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Néhány sorban...
Nem akármilyen esztendô köszöntött ránk 2012-vel.
Hát persze: a XXX. Olimpiai
Játékok Londonban, a labdarúgó Eb Lengyelországban és Ukrajnában, még akkor is, ha az utóbbiban újra
csak hiányzók leszünk a mezônybôl, mögöttünk hagytuk
máris az elsô ifjúsági téli
olimpiát Innsbruckban – sorolhatnánk tovább a fontos olimpiai kvalifikációs állomásokat, stb., stb…
Mégis, a magyar sport helyzete, kilátásai, jövôje szempontjából vitathatatlanul az esztendô elsô negyedéve a meghatározó, pontosabban a tavaly elfogadott új sporttörvény érvénybelépését
követô február 26-i Magyar Olimpiai Bizottság közgyûlése. Mostantól alapjaiban változik meg a magyar testkultúra
intézményrendszere, amelyben a MOB
kiemelt fontosságú köztestületévé, lényegében az egyedüli és mindenható
sportirányító szervezetté vált. Jogosítványai közé tartozik az állami költségvetési
támogatások elveinek meghatározása,
elosztása, és az ellenôrzés. Egyetlen
kézbe került tehát a sport finanszírozása.
A törvény a MOB feladatai közé sorolja
az utánpótlás-nevelés koncepciójának kidolgozását, szervezeti felépítését és
mûködtetését, az állami tulajdonban lévô sportlétesítmények fenntartását, illetve fejlesztését. A legszélesebb körben
ható központosító változás, hogy a MOB
felügyelete alatt tevékenykednek a nem
olimpiai sportágak szövetségei, s az eddig függetlenül mûködô sport ernyôszervezetek is, mint amilyen a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, a Sportegyesületek Országos Szövetsége. Ez utóbbiak tagozatként mûködnek az új keretrendszerben,
s vezetôik egy-egy alelnöki helyet kaptak
a MOB elnökségében. Mostanáig a Magyar Labdarúgó Szövetség megkülönböztetett módon különállva tevékenykedett, ezután azonban ennek felügyeletét
is a MOB látja el.
A centralizálás a sportban egyáltalán
nem szitokszó - átláthatóságot, hatékonyabb gazdálkodást, pénzügyi fegyelmet, könnyebb ellenôrzést, elvárható
szakmai igényességet jelenthet. Európában az olasz CONI szervezete és eredményei, immár több évtizedes szemléletes példát szolgáltatnak erre, sôt a nem
is olyan távoli múltban, Németországban
és Nagy-Britanniában tett hasonló intézkedések úgyszintén. A most beiktatott
reformok reményt adhatnak - a túlontúl
hosszú stagnálás, bizonytalanság és sajnálatos visszaesés után - egy új fejlôdési korszak sikeres nyitányára. Az minden
esetre derûlátásra adhat okot, hogy a
sportkultúra finanszírozására a kormány
lényegesen többet áldoz, mint elôdei.
Gallov Rezsô

MAGYAR EDZŐ

3

ÚJ ESZTENDÔ

Régi feladatok – új köntösben
A kialakult évtizedes szokások, valamint az évváltással együtt járó gazdasági - azaz költségvetési - kényszer
okán az év vége-év eleje a számvetéssel, a jövô feladatainak megtervezésével jár együtt.
Egy olyan társadalmi szervezet tevékenysége, mint a MET gyakorlatilag folyamatos, vannak állandó, az adott évtôl független, vannak folyamatos, több
éven átnyúló és természetesen évente adódó aktuális feladatai. Ennek
következménye, hogy mindig maradnak feladatok a múlt évbôl, olyanok,
amiket folytatni kell és természetesen
jönnek új irányok, új feladatok, esetenként más hangsúlyt kapnak a régiek.
Különösen igaz ez a most következô
idôkre, hiszen a Sporttörvény módosítása átrajzolta a magyar sportirányítás
eddigi rendszerét, jelentôsen növelte a
MOB szerepét a sport szervezeti
struktúrájának kialakításában és szakmai megújításában.
Úgy gondolom, ez a változás kedvezôen hathat néhány, a MET által felvállalt és fontosnak tartott problémakör
eddiginél kedvezôbb kezelésére. A
Sporttörvény módosítását jóváhagyó
2011. évi CLXXII. törvény a MOB feladatai között - többek között - megjelöli a korszerû szakmai munkához szükséges ismeretek elterjesztését, a
sportszakemberek képzési, továbbképzési céljait szolgáló programok
meghatározását, a sportszövetségek
kötelezô sportszakember-továbbképzési feladatainak segítését, valamint a
sporttudomány fejlesztésével összefüggô feladatok ellátását.
A Magyar Edzôk Társasága, a MOB
és a TF karöltve immár egy évtizede
küzd az edzôk kötelezô továbbképzésének újbóli bevezetéséért. A kötelezô
továbbképzés visszahozatalát indokolja a magyar sport szakmai színvonalának, eredményességének az elmúlt
néhány évben szinte minden területen
tapasztalható visszaesése, valamint az
is, hogy – tapasztalataink szerint – az
OKJ rendszerû edzôképzés bevezetésével – néhány sportági kivételtôl eltekintve – hanyatlott az edzôképzés színvonala, ami együtt járt a frissen végzett sportoktatók, sportedzôk tudásszintjének, sportági és általános
szakmai ismereteinek hanyatlásával is.
Törekvéseink hosszú ideig kudarcba
fulladtak, aminek oka elsôsorban az állami akarat hiánya volt az edzôk kötele-

zô továbbképzésének visszaállítására.
Ezért is szorgalmaztuk a Sporttörvény
megújítása során, hogy a törvénybe
kerüljön be a kötelezô továbbképzés
fogalma. Ez, egy utolsó pillanatban benyújtott módosító indítvánnyal meg is
valósult, igaz, csupán a sportszövetségek által rendezett továbbképzésekre
vonatkozóan. A módosított Sporttörvény „A sportszakember jogállása"
címszó alatt a következôket tartalmazza: „A sportszakember köteles részt
venni a sportszövetség által – a sport
területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásának szabályairól
rendelkezô kormányrendeletben meghatározottak szerint – szervezett kötelezô továbbképzésen."
Az edzôk kötelezô továbbképzésének teljes körû bevezetése ebbôl adódóan csak úgy valósítható meg, ha a
sportszövetségek – országos sportági
szakszövetségek és sportszövetségek
– részére rendeletileg, vagy más módszerrel kötelezô lesz a sportágban dolgozó edzôk rendszeres továbbképzése. Mivel a módosított Sporttörvény a
MOB, mint megmaradó egyetlen sport
köztestület szervezeti keretébe utalja
valamennyi olimpiai és nem olimpiai
sportszövetség szakmai felügyeletét
és részükre az állami források elosztását, így a MOB-nak kellene kezdeményezni egy kormány-, vagy miniszteri
rendelet megalkotását, amely kötelezi
a sportszövetségeket az edzôk továbbképzésére. A másik megoldás az lehet, ha a MOB az állami támogatás feltételévé teszi a sportágban a kötelezô
edzôtovábbképzést.
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A sportszövetségek kötelezô edzôtovábbképzésében, annak szakmai tartalma, kialakításában a MET a kért
mértékben részt vesz, s errôl tájékoztattuk a MOB elnökét.
A múlt esztendôben Társaságunk
megkezdte tevékenysége hatósugarának bôvítését. Ezt jelezte egy nemzetközi tagozat, valamint a Fitnesz és
szabadidôsport szekció létrehozására
irányuló törekvés. Ez utóbbi szekció
tavaly a Pécsett tartott V. Országos
Edzôi Kongresszuson mutatkozott
be, elôadásait nagy érdeklôdés kísérte. Ezért indokolt, hogy 2012-ben elsô ízben rendezzünk csak a szabadidôsporttal foglalkozó szakmai konferenciát.
Ezt a tendenciát folytatva 2012-ben
szakmai konferenciák, kerekasztal
megbeszélések keretében foglalkozni
szándékozunk a fogyatékosok sportja,
a paralimpiai mozgalom, a diák-hallga-

■

tói sport helyzetével a magyar sport új
szervezeti, irányítási rendszerében. A
Nemzetközi Tagozat, illetve a nemzetközi kapcsolataink ápolásával foglalkozó szakbizottság megalakítását – a
múlt évben hozott határozatnak megfelelôen – fel kell gyorsítani. A Nemzetközi és az Európai Edzôképzési Tanáccsal kialakult kapcsolatot továbbra
is dr. Petrovics László, a szervezet európai alelnöke, társaságunk tagja tartja
kézben, rajta keresztül eddig 3 jelentôs összegû pályázatot nyertünk el.
A MET keretén belül mûködô Mesteredzôi Kollégium 2011-ben tovább
szigorította a Mesteredzôi díjak odaítélési kritériumait és felvetette a MET elnöksége felé új kitüntetési formák létrehozásának lehetôségét. Ennek eredményeképpen az V. Edzôi Kongresszuson Arany Plakett díjat adtunk át edzôi
életmûve elismeréseképpen 4 fônek.
Az elnökség ugyanakkor határozatot
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hozott, hogy 2012-re ki kell alakítani a
Mesteredzôi díj mellé egy szélesebb
kört érintô elismerési rendszert, ami
folyamatban van.
Társaságunk stratégiai fô célja a magyar sport irányításának szerkezeti és
szervezeti átalakítása után továbbra is
az, hogy a MET legyen a magyar sport
szakmai szolgáltató tudásközpontja.
2012. évi szakmai programjaink célkitûzéseit és irányelveit a Társaság 2010
végén megfogalmazott, fent idézett
stratégiai fôcél határozza meg. Ennek
értelmében a MET – alapszabályának
megfelelôen – mint közfeladatokat ellátó közhasznú szervezet – a magyar
sport színvonala és eredményessége
szempontjából meghatározó fontosságú szolgáltatást végez – megállapodás
alapján – az állami sportirányítás és a
MOB részére.
Dr. Ormai László
a MET elnöke

Dr. Török Ferenc: Ha kell, újra lefutom
Dr. Török Ferenc a Tokióban
1964-ben rendezett olimpiai játékok egyéni öttusa számának gyôztese nem csak kivételes képességû sportember, nagyszerû öttusázó volt, de késôbb a jogászok közösségében is hírt szerzett magának, sôt a rendszerváltást követôen országgyûlési képviselôként
szintén rendkívül aktív és eredményes munkát végzett a törvényhozásban. Egyebek között az ô javaslatára került be alkotmányunkba,
hogy a sportolás alapvetô joga
minden állampolgárunknak. Hetvenhat évesen is fiatalos, teli energiákkal, dolgozik nap mint nap,
persze sportol is, s mi sem jellemzôbb kiapadhatatlan energiáira,
hogy elérkezettnek látta az idôt –
könyvírásra. Színes, változatô
önyvismerte
tos, érdekes és tanulságos K
olvasmány az Éghajlat Kiadó
gondozásában a közelmúltban
megjelent mû, a Ha kell, újra lefutom.
Az alábbiakban egyik kedves
sportbarátjának és állandó tenisz partnerének, neves és
népszerû írónknak, Vámos Miklósnak a sorait idézzük, aki
a kötet borítójának fülszövegét írta.
•••
1. Török Ferenc többszörös olimpiai bajnok versenyzôként és edzôként. A verhetetlen Balczó–Török–Móna trió
vezéralakja. Köztudott, hogy az öttusa öt sportágból áll,
úgy volna tehát igazságos, ha minden olimpiai és világbajnoki érmet öttel szoroznánk. Ennek fényében rendkívüli
sportpályafutással büszkélkedhet e könyv szerzôje és fôhôse. Sikereihez nem csak fizikai képességei, hanem a

csavaros észjárása is hozzásegítette. Minek folytán hamar ráragadt a
beceneve: Róka.
2. Dr. Török Ferenc igen sikeres
ügyvéd. Még sportoló korában
szerzett jogi diplomát, s rövidebb
átmeneti idôszak után ügyvédi
munkaközösségben
dolgozott,
majd saját irodát nyitott. Hírneve a
szakmájában egyre nôtt, mert az
elégedett ügyfelek úgy adták szájról szájra a nevét, ahogyan a népdalok terjednek.
3 Török Ferenc (dr.) parlamenti
képviselôként és a Wesselényi
Miklós Sport Közalapítvány kuratóriumának elnökeként is kitett magáért. Több sport tárgyú jogszabály
fûzôdik a nevéhez.
4. Török Feri mozgalmas családfôi történetet mondhat magáénak.
Egy testvér, két feleség, négy gyerek, számos unoka. Rokonsága tudja, ôrá mindig számíthatnak.
5. Feri, a teniszpályák réme. Balkezesként a többieknél pontosabban látja a vonalakat és szögeket, a
tenyerese halálos. Annál csupán a partnereire tett vicces
megjegyzései gyilkosabbak. Nem is mindig tudnak nevetni.
6. A huszonöt (x3) éves T. F. soha, sehol nem adja föl,
legyen bár tárgyalóteremben, sportpályán vagy mûtôasztalon. Legalább ezt jó volna eltanulnunk tôle.
7. Hôsünk az olimpiai aranyérmet érô futás után összeesett. Oxigénnel próbálták magához téríteni. Amint meghallotta, hogy gyôzött, felugrott, és azt kiáltotta: „Ha kell,
újra lefutom!" Ez nemcsak a könyv címe, voltaképp a legVámos Miklós
fontosabb mondanivalója is.
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Az úszó válogatott felkészülése
a londoni Olimpiára
AZ ELMÚLT NÉGY ÉV RÖVID ÁTTEKINTÉSE
2008. év
Tájkép Peking után
– Olimpiai szereplésünk
összefüggései
Az egész világ megcsodálta Cseh
Laci három pekingi „arany színezetû"
ezüstjét. Ezen túlmenôen süvegelték
négy Európa-csúcsunkat is, amelyekkel 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.

Világcsúcs özön
Phelps mellett maga a sportág is Peking „hôse" volt! Ezt az állítást igazolja,
hogy a Pekingi Olimpián összességében 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 idején Pekingben: Ázsia 36,
Európa 35, Afrika 34, Amerika 28 és
Óceánia 26 csúcsot mondhat magáénak.

A Pekingben elért 14
új magyar rekord értéke
Versenyzôink sikeres formába hozásának ékes, vitathatatlan bizonyítéka –
a 14 magyar rekord! Ezen új rekordok
versenyzôink tehetsége mellett edzôink felkészültségét és munkáját is kiemelkedônek „értékelték".
Összehasonlításként, érdemes megemlíteni, hogy például Németország 2
és Hollandia 1 nemzeti csúcson tudott
javítani. Az olimpia ismét igazolta az

amerikai-ausztrál hegemóniát, ugyanakkor ez már nem olyan nyomasztó,
mint a megelôzô olimpiai ciklusban.
A magyar csapat olimpiai összpontszáma: 19.
Statisztikák igazolják, hogy a közel
kétszáz ország indulói közül az elôkelô
15. helyen végeztünk az éremtáblázaton, az európai rangsorban a 7-ek vagyunk.
Ország
I.
II.
1. USA
12
9
2. AUS
6
6
3. GBR
2
2
3. JPN
2
0
5. GER
2
0
6. NED
2
0
7. CHN
1
3
8. ZIM
1
3
9. FRA
1
2
10. RUS
1
1
11. ITA
1
1
11. KOR
1
1
13. BRA
1
0
14. TUN
1
0
15. HUN
0
3
16. NOR
0
1
17. SLO
0
1
18. SRB
0
1
19. AUT
0
0
19. CAN
0
0
19. DEN
0
0
Összesen:
34 34
Mindösszesen: 104 érem

III.
10
8
2
3
1
0
2
0
3
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
36

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.

2009. év
– Az év fô versenye a római
világbajnokság volt
Végre! Három tengerentúli világverseny után (Montreál, Melbourne – vb,
Peking – Olimpia) végre Európában
úszhattak legjobbjaink. Minden várako-

zást 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 az USA hegemóniája,
elôre léptek a németek, a kínaiak tartják olimpiai pozíciójukat. 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, de fejlôdtek. A hetedik helyen
végzô magyarok elôretörése nemzetközileg is 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-ötödik 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 húzódik meg az
eredményeink mögött, s mi sem jellemzôbb, hogy ez hazánkban már
nyolc mûhely kiváló és magas színvonalú eredményeibôl tevôdött össze
(Kôbánya SC, 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 végzetünk.
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
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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 úszónemzet
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...

2010.
- A változások éve
Véget ért a „Rongyos forradalom"!
A 2008-as évtôl az Egyesült Államokban kikísérletezett (NASA) RCR csoda
dresszek és annak különbözô, a nagy
sportszergyártók által elkészített változatai megszûntetésre lettek ítélve. A
2009-es év emiatt -- hasonlóan a
2008-ashoz - a világcsúcsok özönét
hozta. 2009-ben rövid és hosszúpályán 250 világrekordot jegyezhettek a
krónikások. A FINA korlátozta és behatárolta mind a férfi, mind a nôi
dresszek nagyságát és hosszát. Ezáltal visszakerült az úszósport a régi
medrébe, viszont a világcsúcsok maradtak! A 2010-es Európa-bajnokság
már a letisztázott dresszek szempontjából a „londoni szabályok" szerint lett
megrendezve.

Bíztunk a sikerben
Úszó sportágunk számára 2010 éve
bearanyozódott. Csapatunk minden
várakozást felülmúlt a budapesti és
szingapúri szereplésével. Az Európabajnokságon elért 6 arany, 3 ezüst és
4 bronz önmagáért beszél, az Ifi olimpián nyújtott teljesítményünk (4 arany,
1 ezüst, 1 bronz) pedig elôrevetíti, mindig kiemelt szlogenünket, a két-három,
olimpiai érmes csapatot.
Ismétlem, hatalmas munka van az
eredményeink mögött, s az eredmények értékét emeli, hogy országszerte
egyre több mûhelyben folyik nemzetközi szintû munka.

Európa-bajnokság
Budapest
A LEN 30. Európa-bajnokságán 43
nemzet versenyzôi vetélkedtek. Az európai versenyzôk megmérettetése jól
sikerült, hiszen 34 számban úsztak a
világ legjobb idejét jelentô eredményt,
31 Európa-bajnoki csúcsból 3 magyar
(Hosszú, Cseh, Gyurta) nevéhez fûzôdik. Az Eb legeredményesebb versenyzôje Hosszú Katinka lett 3 aranyérmével és 1 ezüstérmével.
Versenyzôink összteljesítményben
13 érmet (6 arany – 4 ezüst – 3 bronz)
szereztek. Ami rendkívüli elôrelépés,
hiszen amíg 2006-ban 3 versenyzô

Page 6

V. Országos Edzôi Kongresszus – Pécs
szállította az érmeket, addig 2010-ben
Budapesten 9 úszónk érte el ezt a kitûnô eredményt (Hosszú Katinka, Cseh
László, Gyurta Dániel, Verrasztó
Evelyn, Jakabos Zsuzsanna, Mutina
Ágnes, Dara Eszter, Verrasztó Dávid,
Kis Gergô). Csapatunk az éremtáblázat
4. helyén végzett, maga mögé utasítva
olyan nagy úszó nemzeteket, mint
Hollandia, Svédország, Lengyelország,
stb. Válogatottunk ezen az Európa-bajnokságon 87 olimpiai és 4 nem olimpiai pontot gyûjtött (Kis Gergô 800m
gyorsúszás). Tekintélyesen elôreléptünk az Eindhoven-i 61 ponthoz képest.
Ami az elôzô Európa-bajnoksághoz
képest tetemes elôrelépést jelent,
hogy megtartottuk a férfiaknál, és a
hölgyeknél is a vegyes úszásokban érvényesülô (200-400m) hegemóniánkat. Komoly elôrelépés volt a nôi és
férfi pillangóúszásban is. 200 méteren
a hölgyeknél kettôs gyôzelmet ünnepelhettünk. Viszont a férfiaknál Biczó
Bence teljesítménye az Ifi Olimpián
ezüstöt jelentett volna Budapesten,
Cseh László a programütközés folytán
nem tudott rajthoz állni ebben a számára oly sikeres számban.
Csapatunk fejlôdésének fontos jele,
hogy - talán a nôi mellúszás kivételével
- minden számban európai szintû versenyzôket tudtunk felvonultatni. 25
versenyzônk jutott el az 59 úszónk közül a középdöntôig (8 versenyzô), illetve a döntôig (17 versenyzô). Itt szeretném megemlíteni, hogy az 59 személybôl álló versenyzôi gárdánkat 39
tagú szakmai csoport segítette, mely
csoportedzôkbôl, orvosokból, gyúrókból állt. A szóban forgó szakmai elitet
elnökig menô viták után sikerült az
eseményre akkreditálni. Külön köszönetet szeretnék mondani annak a
sportolói és edzôi csapatnak, akik a
versenyek alatt kitûnô sportszellemben, jó hangulatban, egymást segítve,
buzdítva egy összeforrt csapat képét
mutatták. Mindenki örömmel volt ennek a csapatnak a tagja!

2011. év
A magyar úszó válogatott az elmúlt
15 esztendô második legjobb tengerentúli eredményeit produkálta a
Shanghai-i világbajnokságon. Az egy
arany és három bronzéremnél jobb teljesítménnyel csak a római világbajnokságon sikerült teljesíteni. Valójában
ennél is fontosabb, hogy versenyzôink
13 alkalommal léptek rajtkôre a világbajnokság döntôiben. Összesítve ez
mindenidôk legjobb vb teljesítménye.
Nem beszélve a hat országos felnôtt
csúcsról (Kis Gergô 4; Gyurta Dániel 1;
Kapás Boglárka 1). Jelenleg 13 ver-
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senyzônk teljesítette az olimpiai „A"
szintet.

Végre van csapatunk!
Míg az elmúlt idôszak legjellemzôbbje volt, hogy 2000 környékén Kovács
Ágnes majd azt követôen Risztov Éva,
mígnem Cseh László volt az egyetlen,
aki dobogóra állhatott, ezúttal, immáron másodszor, három versenyzônknek is sikerült érmet nyernie. Gyurta
Dániel, Kis Gergô és Cseh László
egyaránt remekelt Shanghaiban, nekik
köszönhetôen csapatunknak olyan
nagy hatalmakat sikerült megelôznie
az éremtáblázaton, mint Németország,
Japán és Kanada, de ennél még többet mond az a ponttáblázat, amely az
összteljesítményt értékeli, azaz számba veszi a FINA lista-helyezéseket és
az elôdöntôs szerepléseket is. Ezek
alapján megelôztük többek között
Olaszországot, Dél-Afrikát, Svédországot és Lengyelországot is. A világbajnokság 181 országának versenyében
az elôkelô 11. helyen végzett a magyar
csapat! Csapatunkra elsôdlegesen a
kiegyenlítôdés a jellemzô, hiszen 50m
gyorstól 1500m-ig és majdnem valamennyi úszásnemben volt döntôsünk.
Hatalmas munka van az eredményeink
mögött, hiszen versenyzôink 7 úszószakosztályból kerültek ki (Jövô SC Veolia, Kôbánya SC, Rája 94 ÚK, ANK
Pécs, PVSI, Bajai DÉMÁSZ, Dunaferr
DSI). Az sem elhanyagolható tény,
hogy a pekingi olimpián szerzett 19
ponthoz képest 24 olimpiai pontot
gyûjtöttünk be. Az a tény is nehezítette a világbajnokságot az olimpiával
szemben, hogy a világbajnokságra a
szintek lényegesen könnyebbek voltak, mint az olimpiai és így fordulhatott
elô, hogy a délelôtti elôfutamok versenyszámaiban sokszor 150 indulónál
is többet kellett számolni. A mezôny
kiegyensúlyozottságát bizonyítja, hogy
számos klasszisversenyzô esett ki a
vb döntôibôl.
Nagyon fontos, hogy a következô
nagy megmérettetést, az Olimpiát jövôre Európában, Londonban rendezik,
mert, mint a statisztika azt mutatja, ha
Európában van a nagy verseny, akkor
25-30%-kal jobban teljesítenek az
„öreg" kontinens versenyzôi. Az elmúlt
öt olimpiai ciklusban csupán két alkalommal volt Európában világbajnokság
(Barcelona 2003, Róma 2009), amelyekben a magyar úszók 5, illetve 6 érmet szereztek, messze a legtöbbet –
az pedig jó hír, hogy minden nehézség
ellenére a nem európai világbajnokságok sorában a Shanghai-i a legeredményesebb (Perth 1998 3 érem; Fukuoka
2001 2 érem; Montreál 2005; 3 érem;
Melbourne 2007 1 érem). Az elôbbiek-
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bôl is látszik, hogy a mostani vb ilyen
remekül sikerült, akkor a londoni olimpiára a kilátásaink mennyire biztatóak.
Eredményeink legszebb ékköve
Gyurta Dániel 200 m mellúszásban
nyert aranyérme, aki példamutató, profi hozzáállással és versenyzéssel mutatta meg, hogy 2011-ben is ô a világ
legjobbja ebben a számban, ugyanúgy,
mint Rómában. Nem elhanyagolható,
hogy a 100m mellúszásban országos
csúcsával fantasztikus 6. helyezést
szerzett.
Kis Gergô négy országos rekordja,
valamint két bronzérme mutatja, hogy
igazi klasszissá érett a hosszú gyorsúszó számokban. Taktikai érettsége hasonlóan magas színvonalú volt, mint
Gyurta Danié, mindig a hajrában tudta
biztosítani kitûnô helyezéseit.
Cseh László 200m vegyesen remekül versenyzett, ugyanakkor 400m vegyesen sajnos betegsége (asztma) miatt féloldalasra sikerült a teljesítménye. Laci 2003 óta minden világversenyrôl éremmel tért haza, ezért fájó
különösen, hogy 400m vegyesen a
munkából elért barcelonai teljesítménye is elég lett volna az ezüstérem
megszerzéséhez.
Kapás Boglárka, Takács Krisztián,
Biczó Bence, Jakabos Zsuzsanna,
Hosszú Katinka, Verrasztó Dávid,
Mutina Ágnes, Verrasztó Evelyn a világbajnokság döntôiben szerepeltek
és tisztességesen helytálltak. Itt szeretném még megemlíteni, hogy Bernek Péter a 200m hátúszás elôfutamában elért eredményével a döntôben 5. helyezést érhetett volna el. Ifjúsági olimpiai bajnokaink remekül
beilleszkedtek a világbajnoki csapatba, ami bizonyítja a magyar edzôk értékmegôrzô képességét, hogy a fiatal, jól képzett versenyzôket át tudják
menteni az elit kategóriába, a felnôtt
korosztályba. Nem igaz az a sokszor
hangoztatott tévhit, hogy az edzôk a
minél korábbi sikerek érdekében fiatal korban túlterhelik, kihajtják, kiégetik versenyzôiket, hogy aztán eltûnjenek a süllyesztôben. Mindenképpen
jónak tartjuk azt a fiatalokkal kapcsolatos menedzselést, amely az elmúlt
éveket jellemezte, mint például Kapás Boglárka, Bernek Péter már a pekingi Olimpián is részt vettek. A magyar úszósportban sem nagyobb
mértékû a lemorzsolódás, mint sok
már úszónemzetnél, sôt sokkal nagyobb az értékállandóság. A nemzetközi vizeken nagy elismeréssel beszélnek a magyar úszósport eredményeirôl, hihetetlennek tartják, hogy
ez a kis ország nagyon kevés úszóval
(lásd Ifi OB) és kevés jól felszerelt
uszodával ilyen eredményekre képes
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(Mind a mai napig egyetlen uszodánkban sincs a világversenyeken
használatos rajtkô üzemben, hanem
raktárakban porosodnak!). Úszósportunk másik siker faktora a jelenlegi ismereteink szerint korszerûnek tartott
felkészülési rendszer, amely az elmúlt évtizedek alatt fejlôdött és eljutott a 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 felkészülésben. A korábbi éveknél lényegesen
több hazai és nemzetközi versenyen
vettek részt versenyzôink, ezzel
hangsúlyozva, hogy a különbözô
edzésidôszakokban a képességfejlesztés és a teljesítmény fokozása
mellett a versenyeknek a versenyzôi
képességek fejlesztésének is nagy
jelentôsége van. Ma már az 50-100200m-es számokban háromszor kell
magas szintû teljesítményt nyújtani.
A magyar úszósport sikereinek másik fontos faktora az a kialakult hazai és
külföldi edzôtábor sorozat, mely nélkül
mindezen eredményeket versenyzôink
nem tudták volna teljesíteni. 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 a szakma felbecsülhetetlenül fontosnak tartja továbbra is az
edzôtáborok rendszerét.
Ritka sikeres évnek számít az, amikor a „Grand Slam"-et teljesíti sportágunk, mert ebben az évben versenyzôink nyertek az EYOF-on az Ifi Eb-én, világbajnokságon és Universiadén is.

Makrociklusaink
Mint ahogy 30 éve már, az úszósport három makrociklusos program
szerint határozza meg felkészülését az
Olimpiai Játékokra. Így terveztünk
2008-ban is, mely táblázatot az alábbiakban láthatjuk:
Makrociklus beosztás
2008. szeptember 01. – december 21.
2009. január 05. – április 19.
2009. április 20. – augusztus 02.
2009. szeptember 07. – december 13.
2010. január 04. – május 02.
2010. május 03. – augusztus 15.
2010. augusztus 30. – december 19.
2011. január 03. – március 27.
2011. április 11. – július 31.
2011. szeptember 05. – december 18.
2012. január 02. – április 01.
2012. május 07. – augusztus 04.
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Olimpiai felkészülésünk
szakmai irányítása
Szakszövetségünk olimpiai felkészítését három alapszabályi feladat meghatározású bizottságunk segíti:
• Mesteredzôk Tanácsa,
• Edzô Bizottság,
• Utánpótlás Bizottság,
valamint a 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 Mesteredzôk Tanácsának titkára fogja össze.

Olimpia csapatunk
felkészítése során
megkülönböztetett
figyelemmel kezelendô
szakmai feladatok
Sportágunk nemzetközi mezônye az
olimpia évében több mint száz világcsúcsot produkált. A robbanásszerû
fejlôdést figyelve versenyzôink képzése és versenyeztetése során különös
figyelmet kell fordítani a rész- és fôfeladatok kijelölésére, képzésére és végrehajtására.

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.

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
I. Makrociklus
II. Makrociklus
III. Makrociklus végén vb. Róma
I. Makrociklus
II. Makrociklus
III. Makrociklus végén Eb. Budapest
I Makrociklus
II. Makrociklus
III. Makrociklus végén vb. Sanghaj
I. Makrociklus
II. Makrociklus
III. Makrociklus végén OL. London
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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
idôzíteni. Nyerni tudni kell!

gyományos, 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.

A fizikai állapot 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.

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 elôrelépni, 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, medicinlabda, homokzsák 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 rövid távú 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
meleg égövi 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-fejlesztésben. Az eddigi ha-

Mentális tulajdonságok
fejlesztése

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)

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.

■
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A társtudományok messzemenô segítségét felhasználva több válogatott
versenyzônkkel (Cseh, Gyurta, Kis
Gergô, Verrasztó Dávid) foglalkozik
pszichológus és dietetikus.

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 20-30 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 edzéselméletével és
edzésmódszertanával kezdôdött. Ezen
hagyományok folytatói mindazon hazai
fôiskolai- és egyetemi tanszékek, melyek oktatói fórumként szakemberek
százait képezték az elmúlt évtizedekben.
Ismeretes, hogy a FINA sportágnépszerûsítési programjának eredményeként az úszók „A" és „B" szintek
teljesítése esetén nevezhetôk az olimpiára. A szóban forgó szintek teljesítése nem könnyû feladat, a versenyzôk
tehetségén túlmenôen céltudatos és
kitartó munkát igényel, s ennek feltétele 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
csapatunk szakvezetôi, edzôi, orvosi,
gyúrói létszáma egyértelmûen befolyásolja a 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.

Londoni
kvalifikációs esélyeinkrôl
Londonban szeretnénk megtartani a
magyar olimpiai küldöttség legnagyobb létszámú csapati pozícióját és
eredményességben a már eddig elért
második helyet.
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Kvalifikációs stratégiánk elsôdlegesen azon fiatalok olimpiai csapatba való
beépítése és felzárkóztatása kell legyen, akik az Ifi Eb-én, 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.

