek ô néhai bajnok tanácsait. Bizony, lenne mit kérdezni tôle.
Lesz-e vajon mindennapos testnevelés? Megértéssel filélekben miniszterelnökének érezte magát, s amidôn mintegy négy és félévtizedes elnyomatás után elôször választ- gyelik-e azt a fiatal sportolót ma, aki „különórázik" az iskola
udvarán, hogy kipróbáljon egy új mozdulatot, amely épp
hatott tisztán és több párt közül a magyar nép.
Zsivótzky Gyula, beváltotta Kováts Béla – akkoriban még eszébe jutott? Szabad-e elvállalni olyan feladatot, amely lenyilván elvtársnak szólított – igazgató reményeit, megvaló- mondást, nehézségeket, rendkívüli megpróbáltatást ró
sítva egyben a saját álmát is. Mexikóvárosban 1968. októ- ránk?… Hosszan kérdezhetnénk.
Zsivótzky Gyula nemzedékek számára volt és ma is minber 18-án, 73,36 méteres eredményével, új olimpiai csúcscsal, két olimpiai második helyezéssel már a háta mögött, takép és sportolói, sportvezetôi példa. Csak remélni mepályája csúcsára ért, pedig számára - ahogyan ô mindig is rem, hogy így az marad még sokáig, mert a könyvben meghangoztatta - az igazi a világcsúcs volt, s ezt az álmát is va- szólalók szinte kivétel nélkül méltán úgy beszélnek róla,
mint olyan emberrôl és sportolóról, aki ritkán születik - egy
lóra váltotta.
Zsivótzky Gyula 1960-ban Rómában és 1964-ben Tokió- személyben ember, barát, sportoló, s magyar.
Ôrizzük meg az emlékét, fogadjuk meg a tanácsait s örülban a dobogó második fokára állhatott, pedig sokan remélték már akkor a nagy sikert. Tokió elôtt szinte a halál torká- jünk annak, hogy Kô András jóvoltából – az általa kedvelt
ból tért vissza. Mások már egyáltalán a versenyen való in- „beszélgetô könyv" formájában – megszületett ez a kötet,
dulásnak is örültek volna, ô viszont gyôzni akart - mint min- amelyben elénk tárta a XX. századi magyar atlétika legnaSzakály Sándor
gyobb egyéniségének az alakját.
den versenyén.
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125 éves az újpesti sportklub
1885. június 16-án Újpest nagyközség piactéri iskolájának egyik tantermében
sportegyesület alakult: húsz lelkes ifjú kimondta az Újpesti Torna Egylet megala kulását. A rövidesen csatlakozó tagok száma mindössze hetvennyolc volt. Ennyi en fogadták el a klub jelszavát: „Egység, épség, egyetértés", s egyúttal azt is,
ami a késôbbiekben a folytonosságot jelképezi: legyen az UTE színe lila-fehér.
Többféle változatban ismert egy
mondás, melynek lényege: Aki nem ismeri, nem ápolja a múltját, nem érdemli meg a jövôjét sem.
Nos, az Újpesti Torna Egylet mai vezetôi minden dicséretet megérdemelnek, mert a magyar sport (benne a
klub) sanyarú helyzete ellenére idôt,
energiát – no és lehetôség szerint
pénzt – nem sajnálva rendszeresen
megemlékeznek a kerek évfordulókról.
Akárcsak öt éve a 120., ezúttal a 125.
évforduló adott apropót arra, hogy közös ünneplésre hívják mindazokat, akik
valamilyen kapcsolatban álltak-állnak a
lila-fehér klubbal.
2010. június 18-án délután a rossz
idô csak módosította, de elmosni nem
tudta sok-sok egykori és mai sportoló,
edzô és sportkedvelô hívô programját:
a Megyeri úti létesítmény hatalmas
udvara helyett a Jégcsarnokban jöttek
össze mindazok, akik szeretett klubjuk
születésnapját ünnepelték.
Megható volt látni, ahogy a rég nem
látott barátok, ismerôsök üdvözölték
egymást: „Te ki is vagy? Mert olyan ismerôs vagy, de már nem emlékszem,
melyik szakosztályból."
Aztán elkezdôdött a beszélgetés, az
emlékek felidézése. Szerencsére, volt
mire emlékezni…
A 125 éves klub életében – ahogy a
neve is jelzi – kezdetben a torna volt az
egyetlen sportág. Aztán Gyôri Farkas
Gyula alelnök hatvanezer forintot örökölt, s ennek számottevô részét az
UTE javára ajánlotta fel. A klub korlátot, lovat, köteleket, sôt súlyzókat, vívósisakokat, tôröket, egyéb sporteszközöket vásárolt – s ennek köszönhetôen létrejött az újpesti vívók szakosztálya, majd az atlétáké is.
Az elsô országos bajnokot az atléták
„adták": 1906-ban Kéméndy Ernô megnyerte a 120 yardos gátfutást. A figyelem mégsem az atlétika felé fordult, elvonta azt egy másik sportág, amelynek
nevét Budapest is csak a század utolsó
éveiben tanulgatta. A „valami rugdalódzó játék" hatására az újpesti ifjak is futballcsapatot alakítottak Újpesti Football
Club névvel. Sorra alakultak a szakosztályok, majd az 1932-es esztendôben
megszületnek az elsô lila-fehér olimpiai
aranyérmek is: Los Angelesben a vízilabda-csapat tagjaként Halassy Olivér,