Mûhelymunka
elsôdlegessége a hazai
felkészítés során
A 2010. évi eredményeket tükrözô
kontinentális- és világranglistákból
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megállapítható, hogy sportágunk megvalósította felkészülési célkitûzéseit és
eredményekben jelentôsen túlteljesítette vállalásait.
A fenti eredmények elérésében kiemelt értékû volt a MOB közgyûlése
által is támogatott hazai mûhelyekben
folyó felkészítés. Világranglistákon
mérhetô eredményességünk kiemelt
értékûnek mondható, de mindezek
alapján kellemes gondot jelent, hogy a
korábbiak mellett két további mûhely
támogatását kell megoldani, Pécsett illetve a zuglói BVSC uszodában. Ezen
költségek pályabérleti díjat jelentenek,
mintegy 4-4 millió forint értékben.
A MOB által 2010 októberében
meghirdetett új szervezeti keretek reményt keltôek az Olimpiász hátralévô
idôszakát tekintve. Jelen elôterjesztés
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írásakor az elôbbi koncepció részleteit
még nem ismerhetjük, de szakszövetségünk elengedhetetlen kötelessége
az alábbiak felemlítése:
Továbbra is alapvetôen fontos a NSI
által eddig biztosított összegû és idôtartamú medencehasználat biztosítása a:
a1: Kôér utcai uszodában,
a2: Komjádi Béla Sportuszodában,
a3: Széchy Tamás Sportuszodában idôszakosan -,
a4: ajkai uszodában, illetve a korábban említett sikerek okán:
a5: pécsi sportuszodában,
a6: BVSC uszodában

Hazai edzôtáborok
és külföldi edzôtáborok
A 2008-ban megkezdett felzárkóztatási program ez idáig sikeres eredményei-

2011-2012. évi felkészülés rendje
I. Makrociklus
2011. szeptember 05. – december 18.
Külföldi edzôtábor:
2011. 10. 18. – 11. 09.
Boca Raton/Florida
Jövô SC Veolia Fehérvári Balázs csoport (12 személy)
Hazai edzôtáborok:
2011. 10. 16. – 11. 05.
Hódmezôvásárhely
Jövô SC Veolia Széles Sándor csoport (7 személy)
2011. 10. 16. – 29.
Debrecen
Kôbánya SC Turi György csoport + Risztov Éva (23 személy)
2011. 10. 16. – 29.
Balatonfûzfô
Olimpiai kerettagok (23 személy)
2011. 11. 13. – 26.
Százhalombatta
Kôbánya SC + Olimpiai kerettagok (23 személy)
Versenyek:
2011. 11. 11. – 13.
Százhalombatta
Rövidpályás Országos Bajnokság
2011. 12. 08. – 11.
Szcsecin
Rövidpályás Európa-bajnokság
2011. 12. 16. – 17.
Atlanta
Duel in the Pool
II. Makrociklus
2012. január 02. – április 01.
Külföldi edzôtáborok:
2012. 01. 07. – 01. 10.
Sierra Nevada/ESP
Jövô SC + Olimpia kerettagok (13 személy)
2012. 01. 20. – 02. 10.
San Luis Potosi/MEX
Kôbánya SC + Olimpiai kerettagok (14 személy)
2012. 01. 26. – 02. 18.
Durban/RSA
Jövô SC + Olimpia kerettagok (14 személy)
2012. 02. 24. – 03. 16.
Durban/RSA
Kôbánya SC + Olimpia kerettagok (15 személy)
2012. 02. 18. – 03. 10.
Florida
Jövô SC Széles csoport (6 személy)
Hazai edzôtáborok:
2012. 01. 15. – 28.
Kecskemét
Jövô SC Széles csoport (6 személy)
2012. 01. 15. – 28.
Balatonfûzfô
Rája ’94 ÚK (2 személy)
Versenyek:
2012. 01. 14. – 15.
Antwerpen
Flanders Cup/Kvalifikációs verseny
2012. 03. 29. – 04. 01.
Debrecen
Országos Bajnokság/Kvalifikációs verseny
A II. makrociklus fô feladata – menekülni az influenza-járvány elôl!
III. Makrociklus
2012. május 07. – augusztus 04.
Hazai edzôtáborok:
2012. 04. 15. – 05. 05
Hódmezôvásárhely
Jövô SC Veolia + Olimpiai kerettagok (13 személy)
2012. 04. 29. – 05. 18.
Kecskemét
Kôbánya SC + Olimpiai kerettagok (13 személy)
2012. 04. 30. – 05. 19.
Debrecen
Jövô SC Széles csoport (6 személy)
2012. 06. 04. – 27.
Széchy medence/BP
Kôbánya SC csak úszóedzések (13 személy)
2012. 07. 01. – 21.
Kecskemét
Jövô SC + Olimpiai kerettagok (13 személy)
2012. 07. 01. – 21.
Balatonfûzfô
Kôbánya SC + Olimpiai kerettagok (15 személy)
2012. 07. 01. – 21.
Debrecen
Jövô SC Széles csoport (6 személy)
Versenyek:
2012. 05. 21. – 27.
Antwerpen
Európa-bajnokság/Kvalifikációs verseny (38 személy)
2012. 06. 02. – 10.
Mare Nostrum
Kvalifikációs versenyek
2012. 06. 07. – 10
Eger
Ifjúsági Országos Bajnokság/Kvalifikációs verseny
2012. 06. 23. – 24.
Párizs
Open EDF
2012. 06. 27. – 30.
Budapest
Budapest Bajnokság/Kvalifikációs verseny
2012. 07. 28. – 08. 04.
London
Olimpiai Játékok
Indulás az Olimpiára 2012. július 24. (kedd)!
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nek folytatásaként továbbra is nélkülözhetetlen, hogy minél több edzô vehessen részt az edzôtáborozásokon, ugyanis ezen közös edzésmunka olyan jellegû
továbbképzésnek fogható fel, mely során a fiatal edzô kollegák gyakorlatban
kerülhetnek el olyan problémákat, melyek elhárításában idôsebb kollegáik
megfelelô tapasztalatokkal segíthetnek.
Lásd táblázat)
(L

Sportágunk szakmai
vezetési koncepciója
Büszkén mondhatjuk, hogy az
úszósport azon kevés sportágak közé
tartozik, amely az elmúlt 10 évben
egyre szélesebb alapokra tett szert és
egyre magasabb szintre fejlôdik. Ezt
nem csak az olimpiai pontok, hanem a
széles utánpótlás bázis is jellemzi. Ennek legszebb példáit a tavalyi szinga-
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púri Ifjúsági olimpiai vagy az idei EYOF
szereplésünk igazolta.
Sportágunk sikereinek másik fontos
faktora az a hazai és külföldi edzôtábor
sorozat, mely nélkül ezeket az eredményeket versenyzôink soha nem tudták volna teljesíteni. Az edzôtáborok
ideális lehetôséget biztosítanak, nemcsak a közös munkára, hanem a szakmai átjárhatóságra is. Ezért minél több
edzôt igyekszünk az edzôtáborokba
delegálni, hogy az együtt gondolkodást a szakmai problémák megoldási
lehetôségeit a helyszínen megvitatva
tisztázzuk.
A következô faktor az edzô. Az
edzôk tudása és felkészültsége jelenti
azt, hogy a semmibôl mindent tudnak
teremteni. Sportágunkba magas szintû
edzôképzés folyik, melynek alapjait a
Testnevelési Egyetem adja, de a szak-
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mai gyakorlatokat igazán azok az edzôtáborok képesek nyújtani, melyeket
Szövetségünk az elmúlt 10 év alatt
szervezett. Nagy jelentôséggel bír az
is, hogy az idôsebb edzôk készek a
szakmai tapasztalatokat átadni fiatalabb kollegáiknak, hiszen az edzôség
empirikus tudomány!
Nagyon fontos számomra, hogy
mindazokat a hibákat, melyeket az elmúlt 40-45 év edzôi munkásságom
alatt elkövettem, a fiatalok ugyanezt
már ne kövessék el. Azt szeretném,
hogy edzôink versenyzôikkel együtt
megéljék azt a csodálatos érzést, ami
számomra megadatott, hogy négy
egymást követô olimpia után olimpiai
bajnokkal térhettem haza!
Kiss László
Magyar Úszó Szövetség
Szövetségi kapitány

Prima Primissima:
Kiss László a sportkategória gyôztese
A magyar szellemi élet, a mûvészet, a tudomány és a
sport tizenkét jeles képviselôje vehetett át Prima Primissima Díjat a mögöttünk hagyott esztendô utolsó hónapjának
elején a Mûvészetek Palotájában. A díjátadón Csányi Sándor bejelentette: 2013-tól az OTP Bank vállalja a díj szponzorálását, Demján Sándor pedig átveszi a közönségdíj finanszírozását.
A Prima Primissima Alapítvány évrôl évre 30 jelöltet jutalmaz 10 kategóriában, ezen kívül minden évben gazdára talál
egy közönségdíj is, így összesen 750 ezer eurót osztanak
szét ezen az estén – emlékeztetett D. Tóth Krisztina, a Magyar Televízió mûsorvezetôje, a gála egyik háziasszonya, aki
köszöntötte a megjelent közjogi méltóságokat, köztük Orbán
Viktor miniszterelnököt, a nagyköveteket, a parlamenti pártok
vezetôit, országgyûlési képviselôket, államtitkárokat, az év
vállalkozóit és a magyar kultúra, közéleti kiválóságait is.
A gála másik háziasszonya, Krizsó Szilvia kiemelte, hogy
a díjat 2003-ban hárommilliárd forintból megalapító Demján
Sándor nem vett részt sem a jelölés, sem a szavazás folyamatában. A végsô döntést a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének kibôvített elnöksége, valamint a kuratórium hozta meg titkos szavazással.
A kategória gyôztesek, azaz a Prima Primissima díjasok
fejenként 50 ezer, a többi jelölt, vagyis a Prima díjasok 1010 ezer eurót kapnak. A közönségdíjasnak járó 50 ezer eurót Csányi Sándor ajánlotta fel magánvagyonából.
Az OTP elnök-vezérigazgatója köszöntôbeszédében emlékeztetett arra, hogy a Prima Primissima Díj közszolgálati
célt lát el azzal, hogy a magyar szellemiség, a tudomány,
mûvészet, kultúra, oktatás és sport legjobbjait díjazza, „a kiválók közt is legkiválóbbakat".
Csányi Sándor kiemelte, hogy a díj kilencéves története
során száz magánszemély és vállalat csatlakozott az elismeréshez, így jött létre a Junior Prima és a Megyei Prima
Díj is.
„Ez a kezdeményezés azt mutatja, hogy a jó cél érdekében megfelelô fórumot teremtve, az ôszinteséget és a jó

Sport kategóriában Kiss László úszó szakedzô részesült
az elismerésben
szándékot bizonyítva lehet az embereket széthúzás helyett
összefogásra, közös cselekvésre sarkallni" – hangsúlyozta a
Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Csányi Sándor bejelentette: mivel Demján Sándor tíz évre szóló vállalása jövôre lejár, 2013-tól az OTP Bank vállalja
a Prima Primissima Díj szponzorálását, Demján Sándor pedig átveszi a közönségdíj finanszírozását.
„Támogatásunk idôtartama nem korlátozott, ezzel is szeretnénk kifejezni, hogy hiába tombol gazdasági és pénzügyi válság a világban, Európában – mindezt megszínesítve Magyarországon egy kis hungarikummal –, mi bízunk magunkban és
a jövôben" – hangsúlyozta az OTP elnök-vezérigazgatója.
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A jövôbe látás edzôi eszközei
U18-S FIÚ KOSÁRLABDA VÁLOGATOTTUNK EB SZEREPLÉSE
Nagy Ágoston1, Barna Donát2
1
2

Debreceni Egyetem, Debrecen
Bárdos Lajos Általános Iskola, Budapest
E-mail: nagoston@t-online.hu

A válogatott programok elemzésének nagy jelentôsége van az utánpótlás kosárlabdázás elméleti és gyakorlati fejlesztésében. A szakemberek eltérô szakmai irányvonalakat tartanak követendô iránynak, ezért a napi problémák megfogalmazásában segít a nemzetközi korosztályos versenyek átfogó
értékelése.

A korosztály jelentôsége
Az 1993-94-es nemzeti együttes a
2011. évi várnai korosztályos Európabajnokságon szerepelt és a nyolcadik
helyezést érte el. Az elmúlt esztendô
U18-s kereteit vizsgálva megállapítottuk, hogy nagyon fontos szerepe van
ennek a korosztálynak. Megállapítható,
hogy zömében ma is jelentôs játékosokról van szó.
Feladatok tanulása a felkészülési
meccseken
A magyar csapat támadó és védekezô koncepciójának tanítására hat hét
állt rendelkezésre. A nyolc felkészülési
mérkôzést alapul véve akartuk meghatározni az egyénre szabott taktikai feladatokat, amelyek vezérelvként jelölték ki az operatív célokat a szakmai
stáb és a játékosok számára. A koncepció lényege az volt, hogy az Eb ellenfeleink várható játékstílusaira hatékonyan tudjunk reagálni.
Újszerû értékelés posztonként
A mérkôzések elemzése alapján értékeltük ezt a koncepciót és a végrehajtás sikerét. Összehasonlításokat tettünk a felkészülési és az Eb torna végi
összesített statisztikák analízise után.
A mérkôzés videók segítségével megállapítottuk, hogyan sikerült a posztonkénti tervet megvalósítani. Fontos kiemelni, hogy újszerû az értékelés, mert
az azonos posztokon játszókat együttes teljesítményük alapján értékeltük.
Pszichológiai vizsgálatok
Tudni akartuk, vannak-e összefüggések a csapat pszichológiai elemzésének
eredményei és a teljesítmény között.
Elsôsorban arra voltunk kíváncsiak, milyen a sportolók és a csapat koncentrá-

ciós képessége, mikor fárad el a figyelmük, kik a csapat vezérei és milyen
szinten áll a team kohéziója. Azt is kerestük, hogy melyik lehet a legerôsebb
kezdôötösünk, és melyik ötös segíthet
a leginkább a nehezebb idôszakokban.
A mérkôzések igazolták a korábban kapott tudományos eredményeket.
Kulcsszavak: jövôbe látó edzô, szupervízió, döntés, értékelés, trendek a
kosárlabdában

Bevezetés
Jövôbe látás
Az edzô feladata, hogy az általa menedzselt sportszervezetet sikeressé
tegye és olyan intézkedéseket, szabályokat hozzon, amivel a teljes programot eredményessé teheti. Így az
edzôknek, más szóval sportmenedzsereknek, - a válogatott edzôknek is jövôbe látó feladataik vannak. A jövô kiszámítható (Barabási, 2010).
Erre készülünk az edzéseken, a mérkôzéseken és hosszabb idôintervallumban egyaránt. Ezért olyan rendszert alakítottunk ki, amellyel miközben elôre tervezhetünk, speciálisan értékelhetjük a csapatot, a játékosokat
és önmagunkat is. Ennek legfontosabb
ismérvei a céltudatosság és az aktuális
eredmény.
Ez a rendszer - többek között - meghatározta az egyének feladatait, az ellenôrzés módját (együttmûködés sikerét, mentális tényezôket, statisztikát,
tanulási képességet), a csere rendszert, a posztonkénti lehetôségeket, a
taktikai ismereteket, a technikai tudást,
a szükséges kondicionális állapotot).
A hatékony jövôbe látó képességet
sikeres heurisztikai döntések jellemzik,
melyekhez információra van szükség.
Ez állandó tanulást igényel. Az ebbôl
eredô megismerési kényszer nem
hagyja, hogy menedzserként axiómákban gondolkozzunk. A sportág változik.
Így naponta meg kell válaszolnunk a
kiplingi kérdéseket (Winter, 1997):
I keep six honest serving men
(They taught me all I knew);
Their names are What and
Why and When
And How and Where and Who.

Az edzôi tevékenység értékelésében a legfontosabb, hogy versenyképes legyen. Ehhez nem lehet mindig
végigjárni az ismert tanulási algoritmusokat. Innovációra van szükség, amelynek célja az idônyerés. Egyrészt ezen a
ponton jelenik meg a kiválasztás, másrészt a szupervízió, amely a komplex
tanulási folyamatot jelenti. A válogatott
programnál egy jellemzô algoritmust
követtünk, melyet Mester Programnak
nevezünk.

Sportági trendek
Szükségesnek láttuk vizsgálni az
egyszerûbb szakmai, vagyis menedzselési trendeket a kosárlabdázásban,
amelyek befolyásolják a sportág jövôjének irányát. Az edzôknek olyan közegben kell dolgozniuk, ahol a sportszervezetet dinamikusan kell korrigálniuk, hogy lépést tartsanak a versenyzéssel és a hosszabb távú tervekkel,
miközben szem elôtt kell tartaniuk,
hogy a sportág állandóan fejlôdik.
Új trendként állapítható meg, hogy
az Eb csapatai jellemzôen 12 emberrel
játszottak. A csapatokban általában
szerepeltek olyan fiatalok, akik már játszanak nagy európai csapatokban, s
vannak, akiket az NBA youth program
is figyel.
Minden csapatban voltak fiatalabbak, nem tiszta évfolyamokkal versenyeztek, vagyis mindig vannak, akik a
következô generáció gerincét alkothatják (Tehetséggondozás).
A meghatározó szerepet a nemzetek
hosszabb távú válogatott programmal
igyekeznek kivívni. Általában az edzôk
személye nem változik. A stábok nem
három-ötéves programban dolgoznak,
inkább 10-15 évet kapcsolnak össze, hiszen nem csak aktuálisan szeretnének
eljutni valahová, hanem ott meg is akarnak maradni. Ez a mi hároméves szemléletünktôl gyökeresen különbözik.
• Fontos kiemelni néhány téveszmét
eloszlató szakmai trendet. A csapatok
ugyanis nagymértékben alkalmaznak
területvédekezést, nem dominál az
emberfogásos védekezés, bizonyos
közhiedelmekkel ellentétben.
• A foul for profit – vagyis az úgynevezett korai taktikai személyi hiba nem
mindenkinél preferált eszköz a mérkôzés teljes egészében.
• A legáltalánosabb támadási koncepció a gyorsindítás- mozgó játék – ellenôrzött támadás – izolációs játék sor-
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rendet részesíti elônyben, ellentétben
a gyorsindítás- ellenôrzött játék – mozgó rendszer – izoláció koncepcióval.
Az edzô innovációs tevékenységének terméke a koncepció, melyet befolyásol az edzô-sportmenedzser filozófiája, szemlélete, mely megkülönbözteti a tradicionálistól.
Eredményességét az befolyásolja,
hogyan válnak be a játékosai. Koncepciója annál értékesebb és egyben versenyképesebb, ha nem csupán a hagyományos eszközökkel vállal kockázatot és nem csak az ismert mintákat
követi.
Számos képességet kell hatékonyan
kihasználnia, hogy helyesnek vélt heurisztikai döntéseket hozzon. Nem csak
az edzéseken és a meccseken, hanem
a tervezéskor és a megvalósításkor is.
A heurisztika olyan döntés módszer,
amely során a korábbi tapasztalatokra
építve hozunk döntést.
A szupervízió olyan tanulási folyamat, amelyben a kompetenciák fejlesztése, a kooperáció növelése, s a
hatékonyság fejlesztése a cél. A szupervíziós program megvalósítása
számtalan formában történhet.

Tudományos értékelés
A szokásos Eb értékelésen túl tudományosabban végeztük a kutatásunkat.
Ennek szükségessége azért nyilvánvaló, mert meg kell osztanunk a tapasztalatainkat, hiszen nagyon sok tévhittel
és sok olyan hazai stratégiával találkozhattunk ebben az évben, amelyeknek
nincs hosszabb távon várható pozitív
eredménye. Minél több információt
dolgozunk fel és osztunk meg, annál sikeresebbé tehetjük az utánpótlásunkat.
Számos aspektusból vizsgálható
meg az Eb szakmai színvonala. Ezek
között objektív és szubjektív véleményt is formálhatunk, ha a csapat aktuális teljesítményének okait keressük. A versenyeket követô tudományos értékelések viszont kristálytiszta
képet adnak arról, hogy másokhoz képest hol tartunk, s merre kell tovább
fejlôdnünk. Ez volt a kutatásunk legfontosabb célja.

Anyag
A válogatott felkészülési programja
2010 ôszén kezdôdött. Két rövid összetartást követôen legközelebb 2011. június 6-án folytatódott a hathetes edzô-

Page 12

V. Országos Edzôi Kongresszus – Pécs
táborral, amelyben nyolc mérkôzés kapott helyet. A csapat fôversenye 2011.
1. táblázat.).
július 21-31. között volt (1

Eredményességi célkitûzés
Az 1993-as válogatott a hetedik helyet szerezte meg 2009-ben, míg az
1994-sek hatodikok lettek 2010-ben
Észtországban. (Ellenfelünk a grúz válogatott volt az ötödik helyért.)
Az idei U18-s csoportellenfeleink közül a házigazda bolgárok a végsô gyôzelemre is esélyesek voltak. Portugáliai gyôzelmük után tavaly az A divízióban szerepeltek. A grúzok érett játékosállománya komoly erôt képviselt
Észtországban. Közöttük euroligás játékos is helyet kapott. A grúz válogatott két éve mögöttünk végzett a tabellán csakúgy, mint Luxemburg is.
Mivel mindkét évfolyamban sikerült
bejutni a legjobb nyolc közé, ezt minimum célként jelöltük meg idén is.

Felkészülési mérkôzések
A végsô felkészülési idôszakunk során kevesebb meccset tudtunk játszani, mint terveztük. Viszont minden héten volt edzôpartner, így a munkánk
ellenôrzését el tudtuk végezni. Biztosan hátrányban voltunk ebben a tekintetben az ellenfeleinkhez képest, mert
pl. Luxemburg játszott a szerbekkel,
spanyolokkal, horvátokkal, angolokkal
és belgákkal.

Mester Program
Ebben a tervezési felfogásban a felkészülést a legközelebbi mérkôzés határozza meg (Winter, 1997). Valójában
az utolsó Eb meccsünkig így gondolkoztunk és így készítettük el az elvégzendô programot. A kulcskérdés, hogy
mi az elérendô cél a következô mérkôzésig? A válasz alapján a tananyagot
aztán hetekre, napokra kell bontani.
Majd meghatározni az edzések optimális felépítését. A helyzetelemzés,
majd célmódosítás, vagyis inkább pontosítás állandó. Attól függôen, hogyan
halad a munka. A Mester Program központi vezérmotívuma, hogy alapvetôen mit akarok elérni a program végére,
hová akarok eljutni?

Posztonkénti koncepció
A mérkôzésenként elérendô cél:
posztonként a 20-25 pont volt. Az Eb
elôtti találkozók alapján a 20 pont reá-

■
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lisabbnak tûnt. Tehát nem csak túldobnunk kellett ellenfelünket, hanem védekezni is.
A SZUPERVÍZIÓ alapján az együttmûködéseket hangsúlyoztuk, ezért a
szerzett pontokban vállalt elôkészítô
szerepek fontossá váltak. Így értük el,
hogy ne csak énközpontúan gondolkodjanak. Elfojtottuk az opportunista
szemléletük dominanciáját.
A megtanult játékrendszerben mindenki megismerhette a pontszerzési
lehetôségeit, hiszen támadásainknak
döntésfüggô a befejezési lehetôségük.
A döntéshozatalukat akartuk fejleszteni, ez volt a kulcs a munkánkban, mert
ebben hiszünk hosszabb távon. Azonban ez csupán akkor lehet hatékony,
ha megfelelô a helyezkedés, a technika, az idôzítés és a pontosság. Erre kellett törekedniük. Kerülni kellett a gépiességet, olvasni kellett a védekezésüket és ez ellen dolgozni, tehát az edzéseken olyan gyakorlatokat is beépítettünk, amelyek serkentik az eredetiségre és a virtuozitásra is ôket, miközben
a kockázatvállalást céltudatossá teszik.
A koncepció kihangsúlyozta azokat
a lehetôségeket, amelyekkel kibôvül a
pontszerzési lehetôség. Például a negyedek elején a biztosabb kosárszerzésre kellett törekedniük, mert a kiharcolt személyi hibákkal a bonus is elérhetôbb lesz, ráadásul a plusz dobások
megkönnyítik az ideális pontszám elérését.
A második esély, vagyis a támadó
lepattanók megszerzése és kihasználásuk javítják a pontatlan dobásaink negatív eredményét.
Tudniuk kellett, hogy kb. 80 támadással számolhattunk egy meccsen,
vagyis ha mindegyikben 1 pontot tudtunk volna szerezni – elméletileg –
100%-s hatékonysággal támadtunk
volna. A mérkôzések ritmusának gyorsításával növelhetô a támadások száma. Mindeközben a védekezésünknek
is hatékonynak kellett lennie. Nem
kaphattunk minden támadásban gólt.
Minden kapott hármas, az ellenfél
legalább két pozitív támadását jelenti.
Vigyáznunk kellett, hogy a dobott hárompontos támadásunkra ne kapjunk
három pontos választ! Ha viszont hármast kapunk, dupla energiával kellett
törekednünk, hogy pozitív támadás következzen, ne legyen elkapkodott, s ha
lehet, érjünk el három pontot.

1. táblázat. Az U18-s válogatottakban szereplô játékosok karrier követése (2007-2011)
2007: 8. helyezés
Ma: 8 NB I/A játékos, ebbôl 3 válogatott, 1 NCAA játékos, 2 abbahagyta
2008: 17. helyezés
Ma: 7 NB I/A játékos, 1 NCAA játékos
2009: 9. helyezés
Ma: 5 NB I/A játékos
2010: 13. helyezés
Ma: 5 NB I/A játékos
2011: 8. helyezés
Jelenleg öt A csoportos kerettag, négy B csoportos játékos, egy görög bajnoki szerzôdés
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A labdabirtoklás mielôbbi visszaszerzése volt a legfôbb célunk. Minden pillanatban ez dominált, amikor nem volt
nálunk a labda. Ez hazai viszonylatban
azért más, mert nem vártuk az ellenfél
hibáit, hanem kierôszakoltuk ezeket és
nem csak elôre, hanem visszafelé is a
játék folyamatosságára törekedtünk!

Hatékonyság
Sajnos kevés alkalom volt, amikor
helyzetünk lehetett, hiszen jó adottságú, tudatosan játszó csapatok ellen küzdöttünk. Ezért meg kellett becsülnünk a
valódi helyzeteket. Ennek a felismerése
volt a nehéz, hiszen a támadásainkat be
tudtuk fejezni korán és késleltetve is.
Utóbbinál a cél, hogy biztosabb dobásokat válasszunk a kritikus idôszakokban.
Ezek a mérkôzések, negyedek elején
vannak, illetve a negyedek végjátékaiban. Ezekben az idôszakokban mindig
fontos, hogy extra együttmûködések
legyenek, amelyeknél magas színvonalú a technikai és taktikai fegyelem. E
mellett vártuk, hogy legyenek szellemesek.
Az Eb-nek köszönhetôen úgy tûnik,
érettebbek és megfontoltabbak lettek.
Nehézségbe akkor ütköztek, ha gyorsabb döntésekre kényszerültek, mint
amit megszoktunk a hazai versenyeken
2. táblázat.).
(2

A program
megvalósulásának
szöveges értékelése
Közös célok
Az elvégzett munka alapján sikerült
egy erôs és számonkérhetô közössé-

get kialakítani. Végig hangsúlyoztuk,
hogy ki kell egészíteniük egymás szerepét és a posztonként megfogalmazott szerepek megvalósítását kértük
tôlük. Megpróbáltak alkalmazkodni,
noha olyan játékosokról van szó, akik a
saját klubjaikban a maximálishoz közeli játékidôt töltötték el azokban a bajnokságokban, ahol meghatározó játékosnak számítottak. Az opportunista
szemléletüket úgy szabályoztuk, hogy
kiegészítsék egymást és, hogy tudjanak örülni egymás sikereinek. Az edzéseken kívül is nagyon sokat kellett foglalkozni velük, mely szintén tervszerûen történt.

Csere koncepció
A játékunk során a csererendszerünk általában mûködött, vagyis tudtunk minôségben hozzátenni. A pályára lépôk hasznosak akartak lenni. Kevés meccset játszottunk ahhoz, hogy
egyértelmû törvényszerûségeket állapítsunk meg, viszont a felkészülés során bevált ötösünkre mindig lehetett
számítani. Akár a hátrányt kellett csökkenteni, akár növelni kellett az elônyt
jól mûködtek együtt. Ez nagy elônyt jelentett számunkra.
Védekezés
A csapat tagjaira általánosan az volt
a jellemzô, hogy nem igazán szoktak
hozzá ahhoz a sok védekezési feladathoz, amire figyelniük kellett. Folyamatosan változtattuk a védekezéseinket,
a letámadó jelleget fenntartva állandóan készenléti helyzetben kellett lenniük. Ez azért volt probléma, mert közöt-

2. táblázat. Az Eb- és a felkészülési meccsek összehasonlítása
Felkészülési meccsek
Dobott
Kapott
Mezôny
Belsôk
pt
pt
Szlovénia
97
102
66
31
Szlovénia 2
65
97
48
17
Ausztria
84
67
67
17
Ausztria 2
89
73
64
25
Szlovákia
88
58
46
42
Szlovákia 2
61
70
44
17
Szlovákia 3
68
70
40
28
Magyar U16
94
54
66
28
ÁTLAGOK
80.7
73.8
55.1
25.6

tük fôleg támadó szellemû fiúk voltak,
akik a védekezésre nem igazán szoktak figyelmet fordítani. Ezt sikerült fejleszteni, de az is lehet, hogy a támadásra ezért nem maradt meg a szokásos energiájuk.

Dobó játékosok teljesítménye
A nagy dobóink technikájával volt elsôsorban a gond. Néhányan nem tudnak távolról tempót dobni. Mások csak
egysíkúan tudtak helyzetet kialakítani
maguknak. Mindezek miatt azt a magabiztosságot, amit vártunk tôlük, nem
tudták hozni, ráadásul a gyengébb lepattanózásunk is nehezítette a döntéseiket. Egy biztos, a betöréseik irányait
gépiesen, a megszokott mozgássorokból akarták eldobni. Sajnos ezek nem
mûködtek. Ez többüket erôlködésre
késztette. Itt is az Eb szintû felkészülési mérkôzések segíthettek volna.
Kulcsemberek
A csapat elképzelt vezérei nem tudtak pontszerzésben, védekezésben,
mezônymunkában,
figyelemben,
egészségben kiegyenlített teljesítményt és állapotot mutatni. Úgy gondolom, hogy maguk sem mindig hitték
el, mennyire közel kerültünk a sikerhez. Onnan is látható, hogy gyerekekrôl van szó, hogy könnyekkel küszködve léptek túl egy-egy nehézségen.
Adottságaink
Általában a Nyíregyháza, a Debrecen
és az Újbuda adta végül a válogatott
magját. A csapatunk átlagosnak számított, bár egyik játékosunk 222 cm-es

Mezôny
lep
15
15
17
24
13
11
17
9
15.1

Belsôk
lep
18
4
15
8
21
9
16
15
13.3

Szerzett

Eladott

20
9
20
17
17
13
9
24
16.1

22
28
14
14
14
21
17
8
17.3

Mezôny
lep
16
22
12
21
25
16
17
18.4

Belsôk
lep
26
25
17
14
22
12
11
18.1

Szerzett

Eladott

16
13
12
10
9
14
12
12.3

24
16
24
16
16
24
20
20

Labdabirtoklás
102
84
80
85
88
81
84
78
85.3

EB

Grúzia
Luxemburg
Bulgária
Dánia
Észtország
Hollandia
Izrael
ÁTLAGOK

Dobott

Kapott

69
79
54
46
75
47
68
62.6

41
58
76
50
53
52
96
60.8

Mezôny
pt
47
58
29
32
45
37
51
42.7

Belsôk
pt
22
21
25
14
30
10
17
19.9

Labdabirtoklás
75
85
74
70
68
76
85
76.1
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magasságával megemelte a tekintélyünket. Ki tudtunk állni egészen magas szerkezettel bármelyik negyedben. Egyik irányítónk 177 cm-el volt a
legalacsonyabb. Mindenki más 190
cm körül volt legalább.
Jellemzôen minden csapatban volt
meghatározó kisember. Inkább a hármas és négyes poszton voltak a jobb
együttesek magasabbak nálunk. Ami
kiemelendô, hogy a mieink testtömege, izomzata lényegesen alulmúlta az
ellenfeleket.
Sokkal nagyobb gondot fordítanak a
fizikai képzésre. Beszéltünk az ellenfelekkel és tudjuk, hogy a fokozatosságot betartva elôbb gimnasztikai programokkal, majd súlyzózással érték el,
hogy általában 10 kg-mal erôsebbnek
tûntek nálunk, ami egyúttal a test-test
elleni küzdelmekben elônyt is jelentett
számukra. Sebességben, kitartásban,
állóképességben felvettük a versenyt.

Mentális faktor
Láthatóan mentálisan komoly lemaradásunk van. Más a gyôzelemhez való hozzáállásunk, az ellenfelek rendkívüli eszközökkel is képesek kihangsúlyozni a csapategységet, míg nálunk
ez szokatlan. A fiúk figyelmi képessége, döntési készsége, énközpontúsága, együttmûködési szándéka, küzdeni
akarása, kockázatvállalása, kreativitása, kihívás vállalása olyan tényezôk,
amelyeket hosszabb idôn át kell felépíteni (Nicoll, 2009). Nem volt alapvetô
gondunk ezzel, viszont látszott, hogy
ez egy olyan területe az edzôi munkánknak, amire idôt kell szánnunk a napi rutin mellett. Foglalkoznunk kell velük, hogy a szerepeket megértsék, hiszen vannak általános szerepek és
vannak olyanok, amelyek speciálisak.
Pszichológiai eredmények
Az elôzetes pszichológiai elemzés
egyezett az edzôi véleményünkkel. Jó
döntésnek éreztük, hogy ezeket a fiúkat hívtuk el a felkészülésre. Megtiszteltetés volt számukra a nemzeti válogatottba kerülés és élni akartak a lehetôséggel. Az Eb-t követôen néhány játékosnál tovább erôsödött a jellemzés
konkrét igazolása. Várható, hogy ezek
a fiúk hosszabb távon igazolják, hogy
jó döntés volt a meghívásuk és hamarosan meghatározó szerepük lesz a
felnôtt kosárlabdában.

Példa az egyénre szabott
feladatokra. Hogyan,
mit, mikor, miért, ki...
20 lepattanó, 40 pont, 60 %-kal, 80
perc alatt, 100 %-os energiával
A fenti számok a 4-es és 5-ös posztokra kiszámolt elvárásaink voltak,
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akiknek a szerepük sokoldalú, hiszen
sokszor játszhattak szemben és háttal
is a palánknak. Több játékunkban éppen az volt a cél, hogy az ellenfelek
magasabb védôit kihozva kerüljenek
befejezô helyzetbe. Nem volt szabad
kapkodniuk. Hinniük kellett a gyakorolt
technikákban, amiket tanultak a megelôzô hetekben. Biztattuk ôket, hogy
ne féljenek az összetett mozgásoktól,
cselektôl. Igyekeztek a belsô társakkal
együttmûködni, hiszen a High-Low
kapcsolat ugyanolyan lelki pluszt ad,
mint egy mezôny hátsó befutása, vagy
egy sikeres hármas dobás.
Vártuk, hogy erôszakosak legyenek.
Megértettük velük, nem biztos, hogy
lesz második esélyük, ezért a célzott
dobást vártuk tôlük. Használniuk kellett a palánkot. Egy-egy jól kiharcolt
belsô dobással tudtak büntetôhöz jutni, s ha minden összejön, plusz egyes
dobásokkal is gyûjtögethették pontjaikat. Nem feledhették az együttmûködéssel összehozott pontokat. Sokkal
többet kellett elôkészíteniük. Menniük
kellett a lepattanókért, hogy érezzék a
dobók a támaszt. A leválásaiknak veszélyesnek kellett lenniük. Ha labdát
akartak kapni, tudatosan kellett a technikákat használni, hogy a társak merjék ôket megjátszani.
Helyezkedniük kellett, hogy megjátszhatók legyenek a betörések során.
A Betörés-Kiosztásos játékunk helyezkedési szabályait alkalmazniuk kellett.
A támadó pattanókból szerezhettek
nem várt könnyû kosarakat és a gyorsindítások, átmeneti játékok során is
dobhattak gólt.
Segíteniük kellett a labda nélküli
mozgásokat. A jó elzárások az ô hasznukra is lehettek. Használniuk kellett a
speciális labdás és labda nélküli támadó lábmunkákat. Elvártuk, hogy magabiztosak és megbízhatók legyenek.

Támadó stratégia,
taktikai elképzelések
Alapvetôen a háromszög játék mozgó rendszerû elveit tanítottuk. Ez tette
lehetôvé, hogy sokoldalúan tudjunk támadni és olyan játékos kerüljön be a
palánk alá, aki képes hatékonyan támadni.
Tudniuk kellett a betörés-kiosztásos
játék szabályait (betörés a sarokból, 45
fokból, középrôl, a körtébôl, stb.). Ezt a
helyezkedést összekötöttük a labdás
elzárás-leválásos játék befejezési lehetôségeivel is.
Három olyan alapjátékot tanultak
meg, amelyekkel ellenôrzöttebbé tettük a befejezéseket, amennyiben
szükség volt rá.
Támadó elképzeléseink közül a legfontosabb, hogy bármit védekezett az
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ellenfél, a negyedek elején ki akartuk
erôszakolni, hogy mielôbb foult problémájuk legyen.
Több bedobást tanítottunk, hogy
ezekre a speciális helyzetekre ne tudjanak felkészülni ellenünk. Ezekben különbözô szerepek kaptak befejezô és
elôkészítô hangsúlyt, nem mindig
ugyanazok voltak a kulcsemberek.
A letámadás elleni játékunk megegyezett a felállt védelem elleni háromszög játék alapelveivel. Megtanultak
két-három játékot páros és páratlan zóna ellen. Az emberfogás elleni játékaink használhatók voltak zónavédekezés ellen is.
Az emberelônyös helyzetek befejezéseit egységesítettük, melynek célja,
hogy elsô szándékra ziccer helyzetet
alakítsunk ki, tehát nem gyors könnyû
mezônykosarat, esetleg hármast kerestünk. Az a másodlagos cél volt csupán (Extra passzal). Úgy készültünk,
hogy minden labdás-elzárás leválás
megoldásába bekapcsolható legyen a
harmadik ember is.

Védô stratégia,
taktikai elképzelések
A kiinduló koncepció a folyamatosság megtartása. Ezt szorosabb és lazább helyezkedéssel váltogatni tudtuk,
attól függôen, hogy korán, vagy késôn
akartunk labdát szerezni.
A sikeres egészpályás védekezés
feltétele, hogy mindannyian tudjanak
védekezni minden poszton. A cél ebben a tekintetben a labdás támadó
nyomás alatt tartása. Ne tudják játszani saját kényelmi játékukat. Ezt
úgy fokoztuk, hogy alapvetôen minden labda nélküli elzárást ütközéssel
váltottunk.
Az alapvédekezés minden esetben
kifelé terelt. A karmunka tekintetében
daráló és a labdát folyamatosan támadó szemléletben. Az alsó pozícióban
megjátszott középjátékosokat elölrôl
akartuk védeni alapesetben. Le akartuk ütközni korán, ki akartuk tolni az alsó blokkból és szükség szerint belül
meg akartuk csapdázni. A zónavédekezést úgy akartuk alkalmazni, hogy elôtte kitolt védekezéssel meglassítjuk az
ellenfelet, ne legyen elegendô idejük
elôkészíteni a dobásukat. Ezt késôi
duplázással tovább hangsúlyoztuk.

Az ellenfelek
jellemzô stratégiái
A jegyzetek alapján megfogalmaztuk
az Eb-én résztvevô csapatok játékstílusait, külön kiemeltük a válogatottak
kulcsembereit. Ezek között megvizsgáltuk, hogy hol tartunk ezzel az évfolyammal a nemzetek között és megfogalmaztuk a fejlôdési irányt.
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Nyilvánvaló megállapításokra juthattunk az Eb központi statisztikáinak
elemzésekor. Ezek alapján látható a
csapat helye a mezônyben. E statisztikák a tradicionális mutatókat vizsgálják, vagyis az egyének mezônymunkáját és dobásainak sikerét számolják.

Pontosztó táblázat és a
játékosok teljesítményének
nettó értéke
Az együttmûködések és döntések
vizsgálata a válogatott program egyik
legjelentôsebb innovációs eleme volt
az egész felkészülés és a fôverseny
alatt. Az edzéseken és a közös elemzéseken ezeket hangsúlyoztuk és ezeket
vettük értékelô rendszerünk alapjául,
mely abszolút új volt a csapat számára.
A személyes jegyzetek készítésével
és a mérkôzés videók analízisének köszönhetôen megállapíthattuk a játékosok együttmûködését és hozzájárulásukat a labdabirtoklások eredményeihez, vagyis tényleges szerepüket a kapott és a szerzett pontokban. Ez és a
hagyományos statisztika együttesen
racionálisabban adják a csapat és a játékosok teljesítményét. Ez a pontosztás módszere, amely tekintetbe veszi
a játékosok úgynevezett nettó teljesítményének meghatározásakor az
egyes játékosok hozzájárulását az elrontott támadásokhoz és a sikeres védekezésekhez (Sterbenz, 2007).
Sokkal célszerûbbé és hatékonyabbá
tettük ezzel a válogatottak tevékenységét. Megváltozott a magatartásuk és
nem vetélytársakként mûködtek.
Megvizsgáltuk a csapatunk támadásainak mérkôzésenkénti számát és hatékonyságát, melyet összehasonlítottunk más csapatok statisztikai eredményeivel. Így nyílt mód arra, hogy a
személyes mérkôzés megfigyelésen
készített jegyzetek és a számok alapján
alátámasztott eredmények között párLásd táblázat).
huzamot vonhassunk (L

Posztonkénti hozzájárulás
a teljesítményünkhöz
Az alábbiakban a játékosoknak azt a
rotációját állítottuk táblázatba, amelyre
alapvetôen készültünk. Így posztonként, illetve soronként látható, hogy
milyen mértékben vették ki a részüket
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1. Ausztria 81,4 támadás
2. Belgium 75,1 támadás
3. Bulgária 77,3 támadás
4. Dánia 73,1 támadás
5. Anglia – 80,2 támadás
6. Észtország 76,8 támadás
7. Grúzia 80,8 támadás
8. Magyarország 76,2 támadás
9. Izrael 88,0 támadás
10. Luxemburg 85,3 támadás
11. Montenegró 75,3 támadás
12. Hollandia 78,1 támadás
13. Norvégia 85,0 támadás
14. Portugália 80,2 támadás
15. Románia 79,5 támadás
16. Szlovákia 85,1 támadás
17. Svédország 83,2 támadás
18. Svájc 84,3 támadás

– 50,7 pont
– 60,0 pont
– 78,3 pont
– 64,8 pont
– 64,4 pont
– 63,6 pont
– 65,3 pont
– 62,6 pont
– 83,1 pont
– 67,7 pont
– 71,3 pont
– 59,6 pont
– 54,9 pont
– 60,7 pont
– 66,7 pont
– 75,0 pont
– 69,8 pont
– 67,6 pont

a játékosok, akik hasonló szerepkört
töltöttek be.
Természetesen számos változásra
kényszerültünk a mérkôzések során. A
felkészülési mérkôzések mindegyikén
kiválóan teljesítettünk a harmadik negyedben. Ez az ötös volt az, amelyik
a nehéz idôszakokban mindig jól mûködött együtt (Kivéve az utolsó izraeli
3. táblázat.).
meccsen.) (3

Az ellenfelek támadó-védô
koncepcióinak elemzése
Valamennyi csapatról készítettünk
jegyzeteket és beszereztünk videókat.
Az volt a cél, hogy egy átfogó képet
készítsünk arról, hogy mi volt a jellemzô stílus. Ebbôl meghatározható, hogy
melyek az aktuális trendek az U 18-as
korosztályban.
Megfigyelhetô, hogy a hibára kényszerítô védekezés ma prioritást élvez,
mert a csapatok a mérkôzések nagy
részében igen aktívan gyakoroltak nyomást a labdás támadóra. Ennek érdekében gyakoriak voltak a védekezési
váltások. Azonos képességû ellenfelek
ellen szükséges is volt. A kulcskérdés
az volt, hogy a mérkôzés mely periódusában történtek meg a váltások?
Megfigyelhetô volt több speciális,
nem gyakran alkalmazott területvédekezés. A csapdázásokat - gyakran - váratlan idôszakokban és helyzetekben alkalmazták. A követéses match-up zóna is
szerepelt néhány csapat eszköztárában.
A mozgó rendszerû játékok túlsúlyban voltak és lényegesen visszafogot-

3. táblázat. A posztonkénti hozzájárulás az Eb összesített statisztikái alapján
Misek, Nagy B, Polyák, Kovács, Nagy Sz
Név
Pont
%
Gólp
%
Lep.
%
Szerz.
1 Misek-Nagy B
71
16.2
25
25
15
6.3
25
2 Jakab-Asztalos
89
20.3
15
15
22
9.2
24
3 Kovács-Polyák
139
31.7
35
35
73
30.8
23
4 Dankó-Bognár-Garamvölgyi
31
7
11
11
37
15.6
4
5 Nagy Sz.-Dobos-Varga
108
24.6
14
14
90
37.9
10

– 0,62 pont/támadás
– 0,79 pont/támadás
– 1,01 pont/támadás
I.
– 0,88 pont/támadás
II.
– 0,80 pont/támadás
– 0,82 pont/támadás V.
– 0,80 pont/támadás
– 0,82 pont/támadás VIII.
– 0,94 pont/támadás VII.
– 0,79 pont/támadás
– 0,94 pont/támadás IV.
– 0,76 pont/támadás VI.
– 0,64 pont/támadás
– 0,75 pont/támadás
– 0,83 pont/támadás
– 0,88 pont/támadás
– 0,83 pont/támadás III.
– 0,80 pont/támadás

tabban alkalmazták a csapatok az ellenôrzött támadásokat – néhány ország válogatottjának kivételével. A labdás elzárás- leválásos játék alkalmazása igen magas szinten történt, mert
változatos volt az elôkészítés, a leválások iránya, a leválók megjátszása és
ezzel együtt a védésük is számos jellegzetességet mutatott.

Mire volt szükség
a négy közé jutáshoz?
Harminckilenc pontban foglaltuk
össze a négy legeredményesebb csapat sikerének okait. Ezek közül kiemeltük azokat, amelyekben a magyar csapatnak a legtöbbet kell fejlôdnie a
meglátásunk szerint.
Az egész pályás védekezésben minden játékosnak elengedhetetlen feladatai vannak. Az egyes csapatokban
vannak olyan felelôsök, szerepek, akik
extra színvonalon képesek teljesíteni
egy:egy ellen, a védekezések bontásában.
Mindegyik csapatban több olyan labdabiztos ember van, akik vállalkozók
és megbízhatók a nehéz helyzetekben
is. Mindenhol több nagy dobókedvvel
rendelkezô, ponterôs játékos volt, akiket a többiek fegyelmezetten megtaláltak a kellô idôszakban.
A lepattanózás a legfontosabb,
leggyakoribb eszköze a labdabirtoklás
megszerzésének. Ennek speciális felelôsei a mezônyben is jelentôsek voltak. A szervezô szerepkört több stílusú
és adottságú játékos képes volt betöl-

%
29
27.9
26.7
4.6
11.6

El.
35
17
35
16
29

%
26.5
12.8
26.5
12.1
21.9

Perc
324
219
340
165
352

%
23.1
15.6
24.2
11.7
25.1
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teni, akik valóban vezérek voltak és láthatóan képesek voltak elôre gondolkozni mások helyett is.
Rendkívül meghatározó a csapatok
és a kulcsemberek mentális felkészültsége. A döntések minôsége és
mennyisége jellemzôen pozitív volt. A
fizikai állapotukra jellemzô volt az erôs
testfelépítés. Minden kondicionális képességben és koordinációs készségben látható volt, hogy felkészült sportolókról van szó. A csapatoknak az átlagosnál szélesebb támadó és védekezô repertoárja volt, amelyet stabilan alkalmaztak.

Feladataink
A felkészülési program fontos eleme a minôségi mérkôzések beépítése.
A dobásbiztonságot nem csak a hagyományos ismétléses módszerrel
kell fejleszteni. Jól elôkészített döntésnek kell lennie a dobásnak és versenyképes, gyôzni akaró játékosokat kell
beválogatni.
Nagyon kiemelt probléma, hogy
minden játékos tudjon szembôl támadni. Ezekkel összefügg a lepattanózás,
amelyet új alapokra kell helyezni, mert
ennek az elemnek az értéke valamilyen oknál fogva csekélyebb a játékosok hozott szemléletében.
A gyors, sokmozgásos, kevés leütéssel történô támadások szokatlanok a magyar játékosoknak, mert hazai
környezetben fôként az úgynevezett
felnôtt kosárlabdázásra készítik fel a fiatalokat, amelyben, túlsúlyban van a
hosszabb támadóidôvel járó statikusabb játék. A jellemzô trend, hogy a
rendezetlen védelem elleni játékra törekedtek a csapatok általában.
A centerjátékunk nagyon alacsony
szinten van. A mezônyöknek szokatlan
a posztjátékkal való kapcsolat, a belsô
embereink képzetlenebbek és fizikai-
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lag gyengébbek, mint az ellenfelek.
Versenyképesebbé kell tennünk ezt a
részt, melynek egyébként fontos területe a következô játékelem fejlesztése,
a labdás elzárás- leválás is.
A kommunikáció majdnem ismeretlen. Fontosak az egyezményes jelek,
segítô vezényszavak, és sok egyéb,
amely segíti az együttmûködést a pályán lévôk között és az edzô és a játékosok között. Ezt a rendszert újra fel
kell építeni.
Fejlôdnünk kell a precíz végjátékban,
mert jellemzôen ez jelentett problémát
sok játékos számára, akik taktikai fegyelme és magabiztossága alacsonyabb szinten volt. Két alapvetô terület van, amelyre sokkal tudatosabban
kell készülnünk. Ez a fizikum és az egységes alaptechnika, melyek nélkül
nem lehet hosszabb távon eredményesen szerepelni.

Következtetések
A program számos elemét értékeljük innovatívnak, melyek kreatívak és
próbálnak idôt nyerni, hiszen a jövôbe
látó edzôk legfontosabb erénye, hogy
olyan eljárásokat alkalmaznak, amelyek együttesen és külön is újszerûek,
vagy formabontók, de egyben eredményesek is. A trendek hosszabb távú
vizsgálata és értékelése rámutatott,
hogy számunkra melyek azok a területek, ahol változtatni érdemes. Mindenkori heurisztikai döntésünk, hogy milyen eszközöket használtunk, de
hosszú évek alatt szerzett tapasztalatunk és információink alapján megfogalmazható rendszerbe foglaltuk a
programot, amely több ponton is támaszkodik társtudományok eredményeire is.
Mindenképpen hangsúlyos, hogy
nem sajnáltuk az idôt, hogy olyan tanítási módszert válasszunk, amely a
Dr. Kemény Dénes
világszerte elismert
sportszakember,
több
mint egy évtizede óriási eredményeket ér el csapatával. Ez a nem mindennapi teljesítmény egyedülálló személyiségének és munkamódszerének köszönhetô.
E könyvben megosztja velünk titkait, korszerû gondolkodásmódját, eredményes módszereit. „Üzenetei” a
sport világán kívül is követésre érdemesek, példaként szolgálnak cégek,
vállalkozások vezetôi és munkatársai
számára, de bárkinek, aki szeretne sikeresebb, céltudatosabb, elégedett
emberré válni.
„A vezetés a szívvel kezdôdik, nem
pedig a fejjel.”

etô
Könyvismert
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döntéseket, a kreativitást és mindenek
elôtt az együttmûködést helyezi elôtérbe. Ezt nevezzük mi szupervíziónak.
Ezzel párhuzamban úgy igyekeztünk
garantálni a sportolók partnerségét,
hogy az értékelô rendszerünkben is
ezt hangsúlyoztuk. Erre a legalkalmasabb eljárás a pontosztás módszere.
Ezek segítségével kaptunk új motivációs eszközöket. Összességében a
mentális faktort, a "fej játékot", vagyis
a gondolkozást preferáltuk, amely sikert hozott mindannyiunk számára a
tanulásban és a mérkôzéseken is.
A felkészülésünket úgy periodizáltuk, hogy megállapítottuk mennyi idô
áll rendelkezésre az elsô mérkôzésig.
Összeszedtük a tananyagot és periodizáltunk. A felkészülési meccsek visszajelezték, hogy jól egyeztettük-e az
anyagot, a mennyiséget és a minôséget. Így haladtunk fokozatosan. Ez a
Tex Winter-i Mester Program módszer
mindenre kiterjedô és felgyorsította a
tervezô munkát, tulajdonképpen leegyszerûsítette a gyakorlati tennivalókat.
A programot folytathatónak tartjuk,
mely két korosztály esetében mûködött az utánpótlás nemzeti válogatottaknál, de természetesen jó tapasztalataink vannak a klub szinten is.
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Sterbenz (2007): Korlátozott racionalitás a sportmenedzseri döntésekben.
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„Az egyéni érvényesülés a csapat
érdekét soha nem elôzheti meg!”
„Vezetôként az a legfôbb dolgom,
hogy a csapatban mindenkit jobbá tegyek.”
„A nagy eredmények eléréséhez
szenvedély kell.”
– Megtiszteltetés volt Kemény Dénessel „egy csapatban játszani” e
könyv elkészítése során – mondta a
szerzô. – Élvezetes és tanulságos volt
az „az utazás”, amit az ô világában tehettem, megismerve emberi és szakmai hitvallását, vezetôi sikereinek titkait. – Remélem, hogy találkozásainknak, beszélgetéseinknek e kötetbe
foglalt összegzése érdekes és hasznos olvasmány, idôtöltés lesz majd
minden olvasóm számára.”
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Aranyplakett díjazottak
A Magyar Edzôk Társasága díjat alapított azoknak az edzôknek a részére, akik betöltötték 60. életévüket és több évtizedes eredményes edzôi tevékenységet fejtettek ki az utánpótlás-nevelés és a felnôtt sport területén.
A díjakat elsô alkalommal az V. Országos Edzôi Kongresszuson Pécsett adta át Czene Attila sportért felelôs államtitkár
és Dr. Ormai László, a MET elnöke. A kitüntetettek:

Barta Margit
Edzôi tevékenységét 1971-ben, pont negyven évvel ezelôtt kezdte a Bp. Spartacus Sport Klubban. Dolgozott a Tipográfia egyesületben, a MALÉV Sport Clubban. Jelenleg tanfolyamvezetô a
Sashalmi Íjász Központban. Versenyzôi közül Kovács Judit és Szendey Marina 1992-ben Európabajnokságon csapatban III. helyezést értek el. 28 versenyzôje nyert országos bajnokságot. Az íjászat oktatása kezdôknek címmel oktató DVD-t készített. A Budapesti Szabadidôsport Szövetség
keretében szervezett OKJ sportedzô, oktató képzésen az íjászat elméletére és gyakorlatára tanítja
a leendô íjász edzôket.
1971-ben a Magyar Népköztársaság Érdemes Sportolója kitüntetésben részesült.

Furkó Kálmán
Élete, pályafutása 1968-tól kapcsolódik össze a karate sportággal. A sportág egyik hazai megalapítója és meghatározó egyénisége. A Magyar Kyokushin Karate Szervezet megalapítója. 1977 óta
a Szolnoki Banzai Kyokushin Karate Kai egyesület elnöke, vezetôedzôje. A WKO Shin Kyokushin
Kai övvizsga bizottságának tagja. 7 danos karate mester. Tanítványai közül többen is komoly nemzetközi sikereket értek el. Tevékenységével elôsegítette, hogy a magyar karate sport ma a világ élvonalához tartozik.

Joszkin János
1967-ben kezdte edzôi pályafutását. Egyesületei: Csepel Autó Vasas SE, Pécsi Munkás Sport
Club, Budapesti Vasutas Sport Club, Dunakeszi Vasutas SE, Szigethalmi Munkás SE, Sziget SC.,
amelynek jelenleg is igazgatója és edzôje. Versenyzôi közül Szabó Lajos szabadfogásban Eb II. és
Olimpiai IV. helyezést ért el. 35 utánpótlás és felnôtt magyar bajnokot nevelt. A Pest-megyei Birkózó Szövetség edzôtovábbképzése keretében ismereteit, tapasztalatait átadta edzôtársainak. A
Magyar Birkózó Szövetség a Magyar Birkózósport Érdemrend Bronz Fokozatával tüntette ki.

Takács István
Takács István 1993-ban kezdte edzôi pályafutását. Sportegyesületei: Veresegyházi Fitnesz
Sportkör, Budapest Sport Egyesület, Oroszlányi Bányász Sport Kör, MTK-VM. Tanítványai több
mint 110 világbajnoki és Európa-bajnoki érmet nyertek, 54 világ-, Európa- és országos csúcsot állítottak fel. Úttörô szerepet játszott Magyarországon a nôi súlyemelés meghonosításában. 2003ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemkereszt ezüst fokozatát.
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A JÓK KÖZÜL IS A LEGJOBBAKAT ÜNNEPELTÉK A SYMA-CSARNOKBAN

Az év legjobbjai 2011-ben:
BERKI KRISZTIÁN, CSIPES TAMARA, AZ FTC NÔI KÉZILABDACSAPATA,
STORCZ BOTOND A SZÖVETSÉGI KAPITÁNYOK,
ÉS CSIPES FERENC AZ EDZÔK KÖZÖTT
December 19-én a Syma-csarnokban rendezték meg a Sportcsillagok Gálaest jét, amelyen 2011 legjobb sportolóit díjazták. A sportújságírók szavazatai alapján
öt kategóriában – férfi, nôi, csapat, edzô és szövetségi kapitány – hirdettek gyôztest. Tavaly Berki Krisztián és Janics Natasa, a Janics, Kovács Katalin kajakkettes, valamint Kovács István és Kiss László végzett az élen.
A sorrendben 54. szavazás szinte
minden kategóriában rendkívül szoros
volt. Akadt, ahol pontazonosság alakult
ki, s csak a több elsô helyezés döntött
a gyôztesrôl. Rekordszámú, 317 sportújságíró adta le szavazatát. A díjátadóval egybekötött gálamûsoron megjelent Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, a rendezvény fôvédnöke, s gratulált a gyôzteseknek és helyezetteknek Czene Attila sportért felelôs államtitkár is.
A voksolás 54 éves történetében
elôször fordult elô, hogy a csapatok
között klubot képviselô gárda végzett
az élen. Ezt a KEK-gyôzelmével a Ferencváros nôi kézilabdacsapata érdemelte ki. Korábban dobogós helyre is
csak kilencszer állhatott klubcsapat.
Legutóbb 1995-ben, amikor a Ferencváros Bajnokok Ligájában szerepelt
labdarúgói voltak a díjazottak. Ugyancsak elôször fordult elô, hogy apa és
lánya, Csipes Ferenc és Tamara egyszerre nyerte meg, saját kategóriájában, az év legjobbja címet.
Az idén elôször kiírt közönségdíjat
Michelisz Norbert, a túraautó-vb
egyetlen magyar pilótája nyerte, aki
Gyulay Zsolttól, a Hungaroring Zrt. elnökétôl vette át az elismerést.
Nézzük, hogyan szavaztak az újságírók.
Az 54. Év sportolója szavazás 1-6.
helyezettjei.
Férfiak: 1. Berki Krisztián 1849 pont,
2. Gyurta Dániel 1241, 3. Vajda Attila
606, 4. Sidi Péter 250, 5. Pars Krisztián
194, 6. Balzsay Károly 153.
A világbajnok megérdemelten végzett az élen. A tavalyelôtti sikerét megelôzôen tornász legutóbb 2002-ben,
Csollány Szilveszter révén érdemelte ki
az Év sportolója címet. A 26 éves Berki
négy Eb-cím és két vb-ezüst után megvédte a vb-aranyát a lólengésben, s
olimpiai kvótát szerzett. A második
helyhez szintén vb-arany kellett: a

2009-es gyôztes, Gyurta Dániel az idén
megvédte két évvel ezelôtti vb-címét
200 mellen a sanghaji úszó-világbajnokságon, továbbá decemberben a rövidpályás Eb-én is gyôzött ebben a számban. A harmadik, a 2008-ban Év sportolója címet elnyert kenus, Vajda Attila
szintén vb-arannyal tûnt ki az idén. Szegeden, hazai közönség elôtt bizonyult a
legjobbnak abban a számban (1000 m),
amelyben olimpiai címvédô is.
Szavazatot kapott még: Kis Gergô
92, Ungvári Miklós 57, Dobrovitz József 46, Cseh László 45, Bor Barna 31,
Marosi Ádám 25, Erdei Zsolt 22, Dzsu-

dzsák Balázs 14, Nagy László 14, Ungvári Tamás 14, Varga József 14, Deák
Bárdos Mihály 12, Bácsi Péter 11, Boronkay Péter 10, Buruczki Szilárd 8,
Gercsák Csaba 8, Kanyó Dénes 8, Kiss
Pál Tamás 8, Magosi Norbert 8, Michelisz Norbert 8, Molnár Péter 8, Rudolf Gergely 8, Szilágyi Áron 8, Tôzsér
Dániel 8, Varga Miklós 8.
Nôk: 1. Csipes Tamara 1549 pont, 2.
Kozák Danuta 833, 3. Kovács Sarolta
670, 4. Csernoviczki Éva 366, 5. Kovács Katalin 313, 6. Sastin Marianna
248.
A kajakozó azzal érdemelte ki az elsô
helyet, hogy a szegedi vb-én két egyéni számban (K-1 1000 és 5000 m) gyôzött, míg a belgrádi Eb-én párosban (K2 500 és 1000 m) nyert két aranyat.
Mögötte a szintén kajakos Kozák Danuta végzett, aki, amellett, hogy tagja