Barta István és Németh János állhat fel
a dobogó tetejére.
És innentôl már nem volt többet megállás, újpesti versenyzôk egész sora lett
sportága meghatározó egyénisége.
Idôközben többször változott az egyesület neve – volt Budapesti, majd Újpesti Dózsa is, 1991-tôl ismét UTE -, ám a
lila-fehér szín, és a magyar sport élvonalában elfoglalt hely állandó maradt.
A rendszerváltozás után a mamutklub egyre nehezebben bírta tartani a
korábbi színvonalat: míg 1989-ben és
1990-ben is az Ú. Dózsa volt a legeredményesebb hazai sportklub, a következô idôszakra rányomta bélyegét az

anyagi támogatások csökkenése, és
több személyi változás is bekövetkezett. A máig legnagyobb törést 1999.
január 18-án szenvedte el az egyesület, amikor az Ifjúsági és Sportminisztérium – Derce Tamás IV. kerületi polgármester szavaival élve – „kimondta a
halálos ítéletet a klubra". A kormány
sportprogramjával összhangban ugyanis megszûnt az UTE állami támogatása. A témával kapcsolatban kiadott nyilatkozat szerint „A sportkormányzat a
jövôben nem kíván egyetlen egyesületnek sem közvetlen állami támogatást nyújtani, a sportszervezetek közül
kizárólag a szakszövetségnek nyújt
közvetlen állami támogatást, ebbe építi be az egyes szakági mûhelyek támogatási rendszerét, a szövetségekre bízva a gyakorlati szakmai döntéseket" (az
FTC és a Kispest-Honvéd – támogatása mindazonáltal megmaradt).

Bajnokok az ünnepi tortánál: Rejtô Ildikó és Berki Krisztián
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A krónikák (a Nemzeti Sport 1999. januári számai) idézik Szabó Bence akkori
elnök szavait: „Egy több mint száz éve
alapított klub jutott el idáig, amely 38
olimpiai bajnokot, és több mint száz világbajnokot nevelt. Versenyzôink közül
most is több mint százan tagjai az olimpiai keretnek. A lila-fehér színeket általában 20-30 sportoló képviseli egy-egy

■

olimpián. Mi most hátrányba kerülünk a
135 millió forintos támogatás megvonásával, mert azért vannak klubok, amelyeknél megjelenik az állami támogatás
a MÁV, a HM vagy az FM jóvoltából. Létesítményeink korábban a BM kezelésében voltak, ezért mi azok hasznosításából nem tudtunk saját bevételre szert
tenni, ellentétben másokkal".

OLIMPIAI BAJNOKOK LILA-FEHÉRBEN
1932 Barta István, Halassy Olivér, Németh János (vízilabda)
1936 Kárpáti Károly (birkózás), Kabos Endre (vívás, kard egyéni és csapat), Bozsi Mihály, Halassy Olivér, Németh János, Kutasi György (vízilabda)
1952 Szilvásy Miklós (birkózás), Gyarmati Dezsô, Lemhényi Dezsô, Martin
Miklós, Vizvári György (vízilabda)
1956 Urányi János, Fábián László (kajak kettes), Keleti Ágnes (torna, felemáskorlát, gerenda, mûszabadgyakorlat, kéziszer csapat), Gyarmati Dezsô, Mayer
Mihály (vízilabda)
1964 Polyák Imre (birkózás), Bene Ferenc (labdarúgás), Marosi Paula (vívás,
nôi tôr csapat), Rejtô Ildikó (vívás, nôi tôr egyéni és csapat), Dömötör Zoltán,
Mayer Mihály (vízilabda)
1968 Zsivótzky Gyula (atlétika), Dunai II Antal, Fazekas László, Nagy László,
Noskó Ernô (labdarúgás)
1976 Cservenyák Tibor, Sárosi László (vízilabda)
1980 Növényi Norbert (birkózás)
1988 Darnyi Tamás (úszás, 400 és 200 m vegyes), Mizsér Attila (öttusa, csapat), Csongrádi László (vívás, kard csapat), Szabó Bence (vívás, kard csapat)
1992 Farkas Péter (birkózás), Dónusz Éva (kajak négyes), Czigány Kinga (kajak
négyes), Mészáros Erika (kajak négyes), Szabó Bence (vívás, kard egyéni)