Gyôztes mondatok
Berki Krisztián, az év férfi sportolója:
„Egészen a díjátadásig mondogattam magamban, hogy az idén biztosan
nem én nyerek, ugyanakkor természetesen örülök az elismerésnek. Nehéz év
volt a 2011-es, nem volt könnyû megvédeni a világbajnoki címemet, és megszerezni az olimpiai kvótát. De sikerült, ez a legfontosabb. El kell mondanom,
hogy akár Gyurta Dani, akár Vajda Attila megérdemelte volna a díjat, hiszen ôk
is kiemelkedô teljesítményt nyújtottak."
Csipes Tamara, az év nôi sportolója:
"Természetesen örülök a saját és az édesapám elismerésének is. Az édesapám, sajnos, kisebb betegsége miatt nem tudott eljönni a díjátadóra, de így
is örülök, hogy ô lett az év edzôje. Szerencsére az irányításával dolgozó csapat
egyben marad, s az külön öröm, hogy ennek én is tagja vagyok."
Szucsánszki Zita, az FTC kézilabdacsapatának a kapitánya:
"Szerintem már sokan és régóta várták a nôi kézilabdától, hogy egy csapat
elhódítson egy rangos nemzetközi trófeát. Nekünk most sikerült ez, még ha
nem is a Bajnokok Ligájában diadalmaskodtunk. Remélem, nem tûnik szerénytelenségnek, ha azt mondom, szerethetô együttes a miénk. Magyar hölgyekre épül, talán ezért is élveztük a sportújságírók támogatását. Noha, elsô
klubcsapatként nyertünk e szavazáson, jövôre könnyen diadalmaskodhat a
Gyôr is. Szerintem megnyerheti a BL-t, erre jó esélye van. Mi pedig címvédôként szeretnénk az elôdöntôbe jutni a KEK-ben. Voltak nehéz periódusaink az
év során, de mindig kimásztunk a gödörbôl, mert képes a csapat egymásért is
harcolni".
Storcz Botond, az év szövetségi kapitánya:
"Szívet melengetô ez az elismerés, különösen azért, mert ezt nem csak én,
hanem az egész magyar kajak-kenu sport kapta. Azt nem mondom, hogy jövôre is szeretnék nyerni ebben a versenyben, inkább úgy fogalmazok: nagyon
örülnék neki. Az ugyanis azt jelentené, hogy az olimpia évében újabb nagyszerû eredményeket értek el a magyar kajakosok és kenusok. Ez a legfontosabb
célkitûzés 2012-re."
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Velünk volt a Császár is!
Felemelô, megható pillanatai voltak a gálának, amikor a 71. évében váratlanul
elhunyt, egyetlen magyar Aranylabdásra, a Ferencváros világklasszis labdarúgójára, Albert Flóriánra emlékeztek a Syma-csarnok vendégei. A halhatatlan 9-esre,
a kiszámíthatatlan mozgású, a zöld-fehér klub mellett a haláláig kitartó, a nemzeti válogatottban 75 alkalommal szerepelt Császárra kisfilmmel emlékeztek.
volt az 500-on világbajnok négyesnek,
egyéniben második lett, szintén 500on. Emellett a belgrádi kontinensviadalról két arany- (K-1 500 m, K-2 200
m) és egy ezüstéremmel (K-4 500 m)
jött haza. A harmadik helyre a még junior, 20 éves öttusázó Kovács Sarolta
futott be, aki az idén robbant be a felnôtt mezônybe. A moszkvai vb-én
egyéniben és csapatban második lett,
míg a váltóval gyôzött, az Eb-én pedig
a csapattal és a váltóval nyert aranyat.
Szavazatot kapott még: Mészáros
Anett 192, Heidum Bernadett 141,
Polgár Judit 114, Csomor Erika 52,
Tóth Adrienn 39, Hoang Thanh Trang
32, Huszár Erika 24, Janics Natasa 14,
Joó Abigél 14, Knapek Edina 14, Krajnyák Zsuzsa 14, Lubics Szilvia 14, Pálinger Katalin 14, Szász Kitti 14, Gyenesei Leila 10, Poór Brigitta 10, Tóth
Krisztina 10, Nagy Nikoletta 8, Nagy Tímea 8, Benkó Barbara 4.
Csapat: 1. Az FTC nôi kézilabdacsapata 780 pont, 2. a férfi öttusacsapat
717, 3. a nôi kajaknégyes 705, 4. a nôi
öttusacsapat 533, 5. a Tóth Dávid, Kulifai Tamás kajak-kettes 365, 6. a Majthényi Szabolcs, Domokos András, Repülôhollandi-páros 363.
Szavazatot kapott még: a Kovács Katalin, Kozák Danuta kajak-kettes 301, a
magyar jégkorong-válogatott 147, a
férfi párbajtôr-válogatott 139, a magyar
labdarúgó-válogatott 110, a Gyôri Audi
ETO KC 107, a nôi tekeválogatott 77, a
nôi asztalitenisz-válogatott 69, a férfi
kézilabda-válogatott 41, a férfi sakkcsapat 34, a nôi rövidpályás gyorskorcsolya-váltó 24, a férfi kenu négyes 22,
a Videoton FC labdarúgócsapata 22, a
Tóth Krisztina, Póta Georgina asztalitenisz páros 21, az MKB Veszprém férfi
kézilabdacsapata, 18, a négyesfogathajtó-válogatott 18, a Wossala György,
Vezér Károly, Németh Péter Solingcsapat 16, a nôi kenu-kettes 14, a Juhász Adrián, Simon Béla evezôs pár
10, a Sapa Fehérvár AV19 jégkorongcsapata 10, a Paksi FC labdarúgócsapata 9, a Szeged-Beton VE férfi vízilabdacsapata 9, a Gyôri ETO futballcsapata 8, a kettesfogathajtó-válogatott 8, a
férfi kosárlabda-válogatott 8, a Szolnoki Olaj KK férfi kosárlabdacsapata 8, a
Diósgyôri VTK labdarúgócsapata 7, a
férfi asztalitenisz-válogatott 7.
Szövetségi kapitányok: 1. Storcz
Botond, kajak-kenu 1085 pont, 2. Pál-

völgyi Miklós, öttusa 886, 3. Kiss László, úszás 660, 4. Egervári Sándor, labdarúgás 630, 5. Mocsai Lajos, kézilabda 404, 6. Kovács István, torna 246.
A kajak-kenusokat irányító szakember elôször nyerte el az elismerést.
2009-ben a harmadik, tavaly pedig a
második volt. A sportolóként 1997-ben
az Év legjobbjának választott, háromszoros olimpiai bajnok kajakozó 2008
óta irányítja a magyar válogatottat. A
második helyen Pálvölgyi Miklós, az
öttusázók kapitánya, a harmadikon a
tavalyi gyôztes, Kiss László, az úszók
vezetôje végzett.
Szavazatot kapott még: Kemény Dénes 208, Illyés Miklós 171, Téglás Péter 127, Telegdi Attila 125, Struhács
György 58, Harczi Zsolt 10, Király István 10, Kovács Miklós 10, Kulcsár
Gyôzô 9, Fintha Gábor 8, Kaszás Zoltán
8, Kuttor Csaba 4.
Edzôk: 1. Csipes Ferenc, kajak-kenu
1105 pont, 2. Kovács István, torna
1105, 3. Széles Sándor, úszás 754, 4.
Elek Gábor, kézilabda 583, 5. Gerendás György, vízilabda 258, 6. Mezey
György, labdarúgás 196.
Csipes – akinek a kajakos tanítványai közé tartozik a lánya, Tamara, valamint Kovács Katalin, Szabó Gabriella
és Kozák Danuta – ugyanannyi pontot
gyûjtött, mint Kovács István, a lólen-

gés kétszeres világbajnokának, Berki
Krisztiánnak a mestere, de a több elsô
helyezés a „vizes ember" javára döntött. Csipes 2009-ben a harmadik,
2010-ben pedig a második volt. A harmadik Gyurta Dániel edzôje, Széles
Sándor lett.
Szavazatot kapott még: Vécsi Viktor
177, Konkoly Csaba 118, Pór Péter 49,
Turi György 47, Székely Norbert 45,
Csernoviczki Csaba 34, Kondás Elemér
31, Fábiánné Rozsnyói Katalin 26,
Vincze Balázs 18, Kis Károly 17, Egervári Sándor 14, Toncs Péter 14, Benczés Miklós 12, Kevin Primeau 7, Wöller Ákos 5, Farkas András 4, Hangyási
László 4, Király István 4, Molnár Dezsô
4, Pócsföldi Ottó 4.
A kajak-kenusok külön kategóriát jelentettek és jelentenek az Év sportolója választások történetében. Még akkor is, ha nem kevés, összesen 28
sportág képviselôi kerültek a díjazottak
közé a bô fél évszázadban.
A pontszám-rekord is a „kajakos alakokhoz" fûzôdik. 1995-ben 40 pontot
gyûjtött a sportág. Akkor mind az öt kategóriában férfi, nôi, csapat, edzô, szövetségi kapitány – a Kolonics György,
Horváth Csaba páros, valamint Ludasi
Róbert és Fábiánné Rozsnyói Katalin
révén. A több mint félévszázad során
csak 17 alkalommal sikerült egy sportágnak húsznál több ponttal kirukkolnia.
Ez történt 2010-ben is, amikor a kajakkenusok – karöltve az úszókkal – 24-24
ponttal gyarapították a gyûjteményüket.
A kajak-kenusok már az elsô, az
1958-as választáson is pontokat szereztek, ám ezt követôen sokáig az úszók,

Ritka kócsagfajta
Vajon, mit lehet még okosat elmondani errôl az évtizedek óta folyó, a sportújságírók decemberét meghatározó, megunni sosem lehet eseményrôl, errôl a
szép játékról?
Talán azt, amit minden ünnepségen, valamennyi voksolás alkalmával elmondunk, amikor nem tudunk dönteni, s inkább belekezdünk egy újabb, egy másik
cikkbe, mintsem véglegesítsük, „lepecsételjük" a szavazatunkat. Almát hasonlítunk össze körtével, a telet próbáljuk a nyárral egy évszakká tenni, miközben
tudjuk jól: nem sikerülhet. A gyôztes persze boldog, mosolyog, gondoljunk
csak a kajakkirálynôre, a 31-szeres világbajnok Kovács Katalinra. Ellenpéldaként
pedig jusson az eszünkbe a porig sújtott Cseh Laci (meg a papája), amikor nem
az övé lett a várt és áhított újságírói aranyérem…
Mindegy… Tudjuk, itt is, akárcsak az életben, vannak gyôztesek és vannak
vesztesek. Persze, ez a szó, a vesztes, nem is illik ide, hiszen ki vonná kétségbe, hogy X jobb és nagyobb, mint Y? Senki az égvilágon, mert tudnivaló, hogy
valamennyien a hivatásuk, a szakmájuk mesterei, zsenijei.
Mielôtt bárkit is elkapna a harci láz, maradjunk annyiban: olyan sportembereket köszöntöttünk az elmúlt év decemberében, s olyanokat fogunk a londoni
olimpia éve végén is, akik mindent, de mindent tudnak arról, amire az életüket
(de legalábbis annak egy-két évtizedét) adták, adják.
Becsüljük, tiszteljük ôket, mert ahogyan azt egy másik zseni, a színház királya, Latinovits Zoltán fogalmazta meg egy elôadóestjén a gyermekekrôl: „Ritka kócsagfajta."
Azok a sportolók is. Vigyázzunk rájuk, óvjuk ôket!
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az öttusázók és a vízilabdázók játszották a fôszerepet. Az úszók 12 éven át
tartó uralkodását 2004-ben törték meg
a kajak-kenusok. Az athéni olimpia sikerei után átvették a vezetést, s az elônyük folyamatosan nô azóta is.
A kezdeti három kategória 1985-ben
az edzôkkel négyre, 1995-ben a szövetségi kapitányokkal ötre bôvült. Az
edzôknél Széchy Tamás ötször, Kiss
László (Egerszegi Krisztina mestere)
hétszer, a magyar nôi kajaksport sikerkovácsa, Fábiánné Rozsnyói Katalin
sorrendben hatszor vívta ki a sportújságírók kalaplengetését. A szövetségi
kapitányoknál az elmúlt kilenc évben
Angyal Zoltán, a kajak-kenusok klasszikusa és Kemény Dénes, a vízilabdázók
határozott fônöke közé csak dr. Faragó
Tamás tudott bekerülni.
A statisztikákat böngészve kiderül,
hogy nem csak olimpiai-, világ- és Eu-

■
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Gyurta „beúszott" a Samsungnál
Magyar Olimpiai Bizottság, a Samsung Electronics Magyar Zrt., az Aréna
2000 Könyvkiadó Kft. és a SamsungSport.hu közös játékán a magyar szurkolók
2011 legjobb magyar sportolójára szavazhattak. Az olvasók három jelölt közül
választhattak. A tavalyi, belgrádi Európa-bajnokságon két aranyérmet szerzô kajakos Kozák Danutára, a 2011-ben lólengésben világ- és Európa-bajnoki címet
is megnyerô tornász Berki Krisztiánra, valamint a sanghaji vb-én és a lengyelországi rövid pályás Eb-én aranyérmes úszó Gyurta Dánielre adhatták le a voksaikat.
A voksok alapján végül az olimpiai ezüstérmes, kétszeres világ- és Európabajnok Gyurta Dániel végzett az élen, és lett a Samsung szervezte közönségszavazás alapján az Év legjobb sportolója – derült ki a Magyar Sport Székházában tartott ünnepségen.
rópa-bajnokok lettek az Év sportolói,
hanem érmes helyezettek, Universiade-gyôztesek, csúcsbeállítók is, mint
például az úszó Egervári Márta, az atléta Kontsek Jolán, az evezôs Ambrus
Mariann, a vívó Maros Magda, vagy
éppen a teniszezô, Temesvári Andrea.

Nem csak olimpiai sportágak képviselôi végeztek az élen, mert a gyôztesek
között vannak tekézôk, karatékák, sakkozók, fogathajtók, s olyankor vehettek
át díjakat a teniszezôk, az evezôsök, az
asztaliteniszezôk, amikor a sportáguk
még nem szerepelt az olimpián.

Dr. Hencsei Pál: Olimpiai kuriózumok
A szerzô, dr. Hencsei
Pál, a Mûszaki Egyetem
volt tanszékvezetôje évtizedes
igyekezetének
eredményeként, túlzás
nélkül, hivatásszerû sporttörténésszé vált. Érdeklôdése mindenek elôtt a
modernkori olimpiai játékokra terelôdött, s türelmes, lelkiismeretes kutatásai során újabb és újabb
meglepô, néha meghökkentô felfedezésekre tett
szert, bizonyítva, hogy az
ötkarikás történelem szinte kimeríthetetlen forrása
a változatos témáknak.
Ez a könyv egy sorozat
harmadik kötete, az 1998ban megjelent Olimpiai Érdekességek és a 2005ben publikált Ötkarikás Érdekességek után. Az elôzô két könyv tartalmához
képest annyi az eltérés,
hogy ebben a munkában
csak és kizárólag a magyarokkal, a mieinkkel kapcsolatos
eredmények,
események, érdekességek szerepelnek.
Arra törekedtem - mondta a szerzô -, hogy az elôzô
két könyv anyaga ne ismétlôdjön. Akadtak azonban olyan érdekességek,
amelyek részletesebben,
vagy másképpen feldol-

etô
Könyvismert

gozva találhatók meg ebben a legutóbbi kötetben.
A londoni olimpia közeledtével egyre inkább erôsödik az érdeklôdés az
olimpiai játékok immár 116
éves története iránt. Az
eredményeken túlmenôen
érdekesek lehetnek a háttér-információk, az összefüggések, a különlegességek. Ezen túlmenôen a
könyv célja elsôsorban az
olimpiai eszme népszerûsítése, de még abban a tekintetben is, hogy hasznosan szolgálja az ebben az
idôszakban igen népszerû
rendezvények, az olimpiai
szellemi vetélkedôkre történô alapos felkészülést.
Az biztos, hogy az olimpiabarátok mind szélesebb
tábora számos olyan újdonságot talál az egymást követô fejezetekben, amelyeket eddig nem olvashattak.
Mint ahogyan az említett
elôzô kötetek esetében,
most is – összesen immár
hatodik alkalommal – a
szombathelyi Halmai Zoltán Olimpiai Hagyományôrzô Egyesület gondozása
révén jelenhetett meg az
ötkarikás könyv, szokásosan a Vasprint Kft. nyomdájának közremûködésével.
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Keserédes nyolcadik hely
BESZÉLGETÉS MOCSAI LAJOSSAL
AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGRÓL ÉS AZ OLIMPIAI SELEJTEZÔRÔL
Január közepén Szerbia adott otthont a férfi kézilabda Európa-bajnokságnak, amelyen a magyar válogatott
16 csapat közül a nyolcadik lett, ami a
legutóbbi 14. helyhez képest nagy elôrelépés. A magyar szurkolók szerint ez
az Eb tipikusan az a verseny volt,
amelyrôl elmondható: evés közben jön
meg az étvágy. Az alábbiakban kiderül,
hogyan vélekedik a kontinensbajnokságon történtekrôl Mocsai Lajos szövetségi kapitány, akivel természetesen
az áprilisi olimpiai selejtezôrôl is beszélgettünk.

– A szövetség vezetése elôzetesen
a nyolc közé kerülést jelölte meg minimális célként. A feladatot teljesítette a csapat, hiszen nyolcadik lett. Ön,
aki a nôi válogatott kapitányaként részese volt már Eb-gyôzelemnek és
bronzéremnek is, ám férfiakat korábban sosem irányított kontinensbajnokságon, hogyan értékeli a szerbiai
teljesítményt?
– Azzal kell kezdenem, hogy az Európa-bajnokság az egyik legrangosabb verseny a sportágban. A kézilabda rohamosan fejlôdik az öreg
kontinensen, nem véletlen, hogy a
XXI. század labdajátékának nevezik.
Az Eb-én a sors szeszélye folytán,
számomra alig érthetô módon összesorsolva, nagyon nehéz, úgynevezett
halálcsoportba kerültünk, ahonnan
sokak szerint esélyünk sem volt a továbbjutásra. Tíz megkérdezettbôl kilenc eleve elköszönt a magyar válogatottól, és az ellenfelek is két pontot
terveztek ellenünk. Ezt diktálta a papírforma. Ezek után az elsô három
mérkôzés óriási küzdelmet, fantasztikus kézilabdát hozott, a világ legjobbjai ellen négy pontot szereztünk, és
ebbôl hármat tovább is vihettünk a
csoportból. Itt jegyzem meg, hogy az
orosz válogatott ellen soha nem sikerült pontot szereznünk, még a szovjet idôkben sem, s ez is jelzi az ellenük aratott döntetlen értékét. Most
viszont ôk nem lesznek ott az olimpián… Sajnos, a csoportmeccsek bravúrjai, a két döntetlen és a franciák
legyôzése után a középdöntôben két
vereség következett.
– A bravúrok, a nem várt sikerek
után törvényszerû volt a visszaesés?
– Tény, hogy az elsô három mérkôzésen, erején felül teljesített a csa-

Magyar edzo 2012/1 03-58

2012/03/10 09:19

Page 22

22 MAGYAR EDZŐ
pat, és ez felôrölte az energiákat. Azt
sem szabad figyelmen kívül hagyni,
hogy a kemény ütközések miatti kisebb sérüléseket és a fáradtságot
nem lehetett egyik napról a másikra
kezelni, kipihenni. Ahhoz, hogy a félelmetesen erôs és erôszakos Izlandot, valamint a kellemetlen harcmodorú szlovénokat megverjük, száz
százalékos állapot, frissesség, tökéletes összpontosítás kellett volna. A
szlovénok ellen a védôjátékunk nem
volt olyan stabil, mint elôtte. A horvátok ellen újra fantasztikus mérkôzést
játszottak a fiúk, és úgy lett döntetlen az eredmény, hogy ominózus gólunk három másodperccel a vége
után esett.
– A csapat az elsô három mérkôzésén annyira elkápráztatta nemcsak a
magyar szurkolókat, hanem az egész
világot, hogy utána, „evés közben jön
meg az étvágy" alapon sokan már
(v)érmes reményeket tápláltak. Ehhez képest kissé keserû lett a szánk
íze a végén. Önben milyen érzések
kavarogtak a verseny után?
– Bevallom, ellentétes érzések vegyültek bennem is, ám az összkép
végtére is kedvezô. Rengeteg tapasztalatot gyûjtöttem, sok pozitívumot
láttam például a játékszerkezetben is.
Amíg bírtuk, fantasztikus játékot produkáltunk. Jó világversenyen szereztünk értékes nyolcadik helyet. Azt
sem szabad elfelejteni, hogy mindezt
a bennünket sújtó sérülések ellenére
értük el: Lékai Máté ott sem lehetett
velünk az eseményen, Iváncsik Tamástól az elsô mérkôzésen kellett
megválnunk, Zubai Szabolcs részlegesen szakadt hasizommal játszott,
Iváncsik Gergônek is fájt a lába – és
akkor a meccsek közben szerzett apróbb bajokat még nem is említem.
– Az Eb után kialakult az áprilisi
olimpiai selejtezô mezônye, ismertté
váltak az ellenfeleink. Mire számíthatunk a göteborgi tornán?
– Bár nyáron világbajnoki selejtezô
is vár majd a csapatra, - méghozzá
Norvégia ellen, ami nagyon nehéz
lesz - idén a legfontosabb valóban az
olimpiai kvalifikáció. A csoportbeosztásunk nem a legjobb, de nem is
rossz. A macedónokat az Eb-én nagyon sokan buzdították, szinte hazai
környezetben érték el az ötödik helyezést. Svédországban már nem
lesz ekkora szurkolótáboruk, viszont
az lesz a svédeknek. Mindkét csapattal nagy csatára van kilátás, azonban
a brazilok legyôzése, anélkül, hogy lebecsülnénk ôket, nem lehet gond.
Nagyon fontos lesz a jó felkészülés,
hogy a játékosok egészségesek legyenek, ne akadályozza a munkát sé-
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rülés. Márciusban két hét közös felkészülést tervezek, ám a külföldön
játszók ebbôl csak egy hetet tölthetnek velünk. Mozgósítanunk kell mindenkit, aki hozzá tud tenni a csapat
teljesítményéhez. Számítok az addig
felépülô sérültekre, és mindenkire,
aki vállalja a munkát, így a most pihentetett Pérez Carlosra is. Az Európa-bajnokságból okulva, az olimpiai
selejtezôn konstans, stabil teljesítményre van szükség, kiegyensúlyozottabbá kell tenni a játékot, elengedhetetlen a védelem és a kapusok
összhangja. Olyan játékosokat kell
szerepeltetni, akik a támadó és a védô feladatokat is el tudják látni. A selejtezôn három mérkôzés vár ránk,
nagyon fontos lesz a regenerálódás,
az éjszakai pihenés, tétmérkôzések
után a nyugalmi állapot biztosítása, a
roborálás vitaminokkal és sóval.
– Végezetül meg kell kérdeznem:
Nagy Lászlóra számít-e?
– Nem foglalkozom ezzel a kérdéssel! Számomra akkor válik aktuálissá
ez a téma, ha a szövetség vezetôsége bekíséri a terembe Nagy Lászlót,
hogy itt van, önként jelentkezett,
munkára kész. Én ennek az egységes, pozitív kisugárzású csapatnak az
edzôje vagyok, amely az Európa-bajnokságon ilyen fantasztikus produkcióra volt képes. Rájuk vagyok büszke,
az ô felkészítésük a feladatom.
Füredi Marianne
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Az Európa-bajnokság
magyar vonatkozású
eredményei:
Magyarország-Oroszország
31-31
Spanyolország-Magyarország 24-24
Franciaország-Magyarország 23-26
A középdöntôben:
Magyarország-Izland
Magyarország-Szlovénia
Magyarország-Horvátország

21-27
30-32
24-24

Az Eb végeredménye: 1. Dánia, 2.
Szerbia, 3. Horvátország, 4. Spanyolország, 5. Macedónia, 6. Szlovénia,
7. Németország, 8. Magyarország

Az olimpiai selejtezô
torna csoportbeosztása:
1. csoport (Madrid): Spanyolország,
Lengyelország, Szerbia, Algéria
2. csoport (Göteborg): Svédország,
Magyarország, Brazília, Macedónia
3. csoport (Zágráb): Horvátország, Izland, Japán, Chile
A csapatok körmérkôzéses rendszerben döntenek az olimpiai részvételrôl, a négyes csoportok elsô két
helyezettje jut el Londonba.
A magyar csapat programja:
április 6.: Magyarország–Macedónia
április 7.: Svédország–Magyarország
április 8.: Brazília - Magyarország

Mesteredzô-képzés
Február 6-án a Magyar Kézilabda Szövetség Nemzetközi Edzôközpontjának
szervezésében Magyarországon is elindult az Európai Kézilabda Szövetség
(EHF) mesteredzô-képzése, egyben licencadó-tanfolyama, amely a legmagasabb szintû oktatás kézilabda-szakedzôk részére. Európában elsôként Magyarországon vehetnek részt a szakemberek olyan képzésben, amely nemcsak
mesteredzôi diplomát, hanem a kontinensen mindenhol érvényes mûködési licencet is ad a hallgatóknak.
A képzés elindulásával a magyar kézilabdázás is csatlakozott a legmagasabb szintû kézilabdaedzô-oktatáshoz. Az EHF mesteredzô-képzését elvégzett szakemberek a világon bárhol vállalhatnak munkát. A mûködési bizonyítvány két évre érvényes, majd újabb két-két évvel meghosszabbítható továbbképzések révén.
A hallgatók a képzés során az általános sporttudományi tantárgyak mellett
kézilabda-specifikus tudományok körében is magas óraszámban kapnak elméleti és gyakorlati képzést. Az oktatást az EHF elôírásai szerinti, tudományos fokozattal rendelkezô, kiemelkedô tudású hazai és nemzetközi szaktekintélyek (a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának
felkért tanárai, magyar EHF Kézilabda Mesteredzôk, illetve EHF által delegált
elôadók) végzik.
Vetési Iván, a honi szövetség elnöke reményét fejezte ki, hogy ha a jelenlegi hét magyar EHF-mesteredzôhöz (Hajdu János, Kovács László, Kovács Péter,
Mocsai Lajos, Németh András, Skaliczki László, Zsiga Gyula) a most induló
képzés 26 hallgatója is csatlakozik, akkor az európai elitbe tartozó férfiválogatottunk, és az európai kupákban jól szereplô klubcsapataink mellett edzôink is
bizonyíthatják: bárhol megállják a helyüket.
A Magyar Kézilabda Szövetség és a Semmelweis Egyetem közötti keretszerzôdést a képzés alatti együttmûködésrôl Vetési Iván és dr. Tóth Miklós, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának dékánja írta alá.
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Klubedzô? Szövetségi kapitány? Nem mindegy
A KÉT FELADAT KÜLÖNBÖZÔSÉGEIRÔL ÉS HASONLÓSÁGAIRÓL
ELISMERT MAGYAR LABDARÚGÓ-SZAKEMBEREK BESZÉLNEK
A szakma csúcsa – szokták mondani a szövetségi kapitányi pozícióra, abba ta lán bele sem gondolva, hogy ez a kispad sokszor igazán kemény tud lenni. Joggal gondolhatja az átlagember, hogy egy válogatott irányítása teljesen más felkészültséget és módszereket igényel, mint egy klubcsapat dirigálása. Vajon tényleg így van? A két feladat közötti különbözôségekre és hasonlóságokra kerestük
a választ elismert magyar labdarúgó-szakemberek segítségével, akik már mindkét tisztségben bizonyítottak. Csank János, Egervári Sándor és Várhidi Péter válaszolt a Magyar Edzô kérdéseire.
„Sohasem érdekelt igazán az a
poszt, szövetségi kapitányként teljesen más jellegû munkát kellene végeznem, mint egy klubnál. Inkább vagyok
maratonista, mint sprinter. Kapitányként több a PR- és a kommunikációs
tevékenység, kevesebb maga a futballszakma, a csapatépítés. Ha éppen
egy jó generációval dolgozol, sikeres
lehetsz, ha pedig nem, akkor nem tehetsz semmit. Egy klubban viszont
mindig van lehetôség az építkezésre" –
idézzük az Arsenal francia menedzsere, Arsene Wenger gondolatait témafelvetésként.
A klubedzôi és a szövetségi kapitányi munka különbözôségeirôl és hasonlóságairól három olyan hazai szakembert kérdeztünk, akik dolgoztak a
felnôtt válogatottnál kapitányként,
klubszinten pedig bajnoki címig jutottak a magyar NB I-ben.
Csank János, Egervári Sándor és
Várhidi Péter is egyetért abban, hogy a
kapitányi munka legnagyobb kihívása
kettôs. Szakmailag abban rejlik, hogy
az edzô sokkal kevesebb idôt tölthet
együtt a játékosaival, valamelyest ki
van szolgáltatva a klubokban folyó
szakmai munkának. A másik nagy próbatételt az jelenti, hogy egy szövetségi
kapitánynak nem egy kisebb közösség, egy város vagy egy kerület, hanem egy egész ország elôtt kell helytállnia. Minden szakmai döntése, megnyilvánulása sokkal nagyobb nyilvánosságot kap, ennél fogva egy-egy mérkôzésnek sokkal nagyobb a súlya, és mivel
kevesebb a találkozó válogatott szinten,
egy-egy rosszul sikerült meccset nem
biztos, hogy rögtön ki lehet javítani,
ami miatt nehezebb is feldolgozni a kudarcot.
A legfôbb különbségek kapcsán
Egervári és Várhidi a mérkôzésekre való felkészülést emelte ki, míg Csank a
tapasztalatra helyezte a hangsúlyt.
„Klubedzôként az évtizedek alatt
hozzászoktam, hogy minden nap talál-

kozom a játékosokkal. Ez nagyon hiányzott, amikor a szövetség alkalmazásába
kerültem – fogalmazott Egervári Sándor, aki 2009 óta dolgozik a Magyar
Labdarúgó Szövetségnél, elôbb mint
szövetségi edzô az U20-as és U21-es
válogatottnál, majd 2010 óta a felnôtt
válogatott kapitányaként (az 1980-as
években két ízben pályaedzô is volt a
nemzeti együttesnél). – Ebbôl is adódik, hogy a pillanatnyi formát a válogatottnál mi már nem tudjuk befolyásolni,
a munka fizikai oldalára nincs idônk. Az
idei elsô, bolgárok elleni meccs elôtt
például három edzésünk volt. Ennyi idô
alatt a taktikai, pszichikai felkészítésre
helyezhetjük a hangsúlyt. Arról nem
beszélve, hogy azt a találkozót megelôzôen hónapokkal korábban, még tavaly
játszottunk a lengyelek ellen, és a csapattal még azt az összecsapást sem
tudtuk kiértékelni, vagyis azt is ebbe a
rövid idôbe kellett beszorítani. A szövetségi kapitányi munka nagyobb ré-

szét így az elméleti felkészülés, a mérkôzéslátogatások, az ellenfelek feltérképezése, a kollégákkal, segítôkkel történô állandó kapcsolattartás, a játékosainkról a lehetô legkisebb részletekig
terjedô információk begyûjtése, rangsorolása teszi ki – ennek köszönhetô,
hogy naprakész információkkal rendelkezünk a Boltonban játszó Bogdán
Ádámtól a debreceni Varga Józsiig az
összes kerettag állapotáról, formájáról."
Várhidi Péter 2006 novembere és
2008 márciusa között tizenhat mérkôzésen irányította a nemzeti együttest.
A jelenleg az NB II-es Szigetszentmiklósnál sportigazgatóként dolgozó szakember elsôsorban a felkészülésben jelentkezô különbségekre irányította rá a
figyelmet.
„Klubedzôként hétrôl hétre nyomon
követem a riválisokat. Nagyjából lehet
tudni, mit játszik egyik vagy másik gárda, nehéz nagy meglepetéseket szerezni ezen a téren, általában mindenki
próbálja a saját játékát játszani. Az élcsapatok, így most például a Debrecen,
a Gyôr vagy a Videoton edzôje arra törekszik, hogy a csapata minden körülmények között ráerôltesse akaratát a
soros ellenfélre, hogy az általa elképzelt játék érvényesülhessen. A mindenkori magyar válogatott kapitánynak
azonban figyelembe kell vennie, hogy
Egervári Sándor
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mit játszik az adott ellenfél, ezzel számolva kell felkészülnie egy-egy mérkôzésre. Egészen mást kell játszani egy
svéd, egy finn vagy egy holland válogatott ellen. Persze ez nem minden nemzeti csapatnál van így, a világ legjobb
gárdáinál – például a spanyol csapat
esetében – megengedheti magának a
szakvezetô, hogy minden meccsen
együttese saját játékára építsen, azt
próbálja érvényre juttatni. Egy magyar
kapitánynak akár egyetlen játékos eltiltása, sérülés miatti kiesése is nehezítheti a dolgát, ez boríthatja az elôre elképzelt hadrendet, taktikát, ugyanis
nincs minden posztra annyi azonos képességû játékosa, hogy egy alapembert minden gond nélkül pótolni tudjon"
– véli Várhidi Péter.
A klubedzôként az Újpesttel 1998-ban
bajnoki címig jutó tréner példaként említette a tavaly ôszi, Svédország elleni
Európa-bajnoki selejtezôt, amely elôtt
Dzsudzsák Balázs kiválása miatt szerkezeti módosításra is kényszerült Egervári
Sándor. Akkor az irányító Hajnal Tamást
vezényelte ki a bal szélre, ezzel alapjaiban változott meg a támadósor szerkezete, a csapat támadójátéka.
Csank János klubedzôként Egertôl
Békéscsabáig és Miskolctól Zalaegerszegig az ország számos pontján dolgozott, 1996 áprilisa és 1997 novembere között pedig a nemzeti tizenegyet irányíthatta. A korábban a Váccal
és a Ferencvárossal is bajnoki aranyérmet szerzô szakember a két típusú
munka kapcsán elôször is azt hangsúlyozta, hogy az egyikbôl kell következnie a másiknak.
„Teljesen más életmódot igényel a
két elfoglaltság. Ezért sem való fiatal,
rutintalan edzônek a szövetségi kapitányi pozíció. Ahhoz ugyanis, hogy egy
ekkora feladattal meg tudjon birkózni,
szükség van egy bizonyos mérkôzésszámra, arra a rutinra, amit csak
klubedzôként, a mindennapi melóban
sajátíthat el az ember. E nélkül könynyen megégetheti magát" – mondta
Csank. A nemzetközi gyakorlatban ennek némileg ellentmondó példákat is
találunk a közelmúltban, elég csak a
felnôtt szinten elôször a holland válogatottat irányító Marco van Bastenre
vagy a minimális klubedzôi munka
után az argentin nemzeti csapat élére
kerülô Diego Maradonára gondolni.
„Külföldön más a helyzet, mert nem
egyszer hét-nyolc tagú stábbal dolgozik egy-egy kapitány, az érdemi munkát sok esetben nem is ô végzi. Én ezt
nem tudnám elképzelni, mert engem
speciel érdekel a munka. Annak a kapitánynak a tekintélye is sokkal kisebb,
akinél hiányzik a megfelelô tapasztalat,
és inkább a segítôire támaszkodik. Tu-
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dom, hogy vannak ellenpéldák, de
olyan szövetségi kapitányt nem is nagyon tudok mondani, aki klubedzôi rutin nélkül hosszú távon sikeres tudott
maradni kapitányként. Ugyanakkor ott
van a másik oldal, például Otto Rehhagel. A görögökkel senki más nem tudott volna Európa-bajnokságot nyerni.
Ahhoz a sikerhez még magának a csapatnak sem volt sok köze, kizárólag
Rehhagel váratlan húzásainak köszönhetô. Abban a gyôzelemben egy teljes
edzôi pályafutás munkája, összes tapasztalata benne volt. Magyarországon hajlamosak vagyunk azt hinni,
hogy bizonyos nemzetközi trendeket
kell követni az edzôi munkában is. De
hiába vagyunk trendik, ha közben kikap a csapat. Ezért sokkal inkább számít az eredetiség, az, hogy valami váratlant tudjunk húzni" – hangsúlyozta a
65 éves tréner, aki a téma egy másik
szegmense, a szakmai tapasztalatok
felé terelte a beszélgetést.
Ezzel kapcsolatban azonban Egervári
Sándor éppen azt emelte ki, hogy vannak bizonyos tapasztalatok, amelyeket
elsôsorban kapitányként, illetve szövetségi edzôként sajátíthat el egy tréner.
„A téli felkészülés idején Törökországban töltöttem három napot, ahol a
magyar csapatok jelentôs része edzôtáborozott, ez idô alatt kilenc mérkôzést tekintettem meg. Egy klubedzônek erre nincs, vagy sokkal korlátozottabb a lehetôsége. Márpedig a sok
mérkôzés tanulsága, azok felhasználása szakmai fejlôdést eredményezhet.
Ugyanakkor példaként említhetem az
U20-as világbajnokságot is, amely alatt
megismerhettem nagyon eltérô futballkultúrákat, különbözô módszertanokat. Az egyiptomi tornán lestünk el
például egy olyan videós elemzô programot, amivel még hangsúlyosabban
be tudjuk mutatni az aktuális ellenfelünket a csapatnak" – beszélt a 61 esztendôs szakember olyan ismeretekrôl,
tapasztalatokról, amelyek a kapitányi
munka során szerezhetôk meg.
A három edzô között érdekes elméleti párbeszéd bontakozott ki a közösségépítés, mentális felkészítés témakörében is. „Alapvetôen két típusú
szövetségi kapitány létezik. Az egyik,
aki az állandóságot képviseli, kialakít
egy közösséget, és bármi is történjen,
ahhoz ragaszkodik, abba nem nagyon
nyúl bele – adta meg az alaphangot
Várhidi Péter. – Ezt az elvet képviselte
például Baróti Lajos. Aztán van olyan
kapitány is, akinél kizárólag az aktuális
forma dönt. Klubedzôként annyiban
más a történet, hogy tágabbak a lehetôségek, az edzô jó esetben szabadabban alakíthatja ki azt a közeget, amelyikben dolgozni szeretne, ô maga vá-
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Várhidi
Péter
logathatja össze azt a keretet, azokat a
játékosokat, akikkel megvalósíthatónak érzi a kitûzött célokat. Kapitányként a közeg, a keretek adottak, például ha egy-egy posztra nincs elegendô
megfelelô képességû futballista, akkor
nem lehet légiósokat hozni."
Amit Várhidi Péter a szövetségi kapitányi típusokról mondott, az jól tetten
érhetô más hazai csapatsportok, válogatottak esetében is. A Kemény Dénes vezette férfi vízilabda-válogatott
vagy a Mocsai Lajos irányította férfi
kézilabda-válogatott egyformán képvisel egyfajta állandóságot, mindkét gárda esetében beszélhetünk egy összetartó közösségrôl is. Ez Egervári Sándornál is kiemelt jelentôséggel bír.
„Nem gondolom, hogy egy válogatott esetében a közösségépítés nehezebb feladat, mint mondjuk egy klubcsapatnál, csak a rövidebb összetartások miatt másképp mûködik. Az alatt a
három-négy nap alatt kell egységes
gondolkodást kialakítani, amíg együtt
van a társaság. A mentális felkészítés
része az együttmûködésre való képesség kialakítása. A bizalmatlanság
ugyanis megöli a csapatjátékot. Nagyon fontosnak tartom a csapaton belüli harmóniát. Ehhez az kell, hogy az
egyén visszafogott legyen, alárendelje
magát a közösségnek" – mondta a labdarúgók kapitánya, aki klubedzôként a
Dunaferr-rel és kétszer az MTK-val is
bajnokságot nyert.
Egervári Sándor 2010. augusztus 11én debütált szövetségi kapitányként
(Anglia–Magyarország 1–0), és azóta
láthattunk olyan labdarúgót, aki a közösségen kívülre helyezte magát.
Csank János szerint viszont profi játékosok esetében fel sem kellene vetôdnie ilyen kérdéseknek.
„Manapság divattá váltak – nem
csak a sport területén – a csapatépítô
tréningek. Én azonban amondó va-
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Csank
János
gyok, egy igazán jó csapatnak teljesen
mindegy, hogy céllövöldébe viszem
vagy éppen edzést tartok. Egy rossz
csapat viszont ne menjen céllövöldébe, hanem gyakorolja inkább a szögleteket! Ezzel persze nem azt akarom
mondani, hogy idônként nincs szükség
lazább tréningekre, kikapcsolódásra,
de újabban túlértékelik a csapatépítést. Játékosként mindig annak rúgtam a labdát, akirôl tudtam, hogy le
tudja venni, ez nem jelentette azt,
hogy mi jóban is voltunk. A lelki tényezôket pedig felejtsük el! Mindig nyalogatjuk a játékosok lelkét, de ha egyszer a kilencvenedik percben tizenegyest kap a csapat, akkor oda kell állni,
be kell rúgni és kész. Aki az ezzel járó
terhet nem tudja elviselni, az elmehet
dolgozni a bányába, ahol hatvan éves
korban is hason csúszhat. Én voltam
bányában, tudom, hogy mirôl beszélek. Nem kötelezô profi futballistának
lenni! A gyengéket ki kell söpörni már
ifista korban, nem kell lelkizni. A csapatot, kiváltképp egy válogatottat pedig
mindig a legjobbakra, a legmagasabb
szinten futballozókra kell építeni" –
hangsúlyozta a nagy vadász hírében álló Csank, aki valószínûleg nem véletlenül példálózott a céllövöldével.
A klubedzôi és a kapitányi munkában alapvetô különbség a tehetségek
kezelése, a játékosok megfigyelése.
„Egy klubedzô fokozatosan felépítheti
a fiatal játékosokat az edzéseken,
edzômeccseken. A válogatottban erre
már nincs lehetôség, oda kész játékosok kellenek, akik hozzák az eredményt. Egy kapitánynak nem tehetségeket kell kutatnia, ha valaki mindig
nyolcasra játszik a bajnoki meccseken,
az válogatott szintû, ha nem képes kiegyensúlyozottan jó teljesítményre, akkor nem az. Ez ilyen egyszerû. Attól
senki nem lesz jobb játékos, hogy
szokja a válogatott légkörét. Erre példa

az angol Theo Walcott, akit tizenévesen kivittek a kétezerhatos világbajnokságra, ahol aztán nem játszott. A
brazil Ronaldo sem attól lett világklaszszis, hogy a kilencvennégyes vb-t a
kispadról nézte végig. Persze vannak
extra kivételek, akik nagyon fiatalon
válogatott szinten tudnak futballozni,
ilyen volt például Pelé, de ez nagyon
ritka" – mondta ezzel kapcsolatban
Csank mester.
„Egy kapitánynak sokkal teljesebb
képe van a teljes mezônyrôl, köszönhetôen a rengeteg meccsnek, amelyet
megnéz, illetve a kollégáktól kapott információknak" – tette ehhez hozzá
Egervári Sándor, akivel Várhidi Péter is
egyetértett. „A stratégiát illetôen fontos a klubedzôkkel történô közös munka, az állandó kapcsolattartás, és az is
hogy fôállású segítôk dolgozzanak a
kapitány mellett. Persze a légiósok
esetében a külföldi edzôkkel már sokkal nehezebb a kommunikáció" – jegyezte meg az 53 éves edzô.
Az edzôi munka és a magánélet kapcsolatáról, illetve a kettô éles elválasztásával kapcsolatban a leghangsúlyosabb véleményt Egervári Sándor fogalmazta meg. „A futball és a magánéletem között tudatosan építettem egy
falat már akkor, amikor klubcsapatoknál dolgoztam. Így a pályán történtek
sosem rázták meg a családi életemet,
nem hatottak rá negatívan, és ez fordítva is igaz. Ez a válogatottnál is így
van. Amikor tavaly elveszítettem a feleségemet, akkor ez nem jutott át
ezen a bizonyos falon, így a csapaton
sem lett úrrá sajnálkozó hangulat" –
nyilatkozta a kapitány.
Abban mindhárom szakember egyetértett, hogy a szakma csúcsát jelenti a
szövetségi kapitányi poszt, bár Várhidi
Péter kiemelte, ez nem biztos, hogy
minden országban így van: „Spanyolországban vagy Angliában, ahol olyan
sztárcsapatok vannak, mint a Barcelona, a Real Madrid vagy éppen a Manchester United, már nem olyan egyértelmû, hogy valóban a szövetségi kapitányi poszt tekinthetô a szakma csúcsának. Jelenleg például éppen a Barcelonát irányító Josep Guardiolát és a
Real Madridot vezetô José Mourinhót
emlegetik a világ legjobb edzôi között,
de erre mindig azt mondom, jöjjenek el
Magyarországra dolgozni, és nézzük
meg utána, hogy vajon még mindig ôke a világ legjobbjai."
„Nyugati, de most már mondhatjuk,
hogy kelet-európai viszonylatban is
vannak olyan szövetségi kapitányok,
akik többszázezer- vagy akár millió eurót is bezsebelnek egy évben, így néhány esztendô alatt akkora összeget
kereshetnek a szakvezetôk, amely

után akár nyugdíjba is mehetnek, nem
lesznek anyagi gondjaik. Nálunk ez természetesen nincs így, és a klubedzôi,
illetve a szövetségi kapitányi fizetés
között talán nincs is jelentôs különbség" – fûzte hozzá Várhidi, míg Csank
megjegyezte, szerinte azért még mindig többet lehet keresni klubedzôként.
Az elmúlt években Zalaegerszegen
dolgozó tréner azt is megemlítette,
Magyarországon mindig nagy nyomás
nehezedett a kapitányokra, mert amikor jó csapatunk volt és ott voltunk a
világbajnokságokon, akkor „abból volt
balhé, hogy nem jutottunk a legjobb
négybe, a legjobb nyolcba, kiestünk a
csoportkörben. Nálunk sosem volt
könnyû megfelelni az elvárásoknak."
Végezetül arra kértük az edzôket, véleményezzék Arsene Wenger fentebb
idézett frappáns összefoglalását a kétféle tevékenység különbségeirôl.
„Egyetértek azzal, hogy a kapitány
feladatköre sokrétûbb, több színtéren
kell reprezentálnia. Neki mindig mindenkinek meg kell felelni, minden
megnyilvánulásából országos ügy lehet. Elég egy elmaradt kézfogás, egy
játékos által megírt levél, és máris az
érdeklôdés középpontjába kerül a kapitány. A szakma azonban csak azoknál a
válogatottaknál lehet kevesebb, melyek megengedhetik, hogy egy kialakult, állandó szisztémában futballozhassanak, mint például a spanyolok" –
mondta Várhidi Péter.
„Wenger jól fogalmazott, a marketingnek és a kommunikációnak fontos
szerep jut a kapitányi munkában. De annak, aki az ország csapatát irányítja, toleránsnak kell lennie a közvéleménnyel
szemben" – véleményezte a francia menedzser szavait Egervári Sándor.
Csank János azzal értett egyet, hogy
sok múlik azon, milyen generációval
dolgozhat az adott kapitány, ugyanakkor a szakma kapcsán összefoglalta,
mennyiben más egy konkrét tréning
egy klubcsapatnál, illetve egy nemzeti
együttesnél.
„Az edzôség az edzôség, én pedig
szeretek edzést tartani. A különbség
talán annyi, hogy a válogatottban az a
fajta munka van többségben, amit a
kluboknál a hét második felében, a
mérkôzésekre való ráhangolódás keretében végzünk. Ilyenkor a szabadrúgásvariációk, a támadó és védekezô szögletek, egyes játékhelyzetek begyakorlása kerül elôtérbe – ezen van a hangsúly
a válogatott összetartások alkalmával
is. A klubokban viszont az egyéni képzésre is jut idô, arra, hogy akár külön is
kint maradjak a tréning után egy-egy játékossal a pályán, és bizonyos technikai dolgokat gyakoroljunk."
Pór Károly, Sz. Nagy Tamás
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A funkcionális tréning
Szücs Péter
Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia, Felcsút
E-mail: akademic@pfla.hu

Összefoglaló
A dolgozat célja, hogy az egyre népszerûbb funkcionális edzést, mint
módszert meghatározza, és elhelyezze
az edzéstudomány már ismert módszerei között.
Kulcsszavak: funkcionalitás, képességfejlesztés, prevenció

Bevezetés
Az újdonságnak számító funkcionális edzés egyre nagyobb teret hódít
magának, nem csak a fitnesz, hanem
a versenysportokat ûzôk körében is.
Az edzéstudomány és a rehabilitáció
egyre szorosabb kapcsolatának eredménye ez a folyamatosan fejlôdô
edzésmódszer, amely a fitnesz csillogó sokszínûségével ellentétben, puritán eszközök használatával, és hétköznapi mozgások gyakorlásával próbál hatni egyszerre több képességünkre. Ez elsô hallásra nem sok újdonsággal kecsegtet egy gyakorlott
edzôt, testnevelôt, aki a hagyományos képességfejlesztés sokoldalúságának lehetôségével tisztában van, és
rendszeresen alkalmazza is. Azonban
a folyamatosan fejlôdô edzéstudomány, a sportorvoslás, és a rehabilitáció tudományterületei egyre több, az
egészség, és a sport szolgálatába állítható információval, módszerrel gazdagítják, színesítik a teljesítményfokozás jelen palettáját.
A mai versenysportok követelményei jelentôsen megváltoztak. Felgyorsult a játéktempó, szaporodnak a magas kockázatot rejtô feladatok, gyakori
a versenyzés és lecsökkent a pihenôidô. Ezért a versenysportok a gyorsan
alkalmazkodó, és rendkívül sokoldalúan kondicionált sportolók számára teljesíthetôk hosszú távon, maximális
szinten. Ennek kíván eleget tenni a
funkcionális tréning, amely pont ezt a
sokrétû alkalmazkodást célozza meg
edzésein belül. A módszer szemléletének alapja a prevenció, határait az
egyéni teljesítôképesség szabja, mértéke pedig a hatékonyság.

Funkcionalitás
– mint fogalom
A funkcionalitás a humán mozgások
esetén a korlátozatlanságot (ROM
range of movement), a hatékonyságot,
és a gazdaságosságot jelenti.

Az emberi mozgás elemi mozgásmintákból (flexió, extenzio) szervezôdô
elemi mozgásláncok halmaza. Ezek az
elemi mozgásláncok az egyén mindennapi élete során felmerülô fizikai aktivitás és munkavégzés akadálytalan és
hatékony, funkcionális mozgásai.
Többnyire komplex igénybevételt jelentenek, és az egész test felkészültségét próbára teszik a teljesítésük közben. Az elemi minták mozgástartományát az ízületek anatómiai-élettani
mozgásterjedelme, mozgási gyakoriságukat, intenzitásukat az izomzat kondicionális felkészültsége szabályozza.
Amennyiben egy mozgásminta (flexió) korlátozott, abban az esetben
megváltozik a mozgáslánc mozgásterjedelme is. Ez a mozgáslánc részleges, vagy teljes korlátozottságát is jelentheti. Ez egy térdízületi flexió korlátozottsága esetén a guggolást, mint
funkcionális mozgásláncot, jelentôs
mértékben befolyásolja. A tudomány
feladata, hogy a korlátozottság okát
feltárja, és helyreállítása érdekében lépéseket tegyen. Az orvos, a fizioterápiás szakember, vagy az edzô közös
feladata, hogy kiderítse, a passzív támasztórendszer (csont, porc, szalag),
avagy az aktív mozgatórendszer
(izom) korlátozza a funkciót. Amennyiben az aktív mozgatórendszer izomereje korlátozott, abban az esetben
kondicionális feladatokkal lehet javítani a teljesítôképességén. Azonban, ha
a passzív támasztó apparátus mozgásai is elégtelenek, akkor vizsgálni kell,
hogy strukturális (deformált) avagy
funkcionális (rövidült, rugalmatlan)
elem a korlátozottság oka. A strukturális korlátozottság már orvosi kompetencia, azonban a funkcionális korlátok
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a megfelelô mobilitási gyakorlatokkal
helyreállíthatók.
Tehát egy ép mozgáspályához tartozhat alacsony színvonalú kondíció (aerob-anaerob kapacitás), és fordítva, a
magas szintû kondícióhoz társulhat
korlátozott mozgáspálya (megrövidült
inak, szalagok). A cél, hogy e két tényezô az élet, a munka, és az élsport kívánalmainak magas szinten megfeleljen.

Funkcionalitás
a mozgásterápiában
A funkcionalitás fejlesztése a mindennapi életbôl, munkából baleset
miatt kiesô emberek rehabilitációjának a legfontosabb célja. Egy balesetet követôen a legfontosabb mozgásterápiás cél az, hogy az egyén minél
jobb minôségben legyen képes ellátni
önmagát és munkáját. Ezért a fizioterápiás szakember által használt mozgásterápia a mindennapi élet funkcionális mozgásait a legcélratörôbben, a
leghatékonyabban, és a legegyszerûbben kell, hogy visszaadja az egyén
számára. Ezt az élet diktálta fizikai tevékenységek színvonalának elérése
érdekében, az anatómiai adottságokhoz igazodva teszi. Az összetett mozgásláncok egyszerû mozgásmintákká
bontásával, majd újra felépítésével
(lefekvés-felkelés, húzás-tolás, guggolás-felállás), egy széles spektrumú
edzésmódszertani fejlesztésen keresztül (PNF, PIR, agility, power-endurance…), a funkcionális mozgásokat
újra teljes értékûvé teszi.
Amennyiben a fizioterápia után az
egyén mozgása és fizikai ereje (mobilitás-stabilitás) kielégíti a szükségleteit,
és munkáját, a terápia elérte célját.
Amennyiben ezek a funkciók hiányosan fejlôdnek (gyermekkor), vagy elmaradnak (rehabilitáció) a korábban
megszokottól, akkor az egyén a hétköznapi élet kihívásainak csak korlátozott mértékben képes eleget tenni, és

Új MET tagok
testépítés
evezés
fitness
vitorlázás
evezés
sakk
testépítés
úszás
labdarúgás
vízilabda
labdarúgás
kajak-kenu
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nem lesz képes arra, hogy bonyolult
mozgásláncokat magasan kondicionált
szinten alkalmazni tudjon.

Funkcionalitás
a testnevelésben
Az iskolai testnevelés két legfontosabb célja, hogy a növekvô gyermek
számára a töretlen mozgásfejlôdést
(koordináció), és a fizikai képességek
fejlôdését (aerob-anaerob) biztosítsa,
valamint a mozgást, mint élményt, önmagáért megszerettesse (endorfin,
flow). A juvenális korúak kiegyensúlyozott pszicho-motoros fejlôdése életkori sajátosság, abban az esetben, ha
környezetükben (otthon, iskola) olyan
adekvát ingerekkel találkoznak, amelyek észrevétlenül (fáramászás), vagy
módszeresen (iskolai testnevelés) kiváltják azt. Azonban a mai juvenális korúak hétköznapi tevékenységei nem jelentenek elegendô kihívást a funkcionális mozgások optimális fejlôdéséhez, és
a csökkenô testnevelésórák sem biztosítanak elegendô alapot a sportmozgásokhoz szükséges stabil kondicionális
képességek megszerzéséhez. Ezért
alakulhat ki az, hogy egy viszonylag jó
adottságú (anatómia) fiatal, nem terhelhetô az életkori sajátosságainak megfelelôen, sem hétköznapi feladatokkal,
sem választott sportágának mozgásanyagával. Az alulterheltség miatt a funkcionális tevékenységek tartós ellátása,
ismétlése is rendkívül kimerítô a számára, fôleg a tinédzser korúak körében.
Ez nem elegendô a sportmozgások biztonságos végrehajtásához sem, ezért
gyakori a sérülésveszély.

Képességfejlesztés
A testnevelôk, edzôk számára a képességfejlesztés alapvetô célja, hogy az
általános terhelhetôség, és a sportág érdekében, a kondicionális alapképességeket az életkori, és a sportági sajátosságoknak megfelelôen megszilárdítsa.
A testnevelés módszer-, és eszközanyaga optimálisnak tûnhet a funkcionális mozgások, képességek megszilárdításához, azonban a jelenlegi oktatási körülmények nem biztosítanak erre megfelelô hátteret.
A versenysport alapozó, felépítô idôszaka nagymértékben a sportág-specifikus (eredménycentrikus) képességfejlesztés irányába eltolódva zajlik, ezért
elôfordulhat, hogy kimaradnak olyan
terhelési lépcsôk, amelyek hiányában
késôbb megrekedhet az egyébként tehetségesnek vélt sportoló fejlôdése.

Funkcionalitás a sportban
A versenysportok tartós színvonalú
teljesítésének elôfeltétele, hogy a juvenális edzésévek alatt egy sokrétûen

képzett, stabil képességekkel bíró
sportolót neveljünk. Az élsport specifikus mozgásanyag felülírja az egyszerû
funkcionális mozgások aktivitását, de
nem nélkülözheti. Amennyiben az élsport edzés csak a versenyszám
szempontjából próbálja realizálni a teljesítményt (kézilabdázó dobóerô fejlesztése, törzs stabilizáció nélkül), nem
csak az eredményesség marad el, hanem súlyos funkcionalitási hibák alakulhatnak ki a testtartásban, mozgásban, kondícióban, és jelentôs arányban
növelik a sérülés veszélyt. Így nem
csak eredménytelenséggel lehet számolni egy felkészületlen sportolónál,
hanem gyakori sérüléssel is.
A magas szinten felkészült, de egyoldalú monoton terhelésnek kitett
sportoló, hasonlóan gyakori sérülésekkel számolhat, melyek többsége fáradásos sérülés.

A funkcionális (integrált)
edzés módszere
Az integrált edzés az egyszerû, hétköznapi elemi mozgásláncok (guggolás) végrehajtásának körülményeit (instabil), és intenzitását folyamatosan
aktívan tartja. A mozgáslánc körülményeinek a megváltoztatása történhet
könnyített vagy nehezített kiinduló
helyzet, alátámasztás, felfüggesztés
alkalmazásával, amelyek a hétköznapi
mozgástól eltérô helyzeteket teremtenek. Az intenzitás körülményeinek
megváltoztatása a terhelés jól ismert
összetevôinek, a sorozatszám, ismétlésszám, sebesség, és pihenôidô, valamint a tehermentesítés, részterhelés,
vagy teljes terhelés növelésével illetve
csökkentésével történik. Az izommûködés szempontjából egy gyakorlatcsoporton belül gyakran megtalálható
a koncentrikus, excentrikus, izometrikus, fordított, egyenes, zártláncú, nyíltláncú. Az egy gyakorlaton, vagy gyakorlatcsoporton belül, a magas ismétlés számmal az állóképességre, a külsô terheléssel az erôre, a dinamikus
végrehajtással a „gyorsaságra", az instabil körülményekkel a koordinációra
vagyunk képesek egy idôben hatni.
Ezzel ellentétben a versenysport orientált képességfejlesztés, már juvenális kortól kezdve, elôszeretettel alkalmazza ezt a munkát bontásban, nagyobb hangsúlyt fektetve a sportági
részképességek külön-külön fejlesztésére. Ez egy éveken át tartó felépítô
idôszakban, vagy egy elnyúló alapozási
periódusban folyamatos, és állandó
mozgási ciklusok ismétlését jelentheti.
Így monoton, egyoldalú terhelés alakulhat ki, amely nem csak pszichésen
romboló, de a speciális sportmozgást
végzô izomcsoportok túlterhelését, a

funkcionális tevékenységeket ellátó
izomcsoportok alulterhelését eredményezi.
A versenysportmozgások szerkezeti, dinamikai alapjait a hétköznapi mozgások biztonságos, és gazdaságos
végrehajtása garantálhatja. A magas
színvonalon adaptálódott egyszerû
mozgáselemek speciális mozgásláncokká bôvíthetôk. A koordinációt nem
a bonyolult mozgásláncok tökéletesítésével fejleszthetjük, hanem az egyszerû mozgásminták nehezítésével. Tehát
amíg pl. egy kapus a lefekvés-felállás
szerkezeti, dinamikai elemeit nem képes gazdaságosan összerendezni, addig a legördülés, vetôdés speciális
mozgás szerkezete sem lesz a sportág
színvonalának megfelelô, sôt állandó
sérülésveszélyt prognosztizál.
Az elemi mozgásláncok a szélsôséges határterhelések közben is biztonsággal és hatékonyan végrehajthatók.
Ezért a fizikai paramétereinek mindegyike terhelhetô akár egy gyakorlaton
belül is. Ezt úgy éri el, hogy megosztja
a munkát az izomcsoportok, illetve az
energiát szolgáltató anyagcsererendszerek között. A különbözô fizikai képességek egymáshoz alkalmazkodva,
de egymásra áthatást gyakorolva, a
terhelhetôségük határán gazdaságosan, és hatékonyan próbálnak mûködni. Így a fizikai képességek között kölcsönös keresztalkalmazkodások alakulnak ki. A fizikai képességeket
együtt foglalkoztató, magas intenzitású edzéslehetôséget biztosít arra,
hogy egy a versenysport szempontjából fontos képességet nem csak a versenysport mozgásain keresztül fejlesszen. Így a versenysport elhanyagolhatatlan fizikai képességei nem válnak alulterheltté, ugyanakkor a speciális mozgásciklusok kifáradása, kimerülése elkerülhetô.
A funkcionális edzések közül a legösszetettebb edzéshatást a Kettlebell,
Crossfit, Boatcamp, Core tréningek
váltanak ki.
A Kettlebell tréning gyakorlatok során a nagy külsô ellenállás tehetetlenségének leküzdése érdekében alkalmazhatunk statikus (ízületi véghelyzet
zárt) és dinamikus (ízületi helyzet nyílt)
erôkifejtési módokat. A dinamikus erôkifejtési módok esetében a szabad
mozgáspályán közlekedô ellenállás
mozgásterjedelmét a nehézségi erô és
az excentrikus izommunka korlátozza.
A dinamikus koncentrikus és a dinamikus excentrikus erôkifejtések sebessége, ismétlése, sorozat pihenôje, valamint az alátámasztási felszínt állandóan elhagyó, és egyensúlyát keresô
súlyvonal stabilan tartása, egyszerre
több képességünket is alkalmazkodás-

Magyar edzo 2012/1 03-58

2012/03/10 09:19

Page 28

28 MAGYAR EDZŐ

■

ra kényszeríti. A következô edzéshatások kerülnek interakciókba egymással
a dinamikus Kettlebell tréningek során:
reaktív (plyometrikus), erô-állóképességi, szinkronizáció, valamint a propriocepciót, kinesztéziát fejlesztô hatások. A statikus Kettlebell tréningek során az alaperô, és a propriocepció kap
fôszerepet. Az egy gyakorlaton belüli
legszélesebb integrációt a Kettelebell
dinamikus használata válthatja ki.
A CrossFit edzések által kiváltott alkalmazkodás is szerteágazó, azonban
az eredményt a gyakorlatok között kialakult áthatásokkal éri el, nem feltétlen egy gyakorlaton belül. Az egy gyakorlatcsoport sorozat terhelése alatt
két-három izomcsoport felváltva aktív.
Ez úgy valósul meg, hogy az egyik
izomcsoport munkavégzése alatt a
másik csak részlegesen piheni ki magát. Az intenzitás a rövid aktív pihenôk, és a magas ismétlésszám miatt
magas. A két-három izomcsoportot
foglalkoztató gyakorlatok 10-20 perces folyamatos ismétlése (intervallumos tréning) alkalmas a tartós alkalmazkodás kiváltására.

Összegzés
A fentiekre visszatekintve úgy tûnik,
hogy a modern funkcionális edzés a
korábban ismert képességfejlesztés
egy kibôvített változata. A preventív
tudományterületek bevonásával, és az
edzésmódszerek integrált alkalmazásával egy olyan tréning koncepció fejlôdött, amely alkalmassá teszi az
egyént, a sportolót, hogy a legsokoldalúbb módon terhelje önmagát. Ezáltal
kényszerítve szervezetét a szélsôséges kihívásokkal szembeni alkalmazkodásokra, legyenek azok hétköznapiak,
vagy akár egy sportverseny kihívásai.
A funkcionális edzés minden sportági követelménynek megfelelô képességfejlesztô módszer. A legösszetettebb fizikai képességeket igénylô
sportágaktól (csapatsportok, küzdôsportok), az egyoldalú fizikai terhelésre
kényszerítô sportágakig (kerékpár,
úszás, hosszútávfutás) bárki alkalmazhatja. Akár a felkészítés, az átmeneti
idôszak, vagy a formába hozás eszközeként is. Egyszerûségébôl fakadóan
gyakorlása alacsony kockázatot rejt.
Eszközigénye a drága gépekkel ellen-
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tétben egyszerû, és olcsó. Egyensúlyozó eszközök, gumi ellenállások, szabadsúlyok.
Folyamatos terjedése talán abban
rejlik, hogy e tréningrendszernek az
összetett eredménye a reális erônlét,
és a valós egészség, amely ugyan az
élsportnak célja, de a hosszú életnek a
feltétele.

Irodalomjegyzék
Harsányi László (2000): Edzéstudomány I-II. Dialóg Campus Kiadó. Pécs
Dr. Katics László – Dr. Harsányi
László (1999): Erôfejlesztés. Dialóg
Campus Kiadó. Pécs
Barbara és Thomas Oettinger
(2002): Funkcionális Gimnasztika. Dialóg Campus Kiadó. Pécs
Bálint – Bender (1995): A fizioterápia
elmélete és gyakorlata. Springer Hungária
Balogh Ildikó (1999): Mozgás ABC –
kineziológiai alapismeretek. Kiadja: Tillinger Péter SOTE ETK jegyzet.
Pavlik Gábor (2011): Élettan-Sportélettan. Medicina Könyvkiadó ZRT. Budapest

Magyar Edzôk Társasága (MET)
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AZ EDZÔI SZAKMA ÉRDEKÉBEN FOGJUNK ÖSSZE! AMENNYIBEN ÖN MÁR A MET TAGJA,
ADJA TOVÁBB EZT A BELÉPÉSI NYILATKOZATOT ARRA ÉRDEMES EDZÔTÁRSUNKNAK!

Fénymásolható! Terjeszthetô!

Belépési nyilatkozat
A MAGYAR EDZÔK TÁRSASÁGA TAGJA KÍVÁNOK LENNI, AZ ÉVES TAGDÍJAT BEFIZETEM.
Név: ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Szül.hely: ………………………………………………………………… Szül.dátum:…….….……………………………………....
Legmagasabb edzôi végzettség/kitüntetés (sportoktató, sportedzô, szakedzô, mesteredzô) sportág és évszám
megjelölésével: ……………………………………………………………..…………………………………………………………......
Levelezési cím (irányítószámmal): ……………………………………………………………...……………………………………
Tel./Fax: ……………………………… Mobil:…………….……….………… E-mail: ……………………………...………………
Munkahely: ……………………………………………………………………………………...………………………………………...
Munkahelyi beosztás: ………………………………………….………………………………..……………………………………....
Edzôi munkahely: ……………………………………………………………………………….………………………………………
Edzôi beosztás: ………………………………………………………………………………….…………………………………………
Legmagasabb iskolai végzettség: ……………………………………………………………….………………………………………
Nyelvismeret: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Sportszakmai érdeklôdési köre: ………………………………………………………………...………………………………….....
Kelt: ….………………………………..

…………………………………
aláírás

Tájékoztató
A tagdíj magánszemélyeknek évente 3 000,- Ft., diákoknak és nyugdíjasoknak 1 500,- Ft. A MET tagság részére
a társaság szakmai folyóirata, a Magyar Edzô térítésmentesen jár. A tagdíjat MET sárga csekken vagy közvetlen
átutalással a társaság 11705008-20447601 sz. bankszámlájára kérjük befizetni. Minden esetben kérjük a pontos hivatkozást a befizetô nevére, postai címére és az évszámra, amelyre a tagdíjat befizette.
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Rejtô Ildikó: Az ember ne legyen elégedetlen!
SZÜLETÉSNAPI BESZÉLGETÉS A NEMZET SPORTOLÓJÁVAL
Május 11-én ünnepli 75. születésnapját hazánk egyik legeredményesebb vívója, a Nemzet Sportolója – Rejtô Ildikó. A Magyar Edzô ezzel a beszélgetéssel köszönti az ünnepeltet, és köszöni meg azt a sok örömöt, amit pályafutása során a
sportbarátoknak szerzett.
(Mivel a cikk szerzôjét sokéves ismeretség, a vívás adta „munkakapcsolat" köti össze Rejtô Ildikóval, a beszélgetés tegezôdve folyt, ahogy a mindennapokban is.)
– A fotókat nézegetve kiválasztottál
egyet, hogy ez a kedvenced, egy svájci újságban jelent meg, és ha lehet, tegyük a cikk mellé. Természetesen teljesítjük a kérésed.
– Ez a svájci újság az A. Z. Zürich
1960. szeptember 8-i száma, melyben
Ruhe vor dem „Sturm" (Vihar elôtti
csend) címmel jelent meg a cikk. A fotó a római olimpián készült, a Kongresszusi Palotában, ahol a vívóversenyek folytak.
– Nagyon meglepôdtél, amikor én
egy olyan képet mutattam neked,
amin szemüvegben vagy. Miért csodálkoztál?
– Mert már el is felejtettem, hogy
volt olyan idôszak, amikor víváshoz is
kellett a szemüveg, nem csak a mindennapokban. Tudod, közellátó voltam, azt hiszem, így hívják azokat, akik
messzire nem nagyon látnak… szóval,
az eredményjelzô táblát se tudtam leolvasni, ezért kellett a sisak alá is a
szemüveg. Aztán ahogy teltek az évek,
elhagyhattam a szemüveget. Mondják,
ahogy idôsödik az ember, kiegyenlítôdik a közel- és a távollátás. Mindenesetre ma már nem hordok szemüveget, még olvasáshoz sem kell. Igaz, az
élelmiszereken lévô apró betûket csak
nagyítóval lehet elolvasni, de szerintem direkt írják így, hogy a tartósítószerek és egyéb adalékok nevét ne legyen könnyû kibogarászni… – teszi
hozzá kedves humorával Ildikó.
– Errôl a szemüveges „kulisszatitokról" nem tudtam, azt viszont sok helyen elmesélted már, hogy egészségi
okokból választottad a vívást.
– Igen, így volt. A nyolcadik kerületi
Vajda Péter utcai Általános Iskolába jártam, ahol Kovácsné Nyári Magda vívó
volt a testnevelô tanárunk, és az ô javaslatára kezdtem el vívni. Gerincferdülésem volt, és Magda tanácsolta anyukámnak, hogy próbálkozzak meg a vívással. Sôt, mivel jobb oldalra voltam elhajolva, azt is mondta, hogy bal kézzel
vívjak. Mivel a szerencse úgy hozta,

hogy balkezesnek születtem, ez nem
okozott gondot… Éppen akkor indult
Magda vívótanfolyama, elkezdtem vívni, és azonnal megszerettem ezt a sportot. Amikor vége lett a kurzusnak, Magda mondta, hogy menjek vele a Bp. Petôfibe, ahol vívott. A klubban kaptam vívómestert is, Nagy Árpád foglalkozott
velem. Ott edzôsködött JekelfalussyPiller György és Hatz (Hátszegi) József,
vagyis Szepi bácsi. Az osztálytársnôm,
akit vittem magammal vívni, Jekelfalussyhoz került, én meg Szepi bácsihoz,
aki végig az edzôm maradt. A két mester versengett egymással, hogy melyikük nevel nagyobb vívót a tanítványából. Az osztálytársnôm gyors, robbané-

kony volt, bámulatos kitöréseket csinált, nekem viszont nem nagyon mentek ezek a gyakorlatok… Aztán elkezdtünk versenyekre járni, és lassacskán
jobb lettem nála, ô pedig elmaradt az
edzésekrôl… Jekelfalussy az 1956-os
olimpia után nem tért haza, az Egyesült
Államokban telepedett le, és éppen az
ottani, 1958-as világbajnokság volt az,
ahol Magdával ketten kerültünk a döntôbe. Az akkori lebonyolítás szerint az
elsô asszót az azonos nemzetbeliek vívták egymással, és én nem mertem
Magdát megverni, pedig meg tudtam
volna… de úgy gondoltam, mivel ô még
nem volt világbajnok, nyerjen! 4:3-ra
megvert, ám ha akkor én gyôzök, világbajnok lettem volna, de legalábbis holtverseny alakul ki az aranyért. Annyit
azért elértem, hogy utána tegezhettem
ôt, Magdi nénibôl Magdi lett. Egyébként 16 évvel volt idôsebb nálam, Elek

A kedvenc
képek egyike
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Ilona pedig 32-vel, de Elek Csibi sosem
engedte, hogy magázzuk…
– Nagyon elôre szaladtunk, és meg
sem említettük az 1956-os ifjúsági világbajnokságon aratott gyôzelmedet,
amivel a nemzetközi élmezônybe robbantál.
– Váratlanul lettem ifi világbajnok
Luxemburgban, ám utána a vezetôk
már azt fontolgatták, hogy harmadikként kivisznek a melbourne-i olimpiára
Nyári Magda és Dömölky Lídia mellett.
Akkoriban nôi tôrben még nem volt
csapatverseny, s hárman képviselhettek egy országot. Az Elek-lányok, Csibi
és Margit is újra kezdték a vívást az
olimpiai szereplés reményében, ám
végül nem indulhattak. Ekkor kerültem
képbe én az ifi vb után, ám hosszadalmas és körülményes volt az adminisztráció, így végül aztán itthon maradtam,
és csak két vívónônk szerepelt az
1956-os olimpián.
– Pedig ha ott lehettél volna Melbourne-ben, a hat olimpiáddal valószínûleg egyedüli nôi vívó lennél. Persze,
az öt sem kevés, amelyek közül bizonyára a két aranyat hozó tokiói a kedvenc. Van másik emlékezetes is az
1964-es mellett?
– A tokiói egyéni és csapatarany valóban mindent felülmúl, de a mexikói
egyéni bronzérem is örökre emlékezetes marad. A hatos döntô elôtt idôben

■

elindultam bemelegíteni a terembe,
Marosi Paula jött nekem segíteni. Igen
ám, de a taxis rossz utat választott, bekeveredtünk a maratoni futás útvonalába. Képzelheted, mennyire ideges-
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kedtem: a döntô már kezdôdik, mi
meg sehol… Akkoriban nem volt mobiltelefon, hogy értesítsem a csapatvezetôket, hogy mi történt, és próbáljanak meg valamit tenni. Úgy estem be,
hogy már szólítottak is. Gyorsan fölvettem a vívóruhámat, de bemelegíteni nem volt idô, máris vívni kellett. Akkoriban négy tusra ment egy asszó, és
az ellenfelem 3:0-ra elhúzott, onnan
nyertem 4:3-ra. Ha nincs ez a malôr,
megvédhettem volna a tokiói aranyamat… Végül rosszabb tusaránnyal lettem bronzérmes, mert ugyannyi gyôzelmem volt, mint az ezüstérmesnek.
Az elsô asszó 4:3-as minimális sikere
nem kedvezett a mérlegemnek. Persze, minden olimpiám emlékezetes,
ráadásul mindegyikrôl éremmel tértem haza! De a világbajnokságok közül
is vannak kedvencek, amelyek egyegy momentum miatt közelebb állnak
a szívemhez. Az 1958-asról már volt
szó, 1963-ban Gdanskban pedig úgy
nyertem egyéniben, hogy Dömölky Lidi és Juhász Kati állt mellettem a dobogón. Szétvívással döntöttünk az érmekrôl, és csak a harmadik kör után sikerült nyernem. Az 1971-es vb elôtt
pár nappal volt az esküvôm, nagyon
feldobott hangulatban utaztam Bécsbe. Ott is aranyérmes lehettem volna,
ha én kapom le elôbb a sisakot, mert
ezzel meggyôztem volna a bírót, aki tétovázott, nem tudta, kinek ítélje a találatot. Az 1973-as vb-t csapatban megnyertük, egyéniben viszont kikaptam
Tordasi Ildikótól, akivel azonos nem-

Rejtô Ildikó
Születési idô, hely: 1937. május 11., Budapest
Sportág: vívás, tôr
Klubjai: Bp. Bástya Tervhivatal, illetve Bp. Petôfi Tervhivatal, Elektromos SE,
Újpesti Dózsa
Legjobb eredményei. Olimpiai bajnok egyéniben (1964, Tokió), olimpiai bajnokcsapatban (1964, Tokió), 3x olimpiai ezüstérmes csapatban (1960, Róma;
1968, Mexikóváros; 1972, München), olimpiai bronzérmes egyéniben (1968,
Mexikóváros), olimpiai bronzérmes csapatban (1976, Montreal). világbajnok
egyéniben (1963, Gdansk), 4x világbajnok csapatban (1959, Budapest; 1962,
Buenos Aires; 1967, Montreal; 1973, Göteborg), világbajnoki ezüstérmes
egyéniben (1971, Bécs), 6x világbajnoki ezüstérmes csapatban (1961, Torino;
1963, Gdansk; 1966, Moszkva; 1971, Bécs; 1974, Grenoble; 1975, Budapest),
2xvilágbajnoki bronzérmes egyéniben (1958, Philadelphia; 1973, Göteborg), világbajnoki bronzérmes csapatban (1969, Havanna).
2x ifjúsági világbajnok (1956, Luxemburg, 1957, Varsó)
Veterán Európa-bajnok egyéniben (1995, Luxemburg), veterán Európa-bajnok csapatban (1996, Keszthely), veterán világbajnok egyéniben (1999, Siófok)
18-szoros magyar bajnok: 6x egyéniben (1958, 1961, 1962, 1969, 1970,
1972), 12x csapatban (1961, 1963, 1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1974,
1977, 1978, 1980)
– a válogatott keret tagja 1957 és 1978 között
– a sportújságírók szavazata alapján az Év sportolónôje Magyarországon
1963-ban és 1964-ben
– az Év vívónôje Magyarországon 1968 és 1971 között
– technikai vezetô az Újpesti Dózsánál (1981-1987)
A Nemzet Sportolója (2007-ben)
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zetbeli döntôsként az elsô asszót vívtam, végül bronzérmes lettem. Ildi volt
az egyetlen, akivel nem tudtam vívni!
Balkezes volt ô is, mint én, s bár nekem a balkezesek ellen általában ment
a vívás, az ô lerohanó stílusával nem
tudtam mit kezdeni.
– Félve teszem föl a kérdést, mert
ilyen csodás pályafutás után nem illene: elégedett vagy azzal, amit elértél?
– Mint már szó volt róla, minden
olimpiáról hoztam érmet, és ezt nem
sokan mondhatják el magukról. Ugyanakkor tudom, hogy lehettek volna jobb
eredményeim is. Nemcsak az említett
mexikói malôrön múlt a fényesebb
érem, hanem azon is, hogy néha megelégedtem azzal, ami már van. Voltam
már olimpiai bajnok, világbajnok, mi
kell még? Pedig ha erôszakosabb vagyok a páston, máshogy nézne ki a
gyûjtemény. De hát sose legyen elégedetlen az ember! Nem beszélve arról, hogy öt éve a Nemzet Sportolójának választottak, ami pályafutásom
megkoronázása.
– Bár a válogatottól az 1978-as világbajnokságon elköszöntél, az Újpesti
Dózsa csapatával 1980-ban még országos bajnok lettél. Aztán hosszú szünet
következett az 1995-ös visszatérésig –
már a veterán világversenyeken.
– A 18 bajnoki aranyamra is nagyon
büszke vagyok, az elsô és az utolsó

között 22 év múlt el! A visszavonulásom utáni 15 év vívás nélkül telt, a
sportot az úszás jelentette, akkoriban
a kislányunk nevelésével foglalkoztam. Aztán meghallottam, hogy az elsô sikerem, az ifi vb színhelyén, Luxemburgban veterán Európa-bajnokságot rendeznek, és ez megmozgatta
a fantáziámat. Klubtársaim közül többen rendszeres résztvevôi voltak a veterán versenyeknek, gondoltam, Luxemburgra fölkészülök. Beliczay Sándorral edzettem a BVSC termében, és
a TF-en is gyakran összejöttünk mi,
idôsebb vívók. Csaknem 40 évvel elsô
sikerem után ismét nyerni tudtam,
igaz, már nem az ifik között… Rá egy
évre Bóbis Ildivel és Szolnoki Marival
csapatban is Európa-bajnokok lettünk
Keszthelyen, majd 1999-ben Siófokon
egyéni világbajnoki címet szereztem.
Nem tagadom, nem volt könnyû a felkészülés, a térdem nem nagyon bírta
a terhelést, gyakran bedagadt. Ennek
a sportágnak ez a „mellékhatása": a
sok kitöréstôl tönkremegy a térd. Szerencsére menni tudok, de volt, amikor
annyira fájt, hogy nem bírtam lépcsôzni. Visszatérve az elôbbi gondolathoz,
látod, a veteránok között is megnyertem mindent, úgyhogy ma már nem
vívok. Persze, ha összeállna egy csapat a világbajnoki aranyért, akkor újra
nekifognék. No, az még jó lenne, kö-

zösen egy csapataranynak örülni! Akkor tényleg teljes lenne a gyûjtemény.
Mivel minimum 200 évnek kell lennie
a csapat életkorának, biztatom a lányokat, hogy álljunk össze, az én 75
évem sokat számítana a „közösben"… így viszont csak távolról figyelem a vívást.
– Hogyan telnek a napjaid? A versenyeken gyakran látni téged.
– Szeretem a számítógépet, levelezek, az internet segítségével követem
az eseményeket, és persze a versenyekre is kimegyek. A régi társakkal pedig nemcsak a versenyeken, hanem a
magánéletben is rendszeresen találkozunk. Szerencsés vagyok, mert nekem
él a férjem, míg az egykori vívólányok
közül sajnos sokan megözvegyültek…
Van két kutyánk, egy vizsla és egy
tacsi, és a házunk körüli kiskertben
madarakat etetek. Volt egy papagájunk
is, akit a kutyák nem bántottak, jól elvoltak egymással, amikor leszállt közéjük, ám egy macska elvitte… Fôzni
szoktam, ám a háziasszonyi hivatást
igazából a balatoni nyaralónkban gyakorlom, ahol sok gyümölcsfánk van,
nyáron befôttet csinálok, lekvárt fôzök.
És bevallom, nagyon jólesik, amikor
idôsebb emberek megszólítanak az utcán vagy a boltban, hogy régen menynyit drukkoltak nekem…
Füredi Marianne

Tursics Sándor:
Az én kosárlabdám, avagy fordítva ülök a lovon
Cziffra Mihály, a BKSZ elnökének
véleménye szerint „A kosárlabdát
szeretô olvasók ismét gazdagodnak
egy szeretett sportágukkal foglalkozó
szakkönyvvel. Tursics Sándor, neves
kosárlabda-szakemberünk számol be
eredményekben gazdag pályafutásáról. Fogadják szeretettel a most megjelenô elsô kötetét!"
Mielôtt magát a szerzôt szólaltatnánk meg, jegyezzük meg, hogy a
könyv címlapján második alcímként
további tömör összegzés található,
amely így igazít el: A sportág helye a
világban és a polgári demokratikus
Magyarországon.
„Negyven év történéseinek szakmailag megalapozott összegzése
nem egyszerû feladat" – írja Tursics
Sándor. – „Nekem másfél év kellett a
könyv megalkotásához."
Amikor jó szándékkal nekikezdtem
a munkához, szociálliberális kormány
irányította az országot és Dr. Berényi
János a Magyar Kosárlabdázók Orszá-

gos Szövetségét. Azóta sok politikaigazdasági-szervezési változáson ment
át az ország és a szakág is.
Az országgyûlési választások után
májusban az általam tisztelt Szalay

Ferenc (országgyûlési képviselô,
Szolnok polgármestere. A szerk.)
vette át a Szakszövetség elnöki
posztját és új elnökséget választottak. Ez a szakági vezetés lehet jó
szándékú, de ettôl még szakágunk
egy olyan mezôgazdasági termelôszövetkezethez hasonlít, amelyben
tucatnyi vezetô ügyködik, de egyetlen mezôgazdasági dolgozó sincs,
aki hajnalban felkel, megeteti az állatállományt, elveti a magot és betakarítja a termést.
A kosárlabdánkban az alaptevékenység két fôszereplôje a nevelô
edzô és a tanítvány – hiányzik. Ezen a
lehetetlen helyzeten kellene sürgôsen változtatni!
Ehhez kívántam szakanyagot közkinccsé tenni. Könyvemmel nem bírálni szeretném az új elnökség munkáját, hanem gondolatokat szeretnék
ébreszteni."
A kötet a budapesti Pannon-Kultúra
kiadásában került forgalomba.
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A VILÁGJÁRÓ KÁSÁS ZOLTÁN MESTEREDZÔVEL BESZÉLGETTÜNK

Szaúd-Arábiában minden más
A Kásás név a legnépszerûbbek közé tartozik a magyar vízilabda sport kedvelôi számára. Az apát, Zoltánt és a fiát, Tamást valójában nem is igen szükséges
bemutatni, mindent elértek, amit egy sportágban egy család egyáltalán produkálni képes ebben a kombinációban, méghozzá világszinten. Tegyük hozzá, akár
csak a Szívósék egy kissé korábban. A fiú háromszoros olimpiai bajnok, s nem is
olyan régen tért vissza, némi kihagyás után, a válogatottba, s természetesen tel jes energiával készül immár negyedik ötkarikás játékára – Londonra.
Ezúttal azonban az idôsebbrôl, az édesapáról ejtünk szót, mégpedig abból az
alkalomból folytattunk eszmecserét vele, hogy év elején rövid idôre hazalátoga tott legújabb edzôi állomáshelyérôl – Szaúd-Arábia Királyságából, ahová az után
költözött, hogy látványos sikerek után távozott Szegedrôl… Hát nem akármilyen
világba cseppent…

– Kezdjük azzal, miért éppen ez a vízilabdázás nemzetközi térképén szinte
fehér foltnak tekinthetô ország?
– Ez adódott. Bevallom, annak idején kissé váratlanul ért, amikor tavaly,
nyáron, Szegeden nem tudtunk megegyezni a folytatásról, s tény, hogy
azokban a hetekben nem igen válogathattam. Amikor Szaúd-Arábia szóba
jött, kaptam az alkalmon. Végtére a
szakmai kihívás mellett érdekelt az is,
hogy ehhez hasonló körülmények között még soha nem dolgoztam, szóval
a kíváncsiság is hajtott, ezúttal az
anyagi háttérrôl, körülményekrôl nem
is szólva.
– Gondolom, nem kevéssé teszi
könnyebbé az életét, mindennapjait az
a tény, hogy nem egyedüli magyarként múlatja ott az idôt, hiszen az olimpiai bajnok, egyébként Szegedrôl származó sokszoros válogatott Fodor Rajmund szintén ott vízilabdázik, sôt egy
csapatnál tevékenykedek.
– Ugyanabban az apartman-házban
lakunk, idônk javarészét együtt töltjük,
nem érzem magam egyedül, bár a feleségem nincs velem, s ezért gyakrabban
járok haza. „Rajmiéknak" két kisgyermekük van, családjának igen hasznos
sok szempontból, hogy itt vannak, s
persze ilyen formában nekem is sokkalta könnyebb, mintha magányos lennék.
– Csapata…? Érzékelhetô-e a fejlôdés mióta együtt dolgoznak?
– Elégedettek a vezetôk, ez tény, hiszen annak ellenére, hogy a klub, a
Quadisiyah az itteni középmezônyhöz
tartozott, néhány hónapos korszerûsített felkészülésünknek köszönhetôen
megnyerte a bajnokságot. Mondanom
sem kell, rengeteget tanultak Rajmundtól, aki a vízben, élôben mutatott
be mindent a társainak. Októberben a
klub - történetében elsô alkalommal megnyerte Kuvaitban az arab nemzetközi klubbajnokságot. Ez nem lebecsü-

lendô, hiszen különbözô arab országokból tíz együttes alkotta a mezônyt,
s szinte kivétel nélkül mindegyikben
találtunk az ottani szabályokkal összhangban két-két jól képzett, rutinos
európai játékost. Fodor Rajmundnak
sikerült elnyernie a gólkirályi címet is.
Nálunk mellette még a szerb Trbojevics szerepelt második külföldiként.
– Ha hallhatnánk egy keveset azokról a sajátságos vonásokról, amelyek
között az edzôi munkát végeznie kell…
–Több évtizedes edzôi munkálkodásom során számos országban jártam,
elsôsorban persze Európában, s amit
itt találtam, jóllehet igyekeztem felkészülten megérkezni, még nem volt alkalmam élni és dolgozni. Minden merôben más, s nem könnyû mindent
megszokni. Szaúd-Arábia a mohamedán világ egyik vezetô hatalma, rendkívüli befolyással van ebben a térség-

ben, ahol ráadásul egészen másként
folyik az élet, mint a nagyvilágban általában. Gondolok itt elsôsorban a gazdasági válság egész földkerekségünket át- meg átható hatásaira, jeleire…
Itt a válságnak nyoma sincs, sem munkanélküliség, sem infláció, sôt rengeteg a külföldi, többnyire ázsiai vendégmunkás Pakisztánból, Indiából, meg a
környezô viszonylag szegény arab országokból. Jellemzô, hogy míg itthon
Pesten már jócskán négyszáz forint
feletti a benzin ára, itt ez átszámítva
mintegy harminc forintos összegre
rúg. Ha már a gépkocsiknál tartunk,
hadd jegyezzem meg, a nôk nem vezethetnek. Az étkezésben nem használható sertéshús, s köztudottan a
mohamedán vallás szerint szigorúan
tiltott az alkohol. Ettôl függetlenül – az
üzlet az üzlet, de még mennyire! – a világ neves, legnagyobb sörgyárainak

Változatos pálya
Kásás Zoltán kilencvenegyszer szerepelt annak idején a magyar válogatottban, olimpiai ezüstérmes, világ-és Európa-bajnok játékosa volt az FTC-nek. Játékos pályafutása után edzôként tevékenykedett. 1987-tôl válogatottunk szövetségi kapitánya is volt. A szöuli olimpián ötödik helyezett lett a csapata. Szerzôdését 1988 végén meghosszabbították, de az 1989-es Eb-én elért 9. helyezés után lemondott. Ezután az olasz Ortigia Siracusa edzôje lett. 1991-ben
visszatért Magyarországra, és a Szeged edzôje lett, majd egy szezon után a Ferencváros edzéseit vezényelte. Itt 1994-ig volt a felnôttek vezetôedzôje. Ezután
ugyancsak az FTC-nél az ifik trénere lett. 1995 májusában ismét a Fradi felnôttek trénerének kérték fel, de a következô szezonban már nem ô állt a csapat
élén. 1997 és 2008 között Kemény Dénes szövetségi kapitány mellett a válogatott segítôje. Idôközben 1999-tôl a szerb Becsej alkalmazta. 2000-ben a BL
gyôzelemre vezette ôket. 2001-ben ugyanebben a sorozatban negyedikek lettek. Ezt követôen a görög Olimpiakosz Pireusz edzôje volt, akikkel 2002-ben a
BL-gyôztes lett, majd a Szuper kupát is megnyerték. 2003-ban a Vasas edzôje
lett. 2004-ben az OB I-ben másodikak voltak. A BL-ben kiestek a negyeddöntôben. A szezon végén nem hosszabbították meg a szerzôdését a Vasasnál. Ezután Hódmezôvásárhelyen volt edzô. késôbb, 2008-tól elvállalta a Szegedi VE
edzôi teendôit. Elôször csak a rájátszásra, majd a szezon végén három évre kötelezte el magát. 2009-ben megnyerték a LEN-kupát. 2009. decemberében kikaptak az európai Szuperkupában. 2010-ben és 2011-ben bronzérmes lett a
csapata az OB I-ben. A 2011-es bajnokság után vált meg a Szegedtôl.
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gyártmányai egytôl egyik megtalálhatók itt, igazán gazdag választékkal. A
magyarázat nem bonyolult. Az alkoholmentes sör gazdag változataiból válogathatnak ugyanis a kedves szaúdiak.
Ha valaki minden áron igazi sörre vágyik, fôként mi, akik ugye nem vagyunk muzulmánok, azok fogják magukat, s átruccannak egy-két pofa igazi
sörre, a szomszédos szigetre, Bahreinbe a hatszáztizenkettes gyorsforgalmi
úton. Ahová egyébként egy valóságos
építészeti remeken, egy 13 kilométeres hídon juthatunk el. Itt a hétvégén
az üzletek túlnyomó többsége zárva
tart, ott távolról sem annyian.
– És a sportban?
– Hát ez nem egyszerû, s nem csupán a vízilabdázásban. A mentalitás, a
felfogás és a gyakran szélsôséges éghajlati viszonyok sem teszik könnyûvé
az edzôk dolgát. A vízilabdázás pedig
ráadásul még komplikáltabb, mert idegen elemben játszódik, s maga ez a
körülmény nem teszi lehetôvé a
hosszabb kihagyásokat, ez egész egyszerûen mindennapos foglalkozást feltételez, amely pedig átlagon felüli fizikai megterheléssel jár. Ennek a rendszerességnek eleget tenni, szinte lehetetlen, most a vallásos ünnepeket,
böjtöket ne is soroljam. Különös figyelmet kell tehát szentelni annak,
hogy elkerüljük a monotóniát, színessé, játékossá varázsoljuk a foglalkozásokat, ehhez elengedhetetlen humorérzék is szükséges persze. Be kell vallanom, hogy hazai normák szerinti mindennapos edzés itt kizárt, lehetetlen.
Jellemzô, hogy amikor kihirdetem, legközelebb holnap este hétórakor találkozunk az edzésen, a rendszerinti válasz ennyi: Insallah. Vagyis, ha Allah is
úgy akarja… Nem egyszer nyomatékosítottam, hogy legyetek biztos, Allah is
pontosan úgy akarja, hogy gyertek,
csak ti vagytok lusták.
– Hosszabb idôre rendezkedett be
Arábiában?
– Inkább kihívásnak érzem a munkámat, mint kényszermegoldásnak, s
egyelôre még nem gondolkodtam
hosszabb távlatokban. Nem vagyok
már fiatal a szakmában, de hála istennek fizikailag és szellemileg sem érzem még a kor hátrányait, s élvezetet
találok az edzôsködésben. Nem, egyáltalán nem tekintem visszalépésnek
Szaúd-Arábiát.
Nem mellékesen,
akad szép számmal külföldi szakember
rajtam kívül is, s hozzáteszem, a lehetôségek Európában meglehetôsen beszûkültek, nem könnyû üres kispadra
lelni. Még hadd fûzzek ehhez a témához annyit, hogy eddigi meglehetôsen
hosszas edzôi pályám során soha nem
jelentkeztem sehol, mindig megkeres-

tek, s ezen a gyakorlaton már ezután
sem óhajtok változtatni.
– A közelebbi jövô?
– Ott leszek Londonban az olimpián,
méghozzá hivatalos edzôi minôségben. Karácsonykor írtam alá a szerzôdést az ötkarikás játékok rendezôivel
Manchesterben. Ezek szerint a férfi
válogatott román szakvezetôje mellett
veszek részt a felkészítés munkájában,
mint szaktanácsadó. Az elképzelések
szerint májusban teszem át a székhelyemet Angliába, s majd az olimpia végeztével térek vissza Al Khobarba.
– A magyar válogatottban legutóbb
történt személyi változások különös további okkal szolgálnak arra, hogy
személyesen legyen ott a vízilabda
küzdelmeken, hiszen tartósabb kihagyás után Zoltán fia ismét vállalta a válogatottságot, s mint a legutóbbi Európa-bajnokság is mutatta Eindhovenben, formája remek, játékára nagy
szükség lehet ahhoz, hogy a mieink
sorrendben immár negyedszer is
aranyérmesek legyenek.

Elismerései:
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (2004)
Mesteredzô (2005)
A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2008)
– Az apa-fiúi kapcsolat a távolság ellenére is szorosnak mondható, s jó ideje tudtam, érlelôdik benne az elhatározás a visszatérésre. Az Eb-én, amint
érzékeltem, fizikailag abszolút kifogástalan állapotban játszott, a teljesítményén nem érzôdött a kihagyás, amit
pedig a jelenléte idézett elô pozitív értelemben a csapat közösségi szellemében, küzdôképességében, erre biztosan számítottam az elôzmények és
népszerûsége alapján. Jólesô érzéssel
könyveltem el, hogy az eindhoveni
szurkolók között végzett közvéleménykutatás szerint ôt választották az Eb
legjobb játékosának…
– Köszönjük a beszélgetést, s találg.r.
kozzunk Londonban is!
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Londoni tájoló: hol, mi, mikor?
Olimpiai Park, az O2 Aréna, a Wembley és a többi... • Megnyitótól a záróünnepélyig
• Sportági mini-történetek • Egy keveset a szabályokról is • Koronás sportcsalád
• Terrorelhárítás, megelôzés • Legyen jobb, mint Pekingben!
London és olimpiáinak különlegességeirôl annyi feltehetôen már eddig is kiderülhetett, hogy egyedülálló metropoliszról van szó, amellyel páratlan múltján, hagyományain túl
– e sorok szerzôjének saját élményeken alapuló meggyô zôdése szerint is – nem lehet betelni, s nem túlzás, hogy a
legjobb szándék ellenére is legfeljebb felületesen lehet
megismerni. Sokan emlegették költeményekben, regényekben, idézik-jellemzik színpadi mûvekben, dalokban, filmekben, sorba venni lehetetlen akár csak szerény hányadukat is. Ilyesmivel tehát nem is próbálkozunk. Ellenben a
huszonegyedik század, sôt már az elôzô is, megtanított
bennünket: a specializálódás elengedhetetlen ahhoz, hogy
legalább „kedvenc témáinkban" kitûnhessünk, s így azután
kevesebb eséllyel veszhessünk el a jellegtelen általánosítások közegében.
A tizennyolcadik század neves költôje, Samuel Johnson
(1709–1784) ezt mondta: „London mindent megmutat az
életrôl, ami csak lehetséges."
Benjamin Disraeli író, és – nem mellékesen – jövôbe látóan remek miniszterelnök is volt (1804–1881) az ókor utolér hetetlen csodavárosához hasonlította: „London – egy modern Babilon."

Versenyhelyszínrôl
versenyszínhelyre
ASZTALITENSZ
Helyszín: ExCel kiállítási csarnok.
Befogadóképesség 15 000 fô.
A versenyek idôpontja, dátuma: július 28., szombat – augusztus 8., szerda.
A megnyerhetô aranyak száma
négy: a férfi és nôi egyéni, illetve
mindkét nem számára a csapatok versenyszámában. A résztvevôk száma
Londonban: 172, azaz 86 férfi és 86
nôi versenyzô állhat asztalhoz.
Ki is gondolhatta volna, hogy a 19.
században az angol elôkelôségek kedvelt estebéd utáni pingpongjátéka a 21.
század elejére a világ egyik legnépszerûbb és legnépesebb (olimpiai) sportágává nôheti ki magát. Manapság a
földkerekségen ugyanis több mint 40
millióra tehetô az asztaliteniszezôk száma. Az olimpiákat 1988 óta gazdagítja a
sportág, amelyben a Kínai Népköztársaság versenyzôi meghatározó dominanciára tettek szert, s általában is az
ázsiai országok – Kína mellett Japán és
a két Korea – vállalnak vezetô szerepet.
Népszerûségéhez erôsen hozzájárul,
hogy remekül közvetíthetô, igen látványos, vonzó a televízió számára. A középen 15,25 cm (6 ujjnyi) magasságú hálóval két félre választott asztal 2,74 m (9

A briliáns író és világfi, Oscar Wilde (1854–1900) ekként
vélekedett: „Nem találsz olyan intellektuelt, aki magától elhagyná Londont… Nem uram! Mert ha egy ember belefárad
Londonba, az azt jelenti, hogy magába az életbe fáradt bele.
London ugyanis mindennel szolgál, amit az élet csak adhat."
Maradjunk azért – mindezek után és az egyszerûség kedvéért – a magunk „specializált" mezôin, mármint a sportén,
sajátos olimpiai pályánkon! Vegyünk hát egy olyan világhírességet, aki mellesleg nem is brit, nyilván elfogulatlan, s
akinek már csak gazdag tapasztalatai okán is hihetünk.
Mondjuk, mint amilyen a közelmúlt német teniszcsillaga,
Borisz Becker: „London lenyûgözô! – állította. – A világ fô városa! Boldogan megyek oda bármikor, kedvenc városom,
ahol ráadásul valóban otthon is érzem magam." Fogadjuk el,
higgyük el neki, s ennyi legyen is elég! A teljesség kedvéért, talán még annyit, hogy remélhetôleg néhány magyar
aranyat is elkönyvelhetünk majd ott 2012 nyarán… Mert így
lenne számunkra mindez kerek egész és tökéletes.
Hogy ezek a bizonyos nemesfémek pontosan mikor és
hol szerezhetôk majd meg?
Menjünk sorjában, vegyük sorra a londoni olimpiai játékok
sportágait és helyszíneit!

láb) hosszú és 1,525 m (5 láb) széles. Az
olimpiai elôírások szerint az egyéni mérkôzések négy nyertes, ezeken belül
egyenként 11 pontig tartó jászmából állnak, de a szetteken belül kétpontos különbség szükséges. A csapatversenyben a mérkôzések három nyert játszmáig tartanak, s minden egyes számban
egyenes kieséses rendszerben bonyolítják a küzdelmeket.
ATLÉTIKA
Színhely: Olimpiai Stadion. Befogadóképessége 80 000 fô.
Dátum: augusztus 3., péntek – augusztus11., szombat. (A két maratoni
verseny – nôi, illetve férfi – dátuma:
augusztus 5., vasárnap és augusztus
12., vasárnap; a gyalogló versenyek
napja pedig: augusztus 4., szombat és
augusztus 11., szombat.
A legnépesebb ötkarikás sportágban
mintegy 2000 résztvevôre számíthatunk, akik 47 – férfi, illetve nôi – számban mérik össze erejüket. A futó-oválison a férfiak és a hölgyek egyaránt 1212 számban szerepelnek. Országúton
a férfiak és a nôk is 2-2 számban – maratoni és 20 km-es gyaloglás – állnak
rajthoz, plusz a férfigyaloglók 50 kilométeren is megküzdenek egymással.
A stadionban mindkét nem 4-4 dobóés ugrószámban versenyez (2000 óta
a nôi kalapácsvetôk is beállhatnak a

„ketrecbe"), a kombinált versenyszámok közül a férfiak tíz-, a gyengébb
nem pedig hétpróbában méri össze
erejét.
Az atlétika, a sportok királynôje, hûen fejezi ki az olimpiai játékok mottóját
– Citius, Altius, Fortius – azaz Gyorsabban, Magasabbra, Erôsebben. A futóktól gyorsaságot, az ugróktól – magas,
távol, rúd – magasabb szintet, a dobóktól mind erôsebb, távolabbra szálló
dobásokat követel, s a múltról annyit,
hogy ezekben az alapvetô mozgásokban az emberiség már fejlôdése kezdetén naponta mérte össze erejét. Tanúsítják ezt a legkorábbi írásos emlékek, rajzok is. Az elsô hivatalosnak tekinthetô atlétikai versenyeket az ókori
olimpiai játékokon rendezték, s változatos formákban testet öltött különféle nyilvános eseményeken, ünnepeken, vásárokon, fesztiválokon a világ
legkülönbözôbb részein.
Az atlétikai program összességében
47 versenyszámot foglal magában. A
futó és a gyalogló számok távja 100
métertôl 50 kilométerig terjed. Eltekintve a maratoni és a gyalogló küzdelmektôl, amelyeknek útvonala jelentôs
részben a stadionon kívüli utakon található, az összes többi versenyszámot a
stadion négyszáz méteres futóoválisán, illetve a játéktéren kialakított speciális versenyhelyeken bonyolítják le a
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rendezôk. A futószámok többsége sík
terepen zajlik, kivéve a gátfutó, illetve
akadályfutó számokat, s a gyorsaság,
az erô és az állóképesség egyaránt
fontos szerepet játszik.
UGRÓSZÁMOK
Magasugrásban a különbözô magasságokra helyezett léc felett kell átjutni,
s minden sikeres kísérlet után magasabbra kerül a léc. A versenyzôk minden egyes magasságon három-három
kísérletet tehetnek, s a gyôztes az, aki
a legnagyobb magasságot is sikerrel
teljesíti.
Távolugrásban a résztvevôk hoszszabb-rövidebb lendületes nekifutás
után végzik el ugrásaikat, hogy a lehetô legnagyobb távolságra jussanak el a
befogadásukra szolgáló homok „gödörben".
Rúdugrásban a résztvevôk hosszú
és rugalmas ugrórúd segítségével katapultálják testüket a magasba, szintén
lendületet kölcsönzô nekifutást követôen.
A hármasugrásban – mint a fogalom
jelzi: az ugrás három szakaszból áll: –
egy hosszúra nyújtott elrugaszkodást
követô szökkenés elôzi meg a végsô
ugrást, amely a távolugráshoz is használt homokágyban végzôdik.
Valamennyi ugrószám sikerének elôfeltétele a gyorsaság és a kifinomult
technika.
DOBÓSZÁMOK
Ebbe a csoportba tartozik – mindkét
nem számára – a súlylökés, a gerelyhajítás, diszkoszvetés és a kalapácsvetés. A versenyzôk hat-hat kísérletet
kapnak arra, hogy a lehetô legmesszebbre jutassák el versenyeszközüket a kijelölt pályán. A siker fontos
eleme a robbanékonyság, az erô és
ugyancsak a csiszolt technika.
ÖSSZETETT VERSENYSZÁMOK
Tízpróba a férfiak, hétpróba a hölgyek számára (utóbbiak 1981-ig csak
ötpróbában versenyezhettek). A versenyzôk a futó-, ugró és dobószámokban elért eredményeit ponttáblázat
alapján értékeli a versenybíróság. A
gyôztes az, aki a végén a legmagasabb
pontszámot éri el.
BIRKÓZÁS
Helyszín: ExCel kiállítási csarnok.
Befogadóképesség 18 000 fô.
Dátum: augusztus 5., kedd – augusztus 12., vasárnap.
A birkózók mezônye 344 versenyzôt
számlál, a megszerezhetô aranyérmek
száma 18 (a 2004-es athéni játékok óta
a hölgyek is versenyezhetnek, négy
súlycsoportban).

Talán szükségtelen is utalni a birkózás ôsi eredetére, a test test elleni küzdelem szinte természetesnek mondható megnyilvánulására. Az ókori mûvészetek reánk maradt ritkaságai,
egyiptomi falfestmények ôrzik az efféle sportjeleneteket, s köztudott, hogy
az ókori olimpiai játékok egyik, ha nem
a legnépszerûbb sportága volt már kétezer évvel ezelôtt. A görög-római stílusú, tehát a kötöttfogásúak fogásneme
már az elsô modernkori játékokon helyet kapott. A harmadik nyári játékokon
azután St. Louisban, 1904-ban csatlakozott a szabadfogásúak küzdelme is a
programhoz, fôként azért, mert ez a fogásnem rendkívül kedvelt volt az amerikaiak körében. A harmadik nagy
„csatlakozásig" azonban további száz
évet kellett várni: Athénban, 2004-ben
ugyanis már a birkózószônyeget is
meghódították a hölgyek.
A két fogásnem közötti alapvetô különbség, hogy a szabadfogásban a test
minden része használható fogásra,
kontaktusra, míg a kötöttfogásban a
láb nem alkalmazható „fegyverként", s
szintén tilos a kéz használata az ellenfél csípôje alatt. A mérkôzések 2, illetve 3 egyenként kétperces menetbôl
állnak, s két nyertes menetig tartanak.
A kétváll (tus) természetesen a mérkôzés végét jelenti. Egy menet automatikusan befejezôdik, ha az egyik versenyzô 5 pontos dobást hajt végre, két
3 pontos akciót produkál, vagy eléri a 6
pontos különbséget. Kötöttfogásban
egy menet során egy percig birkóznak
álló helyzetben, aztán 2 x 30 másodperc következik, amikor elôször az
egyik, majd a másik versenyzôt küldi le
a bíró térdelôhelyzetbe. Ha a felül lévô
birkózó nem tud akciózni – ellenfele
kap egy pontot. Szabadfogásban és a
nôk esetében 0:0-nál, az úgynevezett
30 másodperces szakaszban a kedvezményezett megfoghatja ellenfele középkörbe helyezett jobb vagy bal lábát,
a térd felett.
A sportág telis-tele van sztorikkal, érdekességekkel, s közülük kettô mindenképpen említést érdemel. Az
egyik, hogy mielôtt a pontozásos rendszert bevezették volna, addig a küzdelmek kizárólag tusig, azaz akár a végkimerülésig is tarthattak. Nos, ennek köszönhetôen született meg az idôcsúcs
– könyvünk elején már említettük –
1912-ben az észt származású, orosz
színekben induló Max Klein és a finn
Alfred Asikainen összecsapásán. A kötöttfogás középsúlyú elôdöntôjében –
a tûzô nap miatti többszöri szünet közbeiktatásával – 11 óra hosszat küszködtek, míg végül Klein legyûrte ellenfelét. Ám annyira kimerült, hogy a
döntôre a svéd Claes Johanson ellen

képtelen volt kiállni, így lett mögötte
ezüstérmes a dobogón.
Tokióban (1964) a japán nemzeti
hôs, Osamu Watanabe 185-ös, megszakítás nélküli gyôztes sorozatát koronázta meg a 186-ikkal, a szabadfogásúak 63 kg-os kategóriájának olimpiai
döntôjében szerzett gyôzelmével. Karrierje során – többszörös világbajnok
és Ázsia-bajnok – soha nem szenvedett vereséget. Tokióban összes mérkôzésén tíz percnél kevesebb idôt töltött a szônyegen. Teljesítménye utolérhetetlen!
CSELGÁNCS
Helyszín: ExCel Kiállítási Csarnok.
Befogadóképesség 18 000 fô.
Dátum: július 28., szombat – augusztus 3., péntek.
Aranyérmek száma 14, az indulóké
386. Itt már teljes az egyenjogúság: az
indulóknak és ugyanígy az érmeknek a
fele is a hölgyeké.
1964-ben, Ázsiában, Japán fôvárosában, Tokióban rendezték a nyári olimpiai játékokat, s ezen egy új sportág kapott helyet a programban, mégpedig a
házigazdák iránti tisztelet kifejezéseként a judo, azaz cselgáncs. Ez a különleges küzdôsport, eredetét illetôen, japán, az ôsi idôkben a szamuráj harcosok támadó-védekezô küzdôkészségét
volt hivatva magas szintre fejleszteni
és álladó készenlétben tartani. Neve
japánul azt jelenti: „finom út", s fôbb
morális jellemzôire, követelményeire
utal: udvariasság, bátorság, ôszinteség, önkontroll, becsületesség, szerénység, barátság és tisztelet.
Modern formában felújítója, a Kodokan Judo megálmodója Jigoro Kano
volt 1882-ben; az olimpiai mozgalomban is jelentôs szerepet vállaló japán
professzor ugyanis elégedetlen volt hazája iskoláinak testnevelô programjával, s hitt abban, hogy a judóval képes
ezen segíteni. Európában az elsô judoklub Londonban alakult (The Budokwai)
1918-ban. Talán még álmaiban sem hitte ellenben, hogy mára a világszerte
népszerû remek sportot 111 országban, mintegy 13 millióan ûzik.
Az olimpiai bemutatkozást követôen
ugyan 1968-ban, Mexikóvárosban, lekerült a programról, ám négy évvel késôbb Münchenben már ismét ott találjuk – és azóta is megszakítás nélkül. A
hölgyek bemutatózhattak 1988-ban, s
azt követôen a férfiakkal egyenrangú
résztvevôi a küzdelmeknek. Mindkét
nem számára hét-hét súlycsoportot
különböztetnek meg.
A nyolc négyzetméteres szônyegen,
a tatamin, ötpercesek a mérkôzések, s
a cél az, hogy a szônyegre kényszerítse ellenfelét a versenyzô. Ha bárki 10
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pontos akciót hajt végre – ippon –, az
azonnali gyôzelmet jelent, s ezen kívül
megkülönböztethetünk 7, 5 és 3 pontos akciókat is (wazari, yuko és koka),
a pontszámok azonban nem adhatók
össze, a minôségileg magasabb számot képviselô akciót nem múlhatja felül semmilyen számú alacsonyabb
pontértékû akció. További érdekesség,
hogy a döntôt vívó versenyzôk által
elôzôleg legyôzöttek mindketten
bronzérmet kapnak, a harmadik helyért tehát nem kell mérkôzniük.
EVEZÉS
Helyszín: Eton Dorney. Befogadóképesség a lelátókon 30 000, de a pálya
mentén további ezrek követhetik az
eseményeket.
Dátum: július 28., szombat – augusztus 4., vasárnap.
Aranyérmek száma 14 (8 férfi, 6 nôi),
az indulóké 550 (353 férfi, 197 nô).
Mint a vízisportok általában, az evezés is a legrégebbi múltba nyúlik vissza
a Szigetországban, s tudjuk, Shakes-peare korában a londoniak egyik kedvenc idôtöltése a Temze partján gyakran abban állt, hogy a két part közötti
átkelôhajókon fogadásokat kötöttek a
versengô evezôsökre. Az elôzôekben
már részletesen taglaltuk az Oxford–Cambridge páros viadalok történetét is, amelynek elsô versenyét,
emlékezhetünk, 1828-ban rendezték.
Az elsô londoni játékok idején, 1908ban köszönthették a legidôsebb olimpiai bajnokot a sportágban, a brit Guy Nickalls személyében (a nyolcas tagja
volt), aki sikere idején elmúlt már 41
éves. Evezésben ezt a „matuzsálemi"
rekordot azóta sem szárnyalta túl senki.
Ha már itt tartunk: a legfiatalabb gyôztes meg minden valószínûség szerint
egy francia kissrác volt, a párizsi olimpián (1900) nyertes holland páros kormányosa, akit Roelof Klein és Francois
Brandt ott helyben toborzott. A gyôzelem után fénykép készült az aranyérmesekrôl, a fiúnak azonban, akit láthatunk ezen, késôbb nyoma veszett. Kilenc-tíz év körüli lehetett a képrôl ítélve,
de még a neve sem maradt fenn. El ne
feledjük azt se, hogy a modern olimpiai
játékok francia apostolának, Pierre de
Coubertin-nek ez a sportág volt az egyik
kedvence, maga is rendszeresen versenyzett fiatal korában!
Az evezés minden egyes olimpiai játékok mûsorán helyet kapott, más kérdés, hogy Athénban, 1896-ban a „premieren" mégsem bonyolították le, a viharos tengeri körülmények miatt. A
hölgyek számára 1976-ban, Montrealban nyílt ki a „vízi kapu", itt kaptak lehetôséget elsô alkalommal az olimpiai
szereplésre. Ezt leginkább talán volt

■

2012/1

kedves népsportos kollégám, Pap Kornélia – Papp Jenôné – bánhatta annak
idején, aki négyszeres Európa-bajnok
volt 1958 és 1961 között. (A férfiak világbajnokságát is csak 1962-ben rendezték meg elôször.)
Ebben a különleges sportban – az
egyetlen, ahol háttal haladnak elôre a
versengôk – alapvetôen kétféle módon eveznek: vagy mindkét karjukkal
húznak egy-egy evezôt (páros), vagy
egyetlen evezôt húznak mindkét karjukkal. Van még egy megkülönböztetô
jegy a 2000 méter hosszú, hat pályán
versengô résztvevôk között, a súly: külön kategóriában vívnak meg egymással a könnyûsúlyúak, illetve a nehézsúlyúak az atlantai játékok, 1996 óta.

évekig a gyeplabdát füves pályán játszották, azóta azonban mûanyagfüves
pályákat rendszeresítettek – olimpián
elsô alkalommal Montrealban, 1976ban – amelyen a labda remekül és kiszámíthatóbban gurul. 2012-ben
mindkét nem 12-12 csapattal küzd az
aranyért, összesen tehát 384 játékos
szerepelhet. (London itt is gondoskodik meglepetésrôl, amennyiben – eltérôen a korábbi gyakorlattól – ezúttal a
mûanyag gyepszônyeg, a pálya talaja,
nem zöld színû lesz, hanem lilával körülölelt kék, mondván, hogy ennek köszönhetôen jobban megkülönböztethetô a labda és a vonalak a játékosok,
a játékvezetôk és természetesen a
nézôk számára is.)

GYEPLABDA
Helyszín: Hockey Centre. Befogadóképesség 16 000 fô.
Dátum: július 29., vasárnap – augusztus 11., szombat.
A két aranyéremért 12-12 csapat veszi fel a küzdelmet, a résztvevôk száma 384 (a fele hölgy).
A gyeplabda kezdetleges formáiról a
Kr. e. 550 körül a perzsa Kürosz dinasztia idején megénekelt hôskölteményekben olvashatunk. A perzsák a
görögök elleni hadjáratuk során katonáik számára a kiképzés részeként írták elô a sokoldalú ügyességet, mozgékonyságot, az egész testet megdolgoztató botlabdajátékot. Tôlük érthetôen elôbb a görögök vették át, amint az
1922-ben, Athénban feltárt Kr. e. 510bôl származó, márvány Dipülon relief
bizonyítja… Nyomait megtaláljuk Kínában (Koki), Japánban (dakin), és mindenekelôtt Indiába (Kathi Csendu).
Modern korszakát 1886. január 18-tól
számítjuk, amikor Londonban kidolgozták és elfogadták a szabályait.
Nem véletlen, hogy olimpiai premierje is itt történt meg, 1908-ban. A britek egyébként szintén katonáik kiképzésének részeként kezelték, fejlesztették, s a hadsereg, bárhová is jutottak
el egységei a világban, állomáshelyein
is rendszeresítette a mérkôzéseket. A
hölgyek némi késedelemmel csatlakoztak a férfiakhoz, az elsô hölgyklub
Angliában, 1887-ben alakult, s az ötkarikás játékok mûsorára elsô alkalommal 1980-ban került fel, Moszkvában.
Az indiai válogatott, amely 1928-ban
ismeretlenként jelent meg az olimpiai
színpadon, általános elképedést okozott fantasztikus játékával, s technikájával – külön klasszist képviselt. Jellemzô, hogy hegemóniája egészen
1956-ig megtörhetetlennek bizonyult.
A pálya mérete 91 x 55 méter, a
csapatokat 11-11 játékos alkotja. A játékidô 70 (2 x 35) perc. A hetvenes

ÍJÁSZAT
Színhely: Lord’s Cricket Ground. Befogadóképesség 6500 fô.
Dátum: július 27., péntek – augusztus 3., péntek.
A 2-2 aranyéremért 64 férfi és 64 nô
lép a lôállásba.
Az ôsi hadviselésben oly nagy fontosságú íjászat a középkori Angliában
vált népszerû versenysporttá, sôt,
mondhatni, tömegsporttá a háborúskodások közötti békésebb idôszakokban. Hadászati jelentôsége következtében a 14. században az íjászat
ugyanis törvényben kötelezôen elôirt
„szabadidôs" foglalkozást jelentett
minden hét és hatvan év közötti fiú, illetve férfi számára. Olimpiai sportágként Párizsban mutatkozott be 1900ban, s ritkaságnak számított a tekintetben, hogy a részvétel nyitott volt a hölgyek számára is. A mûsorból 1920-ban
törölték, s csak nagy sokára, az 1972.
évi müncheni játékokon szerepelt ismét, jelenléte azóta folyamatos a
programban, sôt 1988-ban, Szöulban
már csapatok is versenyezhetnek az
aranyéremért. A mai modern íjak képesek óránkénti 150 mérföldes sebességgel célba juttatni a nyílvesszôket.
A verseny lényege, hogy az öt színes karikából alkotott céltábla közepébe, illetve ehhez a lehetô legközelebb
vágódjék be a vesszô. Minél közelebb
csapódik be, annál magasabb pontszámot ér a lövés. Az olimpiákon a céltábla átmérôje 122 cm, s a versenyzôk ettôl 70 méteres távolságról lônek.
Londonban tehát 128 versenyzô alkotja a két nem mezônyét, s a verseny
lebonyolítási formája – egyenes kiesés. Az íjászok párban vetélkednek, a
gyôztes továbbjut, a vesztes kiesik.
KAJAK-KENU
SZLALOM
Helyszín: Lee Valley White Water
Center. Befogadóképesség: 12 000 fô.
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Dátum: július 29., vasárnap – augusztus 1., szerda.
Az aranyérmek száma 4, a résztvevôké 82. A programban 3 férfiszám
szerepel (kenu egyes, páros, illetve kajak egyes), míg a nôknél egyetlen egy
(kajak egyes).
A kajak-kenunak ez a szakága viszonylag fiatal, elôször 1972-ben, a
müncheni játékokon került a mûsorba,
de utána húsz évig ismét nem szerepelt. Barcelonában, 1992-ben kapott
újabb lehetôséget, s azóta minden
olimpián láthattuk eseményeit. A kijelölt 25 „kapun" keresztül zajló küzdelem idôre megy, a kapu érintéséért 2
másodperces büntetés jár, a kapu kihagyásáért pedig 50 extra másodperc.
SÍKVIZI
Helyszín: Eton Dorney. Befogadóképesség: A lelátókon 30 000 fô, de a pálya mentén további ezrek szurkolhatnak.
Dátum: augusztus 6., hétfô – augusztus 11., szombat.
Az aranyérmek száma 12 (8 férfi, 4
nôi szám), a résztvevôké 246.
Bemutató sportágként a kajak-kenu
1924-ben szerepelt Párizsban, s 1936tól, a berlini játékoktól kezdôdôen vált
biztos programponttá. A hölgyek elsô
alkalommal 1948-ban lapátolhattak
olimpián, Londonban.
A hatnapos program elsô két napján
bonyolítják le az elôfutamokat, a harmadik-negyedik napon a középdöntôket, az utolsó két napon pedig a döntôket. Megjegyzendô, hogy az olimpiai
program lényegesen szerényebb, mint
a világbajnokságoké. Az egyes hajók
nagy létszámú küzdelmeiben az elôfutamok gyôztesei egybôl a döntôbe jutnak, míg a középdöntôkbôl az elsô három helyezettek jutnak a fináléba. London bizonyos tekintetben premiernek
tekinthetô, hiszen ez lesz az elsô alkalom, hogy 200 méteres sprintszámokat követhetnek figyelemmel a nézôk.
KERÉKPÁR
A népszerû sportág családjának
négy egymástól jól megkülönböztetett
olimpiai tagjáról, válfajáról van szó.
Ezeknek nemcsak a szabályaik, versenyzési formái, hanem – ennek megfelelôen – nyilvánvalóan a helyszínei is
különböznek.
ORSZÁGÚTI VERSENYEK
A pontos útvonal kijelölése Londonban, illetve környezetében fél évvel a
küzdelmek elôtt várható.
Dátum: július 28., szombat – augusztus 1., szerda.
Az aranyérmek száma 4, az indulóké
212 (145 férfi, 67 nô).

A kerékpárt – közlekedési és szállítási eszközként – az 1800-as évek elején
találták fel, s hamarosan versenyzési
formaként is népszerûvé vált. Az elsô
hivatalos országúti versenyt, két kilométeres távon, Párizsban rendezték
1868-ban.
Történeti visszatekintésbôl tudjuk: a
kerékpározás szerepelt már a legelsô
modernkori olimpiai játékokon Athénban, 1896-ban is. Méghozzá ugyanazon
az útvonalon zajlott az országúti verseny, ahol a maratoni futók is teljesítették távjukat, tehát Marathón és Athén
között, azzal a különbséggel, hogy a
„drótszamaras" versengôk – hatan voltak – a két város között oda-vissza tették meg az egész pontosan 87 km-t.
A mai elôírások szerint pályának egy
olyan „kört" kell kijelölni, amelynek távja
12 és 18 kilométer közötti, s ezen a teljesítendô táv 210 és 240 km között váltakozhat (a nôk számára 90 és 120 km
között). Ebben a verseny nemben 2-2
aranyérem nyerhetô a hölgyek és a férfiak számára is: a sima országúti és az
egyénenkénti indítású idôversenyben,
ahol a résztvevôk másfél percenként
rajtolva egymás után küzdenek az „óra
ellen". Itt jegyezzük meg, hogy a kanadai Clara Hughes a négy olyan kivételes
sportember egyike, akik képesek voltak
nyári és téli olimpiai játékokon is érmet
nyerni. Clara 1996-ban bronzérmet szerzett az egyéni indításos országúti versenyben, majd 2002-ben Salt Lake Cityben ugyancsak bronzot nyert az 5000
m-es gyorskorcsolyázásban.
PÁLYAKERÉKPÁR
Helyszín: Velodrom. Befogadóképesség 6000 fô.
Dátum: augusztus 2., csütörtök – augusztus 7., kedd.
A 188 induló – 204 férfi és 108 nô –
10 számban mérheti össze erejét.
Akárcsak az országúti versenyek
esetében, ebben a mûfajban is korán,
már a 19. század második felében
rendszeressé váltak a versenyek, elsôsorban Angliában; 1893-ban már az elsô világbajnokságot is megrendezték,
és a szakág az olimpia tekintetében is
élenjáró volt. Versenyzôi már az elsô
játékokon, 1896-ban, öt számban vetélkedtek, s az 1912. évi stockholmi játékok kivételével minden nyári ötkarikás játékok programján helyet kaptak.
A hölgyek csak sokkal késôbb, 1988ban kapcsolódhattak be az olimpiai
vérkeringésbe. A sportág idényjellegét
azonban csak a Montrealban, az 1976os olimpia alkalmára épített csodás fedett csarnok, a Velodrom szüntette
meg – utána ugyanis világszerte sorozatban épültek meg a hasonló létesítmények.

A 42 fokos dôlésszögû, mintegy 8
méteres szélességû és 250 méter
hosszúságú, ellipszis alakú körpályán a
versenyzôk – az óra járásával ellenkezô
irányban haladva – egyéniben és csapatban küzdenek meg egymással. Az
olimpiai sprintverseny három tagból álló együttesek látványos küzdelme, három körön át. Minden körben más versenyzô vezet, s az óra akkor áll meg,
amikor a trió utolsó tagja áthalad a célvonalon. A pontverseny lényege, hogy
egy idôben nyolc versenyzô hajt, a férfiak távja 40, a hölgyeké 24 kilométer,
s minden második kilométer után egy
sprintbetét következik. Ezen rövid szakaszok során pontokat gyûjtenek a versenyzôk: a szakasz gyôztes 5, a második 4, a harmadik 3, a negyedik 2, az
ötödik 1 pontot kap (az utolsó hajrá
duplán számít). Gyôztes, aki a sprintszakaszok során a legtöbb pontot gyûjtötte. A sprintszámok egyszerûek, egy
idôben egyetlen versenyzô hajt a pályán, s aki a legjobb idôt hajtja – nyer. A
táv a férfiak számára 1000, a hölgyeké
500 méter. A repülôverseny távja három kör, a versenyzôk párba sorsoltan
vetélkednek – egyenes kieséses rendszerben. Egy-egy párharc három futamból áll, aki kettôt nyer – továbbjut.
A program különlegessége a keirin –
motorvezetéses verseny –, amelyben
egy felvezetô motorkerékpár „húzza"
maga után a versenyzôket. (Nem tévesztendô össze a hagyományos „motorvezetésessel", ahol minden motornak külön-külön kerékpáros „utánfutója" volt, s a kerékpárnak-kerékpárosnak
a motor végére szerelt görgôvel érintkezve kellett teljesítenie a távot, ami
óramûszerû együttmûködést követelt
meg mindkét versenyzôtôl, a motor, illetve a kerékpár nyergében. Hazánkban 1912 és 1976 között avattak magyar bajnokokat – 1960-ban kismotoros
kategóriában is –; a motorvezetéses
versenyek az ötvenes-hatvanas években a Millenáris leginkább közönségvonzó sporteseményei voltak.) A „keirin" szó kínai eredetû, „versenykerék"
értelemben, a sportág története a japán Kokura (ma Kita-Kyushu) nevû városkában kezdôdött 1948-ban, s onnan
terjedt el, elôbb az országban, majd fokozatosan az egész világon. A Japán
Keirin Szövetség 1957-ben alakult, a
versenyszám 1980-ban került fel a világbajnokságok mûsorára (az elsô nôi
világbajnokot azonban csak 2002-ben
avathatták), s 2000-ben, Sydneyben
volt az olimpiai premierje (köszönhetôen a japán szövetség által a rendezôknek nyújtott hárommillió dolláros támogatásnak is). A futamonként hat kerekesbôl álló mezôny élén – a verseny 8
körös (általában 2000 m) – felvezetô
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motorkerékpár halad, az ún. derny, s
fokozatosan emeli a sebességet 25
km/óráról akár 60 km/órára. A végkifejletben – már motoros segédlet nélkül –
a „bringások" megközelítôen 60-70
km/órás sebességgel zúdulnak a célba.
MOUNTAIN BIKE
Helyszín: Hadleigh Farm, Essex.
Dátum: augusztus 11., szombat –
augusztus 12., vasárnap.
Az aranyérmek száma 2, a résztvevôké 80 (50 férfi, 30 nô).
A szám egyik sajátossága, hogy – az
esetleges idôjárási változások miatt – a
végleges pályát csak a versenyt megelôzô estén jelölik ki, s ismertetik meg
a résztvevôkkel. A férfiak távja 40–50
km közötti, a hölgyeké tízzel kevesebb
– változatos és megpróbáltató terepen.
A sportág viszonylag fiatal, kezdeteinek színhelye Kalifornia, ideje a hetvenes évek közepe. A kíméletlen terep
különleges tervezésû kerékpárok kifejlesztését tette szükségessé, széles
kerekekkel, sajátos rugózással és fékrendszerekkel stb. A kaliforniai Velo
Club Mount Tamalpais szervezte az elsô versenyeket – Repack Downhill
Race – 1976 és 1979 között, s a sportág hamar elterjedt, elôbb Ausztráliában és az európai országokban, majd
világszerte. Az Egyesült Államokban az
elsô országos bajnokságot 1983-ban
rendezték, a Nemzetközi Kerékpáros
Szövetség által elismert elsô világbajnokság éve 1990. A cross-country, a
mountain bike olimpiai premierje Atlantában volt 1996-ban.
BMX
Helyszín: BMX Circuit – Olympia
Park. Befogadóképesség 6000 fô.
Dátum: augusztus 9., csütörtök –
augusztus 10., péntek.
Az aranyérmek száma 2, az egyéni
indulóké 48 (24 férfi, 24 nô).
Hasonlóan a mountain bike-hoz, a
hegyi-kerékpározáshoz, a BMX eredete is az amerikai nyugati partra, Kaliforniába vezet, ahol az elsô kezdeményezések a hatvanas évekre estek, s ahol
rövid egy évtized alatt szinte tömegmozgalommá erôsödött a sportág. A
nemzetközi szövetsége 1981 áprilisában alakult meg, majd 1993-ban a
BMX-szervezet beolvadt a Nemzetközi
Kerékpáros Szövetségbe, s Pekingben,
mint a legfrissebb, legújabb olimpiai
sportág mutatkozhatott be, 2008-ban.
A verseny viszonylag rövid, 350 méter hosszú szabadtéri pályája emelkedôkkel, ugróhelyekkel, éles fordulókkal
tarkított, amelyen egy idôben nyolcan
versengenek mintegy 40-40 másodpercig tartó futamok keretében. A futamokból az elsô négy jut tovább a ne-
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gyeddöntôkbe, elôdöntôkbe, majd végül a fináléba.

kétszer Dánia válogatottja nyert DélKorea együttesével szemben.)

KÉZILABDA
Helyszínek: Handball Arena (Kézilabda-csarnok): selejtezô-mérkôzések és
a nôi negyeddöntôk). Befogadóképesség 7000 fô. Basketball Arena: negyeddöntôk, elôdöntôk, döntôk). Befogadóképesség 12 000 fô.
Dátum: július 28., szombat – augusztus 12., vasárnap.
Az aranyérmek száma 2, a résztvevôké 336 (168 férfi, 168 nô)
Európai kezdetei idején – a 19. század második felében, s elsôsorban Dániában, Németországban és Svédországban – a közkedvelt sportágat szokványos labdarúgópályán játszották, s a
csapatok is 11-11 játékost szerepeltethettek egymás ellen. A késôbb kialakult terempályás változatban a csapatok létszáma 7-7 fôre csökkent, s természetesen a pálya, a kapu mérete is
jelentôsen kisebb lett. Az utóbbi elsô
férfi-világbajnokságát 1938-ban rendezték, a hölgyekét 1957-ben. Ugyanakkor – jóllehet a nagypályás verziót
számos szabályváltoztatással igyekeztek élvezetesebbé tenni – mégis a kispályás vált mind népszerûbbé. Nagypályán 1966-ban fejezôdtek be a világbajnoki küzdelmek (az osztrákok rendezésében). A Nemzetközi Kézilabda
Szövetség (IAHF – International Amateur Handball Federation) éppen az
1928. évi amszterdami olimpiai játékok
okán alakult meg, s a kezdeteknél ott
serénykedett az amerikai Avery Brundage, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
késôbbi elnöke is.
A létszámkorrekcióknak köszönhetôen már a hölgyek esetében is kétszer hat együttes küzd az olimpiákon.
A csoportmérkôzések során a gyôzelemért 2 pont, a döntetlenekért 1-1 pont
jár. Pontegyenlôség esetén az egymás
elleni eredmény számít – elôször a
pontok, azután gólkülönbség, végül a
több lôtt gól alapján. Végsô esetben az
összesített gólkülönbség határoz, vagy
ha még az sem – akkor sorsolás. A
csoportokból a legjobb négy-négy jut
tovább. A negyeddöntôkben a szokott
formula szerint folynak a mérkôzések:
az elsôk a másik csoport negyedikjével
találkoznak, a másodikok pedig a harmadik helyen végzettekkel. Ezután – a
„ki-ki mérkôzések" szakaszában – döntetlen eredmény esetén 2 x 5 perces
hosszabbítás, ezután pedig hétméteres büntetôk következnek a döntésért.
(Itt jegyezzük meg, hogy a nôk küzdelmében két olimpiai döntô is így, csupán a hosszabbítást követôen, hétméteresekkel dôlt el: Atlantában, 1996ban és Athénban, 2004-ben is. Mind-

KOSÁRLABDA
Helyszín: Olimpia Park, Basketball
Arena (North Greenwich, azaz O2 Arena). Befogadóképesség 12 000 fô. Ideiglenes létesítmény, s ebben a kategóriában, az olimpiák történetében, méreteit tekintve a legnagyobb.
Dátum: július 28., szombat – augusztus 12., vasárnap.
Londonban férfi- és nôi torna is zajlik, 12-12 együttessel, azaz összesen
288 játékossal.
A sportágat sokan tipikus amerikai
játéknak tekintik, jóllehet feltalálója
1891-ben – igaz, amerikai iskolában tanított – egy kanadai tiszteletes volt, James Nasmith, aki a téli hideg napok
idején egy újfajta, mozgalmas teremjátékkal kívánta mozgásban és formában
tartani tanítványait. Nemzetközi hódítására mi sem jellemzôbb, minthogy
az NBA-ben, az Egyesült Államok hivatásos bajnokságában több mint 30 ország legkiválóbb játékosai találhatók.
Olimpiai programba elsô alkalommal
1936-ban, Berlinben került be; az amerikai dominancia – szerény kivétellel –
lényegében azóta érvényesül. A hölgyek elôször 1976-ban, Montrealban
játszhattak olimpiai aranyért.
A kosárlabdázást fedett csarnokban
rendezik, s egymással szemben két,
öt-öt játékosból álló együttes szerepel,
folyamatos cserelehetôséggel. A cél –
a 3,05 m-es magasságban, palánkra elhelyezett gyûrûs kosárba juttatni a labdát (a lehetséges 1, 2, illetve 3 pontot
érô dobással). A mérkôzés egyenként
10 perces tiszta idôbôl álló negyedekre oszlik; félidôben helyet cserének az
ellenfelek.
LABDARÚGÁS
Helyszínek, befogadóképességgel:
Wembley Stadion (döntô mérkôzések:
férfi és nôi is – 90 000 nézô). Old Trafford (Manchester – 76 000), Millenium
Stadion (Cardiff/Wales – 74 600), St.
James Park (Newcastle –52 000),
Hampden Park City Stadion (Glasgow/Skócia – 52 000), City of Coventry
Stadion (35 000).
Dátum: július 25., szerda – augusztus 11., szombat.
Az aranyérmek száma: 2. A férfiak
mezônye 16 csapat (288 játékos), a
hölgyeké 12 (216 játékos).
A sportág rendkívüli népszerûségnek örvend az olimpiát rendezô országban, de ettôl eltekintve is tudjuk,
hogy a világ legelterjedtebb, legismertebb játékáról van szó. Angliát a labdarúgás ôshazájának tekintik, noha ismert, hogy ehhez hasonló játék köz-
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kedvelt volt az ôsi Kínában, sôt a görögök és a rómaiak is ûzték. Középkori
forrásokban fennmaradt, hogy a középkorban, az 1300-as, 1400-as években az angol királyok több alkalommal
betiltották, mondván, túlontúl durva,
vad indulatokat ébreszt. (Amint errôl
már a korábbiakban is szóltunk.)
A mai közvetlen elôdjének tekinthetô újkori labdarúgás nyitó esztendejének 1863-at tekintjük, az angol FA (Futball Association of England), a Labdarúgó Szövetség megalapításának évét.
A játék elterjesztésében szerte a világon elsôsorban a világjáró angol tengerészek jártak élen, akik – bárhová vetette ôket változatos sorsuk-útjuk –,
amint szárazföldre tették a lábukat,
nyomban futballozni kezdtek.
Hiába is keresnénk az elsô modernkori játékok eredménylistái között a labdarúgást, nem találjuk. Noha ott voltak,
igaz, csupán bemutató sportágként. Mi
sem természetesebb, hogy valódi létjogosultságot éppen Londonban biztosítottak a sportágnak, az 1908-as játékokon. (A hölgyek lényegesen késôbb kaptak lehetôséget az ötkarikás küzdelmekben, erre egészen 1996-ig, Atlantáig kellett várniuk.) Mi magyarok – a férfiak között – az örök eredményességi lista élén
állunk, az egyetlen nemzetként, amely
háromszor is dobogó csúcsára jutott:
1952, 1964, 1968. Késôbb sokkal szerényebben szerepeltünk, sôt évtizedekig
kijutni is képtelenek voltunk a játékokra
– 1972, München után 24 évet kellett
várnunk erre, s csak Atlantában lehettünk ismét a legjobbak között (azóta ismét „igazoltan" hiányzunk). Idevágó érdekesség, hogy a világbajnokságokon
domináns szerepet betöltô brazil válogatott még soha nem nyert olimpiát.
Az eltelt évtizedekben a játékosok
részvételét homlokegyenest eltérô
módon szabályozták. Hivatásos labdarúgók 1992-ban, Barcelonában szerepelhettek elôször az olimpiai tornán,
ezt azonban újabb változás követte,
amely szerint elsôsorban 23 éves vagy
annál fiatalabb játékosok játszhatnak,
de minden csapat szerepeltethet három-három ennél idôsebbet is. (A nôknél semmiféle kormegkötés sincs.)
A csoportmérkôzéseken a bevett szabályok érvényesek, tehát a gyôzelemért
3-3 pont, a döntetlenért 1-1 pont jár.
Pontegyenlôség esetén az egymás elleni eredmény számít, amennyiben több
együttes is azonos pontszámmal áll, akkor a csapatok egymás elleni eredményei döntenek, elôször a pontszám, azután a gólkülönbség, végül a több rúgott
gól alapján. A férfiaknál a csoportok elsô
két-két helyezettje jut tovább, s ezt követôen egyenes kieséses szakasz következik. Ez utóbbiban, ha a 90 perc

után nincs döntés, 2 x 15 perces
hosszabbítás következik, majd, ha továbbra sem dôl el a találkozó sorsa – 11es párbajjal zárul a találkozó. A férfiaknál
4, a hölgyeknél 3, egyenként négyes
csoport küzd az elôcsatározások során.
Az utóbbiaknál a csoportok elsô két-két
együttese mellett továbbjut még a két
legjobb harmadik csapat is.
LOVAGLÁS
Helyszín: Greenwich Park. Befogadóképesség 23 000 fô.
A military, azaz háromnapos verseny
dátuma: július 28., szombat – július
31., kedd.
A díjlovaglás dátuma: augusztus 2.,
csütörtök – augusztus 8., szerda.
A díjugratás dátuma: augusztus 4.,
szombat – augusztus 9., csütörtök.
Mindhárom ágazatban 2-2 aranyérem nyerhetô (egyéni és csapat). A
mezôny létszáma a militaryban és a díjugratásban 75-75, míg a díjlovaglásban
50 fô.
Elöljáróban annyit, hogy a lovaglás
olyan olimpiai sportág, ahol négylábú
sportbarátaink hátán egyaránt ülhet
hölgy és férfi is, a nemek számára
nincs külön-külön verseny. Ember és ló
együttes vetélkedése ez. Nem volt
mindig így, a gyengébb nem elôször
1952-ben vehetett részt két ágazatban,
míg a militaryban 1964-ben versenyezhetett elsô alkalommal (az amerikai Helena du Pont). A lovassport története
évezredekre nyúlik vissza – lovas nemzet lévén ezt a magyarok igazán jól tudhatják, nem kevésbé azt, hogy a lovak
idomítása, edzése igen fejlett szintre
jutott az ôsi görög idôkben, amikor is
háborús célokra kezdték igénybe venni
a derék négylábúakat.
Korhatár van – a lovak számára. Ez a
military és a díjlovagló számban nyolc
év (vagy annál idôsebb), míg a díjugratásban minimum kilenc év. Mindenki a
saját lovával versenyez.
MILITARY
Korábban háromnapos eseménynek
is nevezték ezt a rendkívül összetett
követelményeket támasztó versengést, de tulajdonképpen négy napon át
tart. Az elsô és a második napon a díjlovaglás részét rendezik, a harmadikon
a tereplovaglást, majd az utolsó napon
a díjugratást.
A tereplovaglásban a résztvevôknek
változatos terepen kell teljesíteniük az
5700–6840 méter hosszúságú, mesterséges és természetes akadályokkal
tarkított pályát, amely alaposan próbára
teszi a négylábúakat éppen úgy, mint
lovasaikat. Hibapontok járnak engedetlenségért, kitörésért, s természetesen
a megszabott alapidô túllépéséért is. A

bukás – kizárással jár. A legkevesebb
hibapontot kapott „páros" nyer, míg a
csapatversenyben a csapaton belül a
legjobb három versenyzô pontszámának összevetése dönt.
DÍJLOVAGLÁS
A klasszikus díjlovaglás csúcsának
tekinthetô a spanyol lovas-iskola megalakítása Bécsben, 1729-ben. Az itt folyó
munka alapozta meg ugyanis a modernkori díjlovaglás elemeit és fejlôdését. Nemzetközi népszerûsítésében és
elterjesztésében sokat köszönhet a
sportág a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, amiért beiktatta az olimpiai
programba, ahol elôbb jelent meg, mint
ahogyan a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) megalakult volna 1921-ben.
Magyarázatul szolgálhat az a tény,
hogy a lovaglás formáit mindenekelôtt
a katonaság keretei között szerveztékfejlesztették évszázadokon át. Kétségtelen, hogy megalakulása óta a FEI
igen sokat tett a sportág elterjesztéséért, egyre inkább bevonva az „egyenruhásokon" kívüli érdeklôdôket is. A lovaglás elôször 1912-ben kapott helyet
az olimpiai programban, Stockholmban, ahol a mezônyt tíz országból érkezett 62 résztvevô és 70 ló alkotta.
A díjlovaglásnál a különféle kötelezô
elemek – hátramenet, fordulás, forgás
– bemutatása meghatározott sorrendben történik, ez a pontozás alapja, s
természetesen a négylábú mozgása,
viselkedése, tartása is lényeges. Jelzi
ezt az összesített pontszám – maximum 20 – kettôssége. Az elemekért
maximum 10 pont kapható, míg a második tízbôl adható pontok a ló viselkedését hivatottak minôsíteni. Öt bíró
pontoz. Idôrendben elôször a csapatversenyeket rendezik, s ezek alapján a
legjobb huszonöt indulhat az egyéniben, egy nemzetbôl a résztvevôk száma azonban három-háromban van maximalizálva. Az elôdöntônek tekinthetô
fázis után már csak 15-en vehetnek
részt a végsô „kûrben", amely dönt az
érmek sorsáról. Itt már szabadon választott variációk szerepelnek, s 1996
óta – amikor is ezek a rendkívül látványos csúcsesemények már zenei kísérettel folynak – különösen óriási sikereket aratnak.
DÍJUGRATÁS
A szám minden zenei aláfestés és
„trükk" nélkül is igen látványos. Számos vonatkozásban hasonlít az öttusa
lovaglószámához, azzal a jelentôs különbséggel, hogy az akadályok nehezebbek, magasabbak, s mint már említettük, itt minden versenyzô a saját tulajdonú négylábú párjával szerepel
(míg az öttusázásban a helyi állomány-
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ból sorsolnak versenytársat a versenyzôknek). A lovasoknak három selejtezôkört kell teljesíteniük, s a legjobb 45
jut tovább. Ôk ezután teljesíteni igyekeznek az A-pályát. A legjobb húsz ezt
követôen indulhat a B-pályán is. Az Aés a B-pályán elért eredmények összesítése dönti el a végsô sorrendet. Az
A-pálya hossza 6-700 méter hosszúságú, 10-12 akadállyal és vizesárokkal. A
B-pályának, természetesen, különböznie kell vonalvezetésben az A-tól (a távolsága 5-600 méter), s tíz akadályt helyeznek el rajta. A cél: hibátlan lovaglás, a megszabott idôhatáron belül.
MÛ- ÉS TORONYUGRÁS
Helyszín: Aquatic Centre. Befogadóképesség 17 500 fô.
Dátum: július 29., vasárnap – augusztus 11., szombat.
A lehetséges 8 aranyéremért 136-an
indulhatnak. A versenyszámok mindkét nem számára: páros ugrás 3, illetve 10 méterrôl, és egyéni verseny 3
méterrôl és a toronyból.
Ötkarikás históriája St. Louisban kezdôdött 1904-ben, s 1908-tól kezdôdôen mindkét válfaja – a 3 méteres rugalmas „deszkáról" végrehajtandó mûugrás, illetve a merev platformról, 10 m
magasságból végrehajtott toronyugrás
– rendszeres része a mûsornak. (Az 1
méteres mûugrás nem olimpiai szám.)
Egyéniben selejtezôket, középdöntôt
és döntôt rendeznek. Az elsô körbôl a
legjobb 18 folytathatja a versenyt, a fináléban 12-en ugorhatnak. A férfiaknak 6, a hölgyeknek 5 ugrást kell minden fázisban bemutatniuk, a kapott
pontszámokat azonban nem viszik magukkal a következô versenyrészre.
Szinkronugrásban a selejtezôkbôl a
legjobb nyolc duó jut döntôbe.
MÛÚSZÁS
Helyszín: Aquatic Centre. Befogadóképesség 17 500 fô.
Dátum: augusztus 5., vasárnap – augusztus 10., péntek.
Két versenyszámban avatnak bajnokot, párosban és csapatban. A résztvevôk száma: 104 (nô).
Bármennyire is nehezen elképzelhetô, mégis igaz: a mûúszás kezdetei, az
1800-as évek második felében, a férfiak számára nyitottak újabb lehetôséget a sportolásra. A nôi egyenjogúságért folytatott következetes küzdelem
eredményeként ellenben a NOB az
utóbbi évtizedekben elérte, hogy a nôk
részvételi egyenlôséget élveznek az
ötkarikás játékokon szereplô sportágak
tekintetében. Londonban, 2012-ben
már két olyan sportág is akad, amelyben kizárólag a gyengébbnek mondott
nem tagjai vetélkedhetnek: a ritmikus
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sportgimnasztika és a mûúszás (más
néven szinkronúszás).
A századforduló idején Annette Kellermen, egy csinos ausztrál hölgy az
Egyesült Államokban túrát szervezett,
s ennek keretében vízi akrobatikával
lepte meg a nézôket – nagy sikerrel.
Így született meg egy új sportág. Kombinációját a muzsikával az amerikai
Katherine Curtis ötlötte ki, amelyet a
szabályok megszerkesztése követett.
London második olimpiáján, 1948-ban
a mûúszást már élvezhették a nézôk,
de csupán bemutató sportként. Hivatalosan csak 1984-ben, Los Angelesben ismerték el. A „vízi balettnek" becézett sportág bírái a technikai szintet
és a mûvészi benyomást pontozzák.
ÖKÖLVÍVÁS
Helyszín: ExCel kiállítási csarnok,
London. Befogadóképesség 18 000 fô.
Dátum: július 28., szombat–augusztus 12., vasárnap.
Az aranyérmek száma 13, a résztvevôké 286 (250 férfi, 36 nô). A férfiak 10
súlycsoportban küzdenek, a hölgyek
ellenben csak háromban (48–51,
57–60 és 69–75 kg).
Az ökölvívás hamisítatlan küzdôsport, s már az ókori olimpiai játékok
programjában is szerepelt, amikor az
ellenfelek bôrcsíkokba burkolt öklökkel
küzdöttek. Modernkori olimpiai históriája 1904-ben kezdôdött, fôként mert
St. Louisban – az Egyesült Államok déli részén – hallatlan népszerûségnek örvendett. A mûsorban – bemutatóként –
a hölgyek is szerepet kaptak. Egy évszázadnyi kihagyás után most Londonban is helyet követelnek maguknak a
gyengébb nem képviselôi, ám most
már a hivatalos program részeként.
A négyzet alakú szorítóban (4 x 6,10
m, azaz 4 x 20 láb) az ökölvívóknak külön kijelölt sarok jár a menetek közti pihenôkre, kék, illetve piros színnel jelölve, megegyezôen sportöltözetük színével. Az olimpiai szabályok jelentôsen
különböznek a hivatásos bokszolók
esetében alkalmazottaktól, s különböznek a felszerelésre, eszközökre vonatkozó elôírások is (az olimpiai kesztyûk
súlya például csak 284 gramm, azaz 10
uncia). A férfiak 10 különbözô súlycsoportban mérik össze erejüket a 49 kilogramm alattitól a 91 kilogramm feletti
szupernehézsúlyig, s a versenyzôk három, egyenként háromperces menetben küzdenek meg egymással. Minden
fejre és felsôtestre mért pontosan bevitt ütésért pontot kapnak. A hölgyek
csupán három súlycsoportban harcolhatnak az érmekért (51, 61, illetve 75
kg alatt). A 250 férfi mellett tehát 36 nô
szállhat szorítóba, az utóbbiak mérkôzései 4 x 2 perces menetekbôl állnak.
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ÖTTUSA
Helyszínek: Greenwich Park, Aquatic Centre, Handball Arena.
Dátum: augusztus 11., szombat –
augusztus 12., vasárnap.
Az aranyérmek száma 2 (nôi és férfi
egyéni), az indulóké 72 (36 férfi, 36 nô).
Az öttusa, pentatlon, elemi részét
képezte az ókori játékoknak is, akkoriban azonban a stadionfutás mellett ugrás, lándzsahajítás, diszkoszvetés és
birkózás alkotta a program fénypontjának tekintett eseménysorozatot. Felújításának ötlete – modern formában –
az újkori olimpiák francia megálmodójának, Pierre de Coubertinnek az elméjében fogant meg, s elsô alkalommal,
mindenekelôtt az ô lelkes igyekezetének köszönhetôen, a stockholmi,
1912. évi játékokon szerepelt a programban. Az elnevezésbôl is következtethetô, hogy az összetett versenyszám öt különbözô sportágat foglal
magában a következô sorrendben: vívás, úszás, lovaglás, majd együtt,
kombinált módon, a futás és a lövészet. Korábban kifejezetten „férfiterep" volt az öttusa, a nôk 2000-ben,
Sydneyben juthattak elôször szerephez. Más lényegi változás is bekövetkezett: az 1996. évi játékokig az eseménysorozat lebonyolítására még öt
nap állt rendelkezésre, ezt követôen
azonban mindössze egyetlen nap alatt
kell teljesíteni mind az öt számot, közülük – ez is újdonság – a futást és a
lövészetet együtt, kombinációban. További jelentôs változás, hogy a lövészetben a korábbi légpisztoly helyett
lézerfegyvert használhatnak a versenyzôk. A résztvevôk száma az egyéni
versenyekben: 36 férfi, 36 hölgy.
Az eredmények pontszámokban fejezôdnek ki a teljesítmény alapján. A
párbajtôrívásban minden versenyzô
megvív egymással, mégpedig a „hirtelen halál" szisztémája szerint, egyetlen
találatra – érvényes találati felület a
test egésze. Amennyiben nem születik találat hatvan másodperc alatt, akkor mindkét felet vesztesnek ítéli a
zsûri, és senki sem kap pontot. Minden egyes gyôzelem értéke 24 pont. A
200 m-es gyorsúszásban a számítás
alapjául 2 perc 30 másodperc szolgál
(1000 pont), s minden 0.33 másodperc
jelent plusz vagy mínusz 4 pontot. A
lovas pályán 12 akadályt kell átvinni –
minden résztvevô 1200 pontról indul
–, minden levert akadály 28 pontos levonást jelent, az idôkeret túllépése
másodpercenként 4-4 pontos veszteséget okoz. Ennél sokkal súlyosabb
pontlevonás jár engedetlenség, bukás
(40 pont) esetén, vagy ha a ló feldönti
az akadályt (60 pont). Az akadály kihagyását 200 ponttal büntetik. A futó-
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szám indulási sorrendjét az elôzô három számban elért eredmények alapján határozzák meg. A rajt után rövid
távú futást követôen jutnak a résztvevôk a lôállásokhoz, itt 70 másodperc
jut öt lövésre. Ezt követôen 1000 m-es
futás után következhet a második ötlövéses sorozat, majd hasonlóan a harmadik 1000 méter után a harmadik,
amelyet a végsô 1000 méteres futás
követ.
RÖPLABDA
Helyszín: Earls Court. Befogadóképesség 15 000 fô.
Dátum: július 28., szombat – augusztus 12., vasárnap.
A két aranyéremért 12-12 csapat indul harcba, a résztvevôk összlétszáma
288 (144 férfi, 144 nô).
Sokan úgy tartják, fôként a tengerentúlon, hogy a röplabdát, hasonlóan
a kosárlabdázáshoz, az amerikai Massachusettsben találták fel, 1895-ben,
éppen ott, ahol James Nasmith négy
évvel korábban az utóbbit. Állítólag
sportbarátja, William G. Morgan ötlete
alapján készült el a „mintonette" elnevezésû, a kosarazásnál sokkal szelídebb röplabdajáték elsô szabályzata.
Tény viszont, hogy a röplabdához roppant hasonló játékot ûztek – igaz, még
csak ötös csapatokkal – már a középkorban is, amelyet „The Philippino
Bomba"-nak neveztek a Távol-Keleten,
nevezetesen a Fülöp-szigeteken.
Az olimpiai játékokon 1964-ben, Tokióban mutatkozott be a sportág. Nem
véletlenül, mert abban az idôben a japán nôi együttes egyszerûen verhetetlen volt. Napi hatórás kegyetlen edzésekkel készítette fel gárdáját, a lehetetlent nem ismerô, fanatikus edzô, Hirofumi Daimacu. A felkelô nap országában rendezett olimpián otthon tartották a sporttörténeti elsô aranyérmet
(mindössze egy játszmát veszítettek el
a torna során).
A röplabdát egy 18 x 9 méteres pályán játsszák a csapatok, s a két térfelet háló választja el egymástól. A férfiak hálómagassága 2,43 m, a hölgyeké
2,24 m. A 260–280 gramm súlyú labda
szintetikus „bôrbôl" készül. A cél, hogy
a labda, miután átjutott a háló felett, lehetôleg a pálya talaján landoljon. Mindegyik együttesnek három érintése lehet, mielôtt a háló felett az ellenfél térfelére juttatja a labdát. A találkozók három nyert játszmából, tehát maximum
öt szettbôl állnak. Minden játszma 25
pontig tart, kivéve a döntô – ötödik,
utolsó – játszmát, ahol csak 15 pontig
kell eljutni, de két pont különbséggel,
természetesen. Az olimpiai mezônyt
mindkét nem esetében két, hatos csoportba osztott 12 együttes alkotja.

STRANDRÖPLABDA
Helyszín: Horse Guards Parade, a
nagy katonai parádék színtere, ideiglenes létesítmény, amelynek befogadóképessége 15 000 fô.
Dátum: július 28., szombat – augusztus 9., csütörtök.
Az aranyérmek száma 2, az indulóké
96 (48 férfi, 48 nô, mindkét nemben
24-24 csapat indul).
A strandröplabda szórakoztató családi játékként tûnt fel Kalifornia homokos tengerparti részein az 1920-as
években, fôként Santa Monica környékén. A párokban játszott sport rohamosan terjedt az Egyesült Államokban,
majd világszerte, beleéretve olyan európai országokat is, mint Csehszlovákia, Lettország vagy éppenséggel Bulgária. Az elsô hivatalos bemutató találkozóra 1947-ben került sor, s 1950ben már sorra rendezték a népes kaliforniai tornákat öt közismert tengerparti strand együttesei, játékosok százai
számára.
Az olimpiai játékokon 1996-ban, Atlantában debütált. Azóta az Egyesült
Államok és Brazília nyerte az aranyérmeket, kivéve Sydneyt (2000), ahol a
hazaiak nôi kettôse végzett az élen. A
küzdelmek szabadtéren kialakított játékterének mérete 16 x 8 méter, amelyet a röplabdához hasonló magasságban kifeszített háló választ ketté. A
mérkôzéseket két nyert játszmára
játsszák, amelyek 21 pontig tartanak,
kivéve a harmadik, döntô szettet,
amelyben 15 pontot kell elérni. A labda
súlya 260–280 gramm közötti. Londonban összesen 108 mérkôzésre kerül
majd sor: 54 a férfi, 54 a nôi együttesek számára.
SPORTLÖVÉSZET
Helyszín: The Royal Artillery Barracks. Befogadóképesség 7500 fô.
Dátum: július 28., szombat – augusztus 5., vasárnap.
Az aranyérmek száma 15, az indulóké 390.
Annak ellenére, hogy elsô alkalommal (1896, Athén) mindössze három
fegyvernemben öt versenyszámból állt
a sportlövôk programja, ebben a sportágban álltak rajthoz a legtöbben. Londonban 15 számból áll a mûsor, a
résztvevôk száma 390. A férfiak és
nôk 1996 óta külön-külön kategóriában
versenyeznek. A hölgyek 1968-tól vehettek részt a sportág olimpiai versenyein, a férfiakkal egy mezônyben, és
1992-ben az a rendkívüli eset is megtörténhetett, hogy egy kínai hölgy, a
24 éves Zsang-San nyerte az aranyérmet skeet-lövészetben. (Bajnoki címét
azonban nem védhette meg négy év
múlva, mert a NOB idôközben végle-

gesen szétválasztotta a két nem versenyszámait.)
A puskások a selejtezôk során egy,
10 koncentrikus körbôl álló céltáblára
tüzelnek. Amennyiben a lövedékek
nyomán keletkezett lyuk széle érinti a
vonalat, a magasabb értékû kör számít. A döntôkbe nyolc-nyolc versenyzô
kerül, akik a versenybíró jelére tüzelnek. Ebben a szakaszban a 10-es kört
tovább osztják tizedes vonalakkal, így a
klasszikus telitalálat már nem 10-est,
hanem 10.9-et ér.
A pisztolyosoknál ugyancsak 10-es
skálájú, kör alakú célra tartanak a versenyzôk. A gyorstüzelôknél valamivel
nagyobb a tábla és csak az öt legmagasabb értékû lövés számít. A puskásoknál különféle testhelyzeteket különböztetünk meg, a pisztolyosok ellenben kizárólag álló helyzetben versenyeznek, egy kézzel tarják a fegyvert, a
másik kéz tétlenségre van ítélve. Ebben a fegyvernemben hatos a döntô, a
többiben nyolcas.
A trap- és skeet-lövôk – tehát a mozgó célpontra célzók – többlövetû puskával, vadászfegyverrel próbálják eltalálni a korongokat, különbözô lôállásból. Meghatározott sorrendben kell
egy félkörív mentén haladni, és a korongok is különbözô röppályán érkeznek jobbról, balról, majd egyszerre kettô, egymással ellentétes irányból.
SÚLYEMELÉS
Helyszín: ExCel kiállítási csarnok.
Befogadóképesség 18 000 fô.
Dátum: július 28., szombat – augusztus 7., kedd.
A különbözô súlycsoportokban – 8
férfi és 7 nôi – összesen 15 versenyszám érmei találnak gazdára (260
résztvevô, közöttük 90 hölgy).
A fizikai erô mérésének legôsibb
formája a súlyemelés, az emberiséggel egyidôs. Érthetôen a számot nem
lehetett kihagyni az olimpiai mûsorból
már az újkori játékok kezdetén sem.
Igaz, ez úgy történt, hogy az atlétika
keretei között írták ki versenyeit, egykaros és kétkaros súlyemelés formájában. Az elsô világbajnokság megelôzte
az elsô modernkori olimpiai játékokat,
hiszen erre már 1891-ben sor került –
éppen Londonban. Önálló, mai formájában ismert sportágként 1920-ban jelent meg a mûsoron, Antwerpenben.
A hölgyek elsô alkalommal 2000-ben,
Sydneyben mutathatták meg erejüket.
A gyôzelem receptje szimpla – emelj
nagyobb súlyt, mint a többiek. A fogásnemeket illetôen kettôt különböztetünk meg. Az egyik a szakítás, amikor
a súlyt egyetlen mozdulattal kell a földrôl a fej felé emelni, a másik a lökés,
amikor a súly két különbözô fázisban
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TAEKWONDO
Helyszín: ExCel kiállítási csarnok.
Befogadóképesség 15 000 fô.
Dátum: augusztus 8., szerda – augusztus 11., szombat.
A résztvevôk a férfiak és nôk számára is négy-négy súly kategóriában mérhetik össze tudásukat (összesen 128
induló – 8 aranyért).
A 2000 éves múltra visszatekintô
hagyományai – sôt annak ellenére,
hogy közel 191 országban több mint
60 millióan ûzik –, ez a harci mûvészetek családjába tartozó, koreai eredetû
sportág az egyik legújabb eleme az
olimpiai programnak. A szó jelentése:
„a láb és az ököl mûvészete". Elismeréséért és nemzetközi népszerûsítése
érdekében sokat tett a dél-koreai Kim
Un Jong, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság volt tagja, s kétszer is alelnöke, a Nemzetközi Taekwondo Szövetség két évtizeden át volt elnöke. Az elsô világbajnokságot 1973-ban rendezték, majd bemutató sportágként helyet kapott az olimpiai mûsorban,
1988-ban és 1992-ben is. Teljes jogú
sportágként Sydneyben szerepelt elsô
alkalommal, 2000-ben.
A mérkôzések egy 10 négyzetméteres szônyegen zajlanak, a cél minél
több érvényes találat bevitele az érvényes testfelületre a 3 x 2 perces idôkeretben. Döntetlen esetén a „hirtelen
halál" elvét érvényesítô hosszabbítás
dönt. A „doboknak" nevezett versenymezt védôfelszerelés egészíti ki, a
küzdôk egyike vörös, a másik kék védôben mérkôzik.
Peking egyik érdekessége volt, hogy
az afgán Rohullan Nikpai ebben a
sportágban nyerte nemzete elsô olimpiai érmét (bronz, a férfiak 58 kg-os
súlycsoportjában).

Londonban 5 aranyérmet lehet nyerni az utóbbi olimpiák kemény borítású
pályái után füvön játszva: férfi és nôi
egyéniben, párosban, illetve vegyes párosban. A résztvevôk létszáma 172 fô.
A korábbiakban szót ejtettünk már a
híres-nevezetes Wimbledonról, s az
angol tenisz eredetérôl, a királyok,
mindenekelôtt a roppant tehetséges
VIII. Henrik kedvenc kedvtelésérôl (a
házasodást és a lefejezôsdit most
nem említve). A tennis szó eredete
nem is angol, hanem francia – tenez
(„gyerünk!"). Állítólag adogatás elôtt
bíztatták így magukat anno, még a 11.
század francia palotáiban, monostoraiban, bár tegyük hozzá, a teniszhez nagyon is hasonló játékról már jóval
elôbb Homérosz is írt, az ókorban.
Ami olimpiai történetét illeti, tulajdonképpen egyidôs a modernkori játékokkal, szerepelt már 1896-ban, Athénban
is. Jellemzô, hogy egy olyan ír egyetemi hallgató nyerte ott a versenyt, John
Boland, aki eredeti szándéka szerint
csupán látogatóként, egyszerû nézôként érkezett a görög fôvárosba, görög
egyetemi társánál, barátjánál vendégeskedve. Az utóbbi biztatására indult
el, vendéglátójától kölcsönkapott ütôvel, és közönséges utcai cipôben küzdve szerezte meg a gyôzelmet.
A romantikus kezdetek ellenére a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy
döntött, hogy törli a mûsorból a szigorú amatôrszabályoknak szerintük megfelelni nem tudó sportágat, s csak
nagy sokára, 1988-ban került vissza
végül (Szöul), ahol a nôi egyest a nagy
német sztár, Steffi Graf nyerte. Késôbb férje, az amerikai Andre Agassi is
csatlakozott hozzá: ô 1996-ban, Atlantában nyerte a férfi egyest.
Az egyéni és a páros mérkôzéseket
ugyan megegyezô hosszúságú (23,77
m), ám a párosokat szélesebb pályán
játsszák. Az egyéni szélessége 8,23, a
párosé 10,97 m. A pályát kettéválasztó
háló magassága középen 91,5 cm.
Mindkét nem egyéni és páros versenye mellett a rendezôk vegyes párosban is kiírhatták a küzdelmeket. Párosban kizárólag egy nemzetbeliek állhatnak rajthoz. Valamennyi mérkôzés két
nyert játszmára (szett) megy, kivéve a
férfi egyes és páros csatáit, ahol a
döntô három-három nyert játszmáig
tart. Minden játszmában tie-break határoz a szett sorsáról, kivéve a döntô
szetteket (illetve a férfiak döntôiben az
esetleges ötödik szettet).

TENISZ
Helyszín: Wimbledon. Befogadóképesség 30 000 fô.
Dátum: július 28., szombat – augusztus 5., vasárnap.

TOLLASLABDA
Színhely: Wembley-Aréna. Befogadóképesség 6000 fô.
Dátum: július 28., szombat – augusztus 5., vasárnap.

jut a versenyzô feje fölé. Elsôre a mellére-vállára emeli, majd a másodikra löki a feje fölé. A gyakorlat befejezésénél nyújtott karokkal kell tartani a súlyt
a fej fölött minimum két másodpercig.
A résztvevôk a két fogásnemben három-három kísérletet tehetnek minden
súllyal, s a legjobb teljesítményeik
alapján hirdetnek végeredményt. Leírva mindez roppant egyszerûnek tûnik,
mindazonáltal rendkívül összetett követelményeket támasztó sportról van
szó, amelyben egyaránt fontos a fizikai
erô, a gyorsaság-robbanékonyság, a
technika, az idôzítés és az összpontosító-képesség.

2012/1

Az aranyérmek száma 5, a résztvevôké 172 (férfi és nôi egyes, illetve páros mellett vegyes páros is szerepel a
programban).
A sportág az Indiában, a 19. században roppant népszerû „Poona" nevû
játékból fejlôdött ki. Modern szabályai
az angol John Loraine Baldwin nevéhez fûzôdnek. Eredeti brit nevét a Badminton House után kapta, ahol a szabályreformer és barátai rendszeresen
ûzték ezt a sajátos sportot. Angliában,
majd szerte a világban is gyorsan terjedt a huszadik században, manapság
az egyik legnépszerûbb sportág, mindenekelôtt