Szabó Bence szerint a legnagyobb
baj az volt, hogy elôzetesen senki sem
tájékoztatta ôket a drasztikus intézkedésrôl, nem hagytak nekik idôt az átállásra, változtatásra.
Nem csoda, neves sportolók voltak
kénytelenek elhagyni a lila-fehér klubot, hogy máshol megfelelô körülmények között folytassák pályafutásukat.
Többek között olimpiai és világbajnok,
valamint érmes kajakozók, vívók, vízilabdázók „menekültek" más klubokba.
Bár azóta a klub sportolói Európa- és
világbajnokságokon a hagyományokhoz méltóan szerepeltek, 1992 után
olimpián már nem sikerült gyôzniük.
Jelentôs változás következett be,
amikor 1999-tôl kikerült az UTE szervezetébôl a felnôtt labdarúgó szakosztály és Újpest FC néven önálló professzionális klubként mûködik. Az
utánpótlás nevelése azonban továbbra
is az UTE-ban folyik.
Jelenleg az Újpesti Torna Egyletben
15 szakosztályban 2000-3000 fô sportol a kezdôktôl az élversenyzôkig.
A lila-fehér hívek abban bíznak, hogy
öt év múlva újabb kerek születésnapot
ülhetnek, és akkor talán újabb olimpiai
bajnoknak is örülhetnek.
Füredi Marianne

Kertész István: Ez történt Olümpiában
Ha lehet ezt a kifejezést használni,
érdemtelenül csendben jelent meg a
címben jelzett rendkívül értékes népszerû-tudományos alkotás a közelmúltban a debreceni Tóth Könyvkereskedés és Kiadó jóvoltából.
Igaz a szerzô maga különösképpen
nem is igazán szorul bemutatásra, hiszen Dr. Kertész István, az ókori görög kultúra és az olimpiai játékok történetének egyik, ha nem legkiválóbb
hazai ismerôje, kutatója, elismert
nemzetközi tekintély, akire még görög tudós társai is felnéznek, s már
korábban számos fontos mû alkotója.
Az olimpizmus, az olimpiai játékok
kultusza, fejlôdése, változásai megkülönböztetett érdeklôdésre tarthatnak
számot a huszonegyedik században, s
elegendô ennek illusztrálására emlékeztetni a legutóbb nyári játékok színhelyére, Pekingre, valamint a nagyszerû versenyekre, eseményekre, látványosságaira. S rohamosan közeledik máris a következô ötkarikás világesemény - 2012-ben, Londonban.
Nem kétséges, „Négyévenként a
világ figyelme a felé a városa felé fordul, ahol a nyári olimpiai játékokat
megrendezik – tudjuk a szerzôtôl. -

1896-tól napjainkig az
olimpiai versenyek jelentik az emberi civilizáció egyik legnagyobb
ünnepét. Az önmaguk
erejét, bátorságát, és
tehetségét a világbéke,
a faji, nemi, vallási
egyenlôség, a barátság, a szolidaritás és az
egymás értékeinek elismerése
jegyében
összemérô sportolók
seregszemléjének
színhelye, két héten át,
bolygónk fôvárosának
számít. Ha van sikerágazata a magyar történelemnek, ha van
olyan része nemzeti tudatunknak,
amely növeli önbizalmunkat és e nép
minôségében vetett hitünket, akkor a
nyári olimpiai játékokon elért kimagasló eredményeink nyomán az olimpiai
mozgalom minden bizonnyal az…"
Az olimpiai ünnepeknek az eredete,
lényege, gyökerei önmagukban is
rendkívül érdekes olvasmányt jelentenek, s a nagy tudású szerzô élvezetes stílusban kalauzolja ráadásul olvasóit ebben a tüneményes világban,
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Könyvismerte

Olümpiában.
Van
mindamellett könyvének egy ki nem
mondott erôteljes és
figyelemre
méltó
közvetett üzenete az
értékes
régészeti
elemek, szórakoztató történetek és érdekességek mellett
a ma embere, a magyar testkultúra elkötelezett hívei számára is. Sporttársadalmunk 1990, immár
húsz éve várja –
mindhiába – hogy
tisztelettel adózva nemes hagyományainknak, elévülhetetlen sikereinknek az olimpiai mozgalomban, hazánkban végre rendezôdjenek a sport
és testkultúra ügyei.
A múlt ismerete, tisztelete nélkül
ez nem megy. Ezért is ajánljuk Kertész professzor pompás kötetét minden sportkedvelônek, az olimpia szellemét magáénak valló olvasónak, reményeink szerint beleértve az érdeklôdôk mellett a jövô építését meghaG.R.
tározó döntéshozókat is.

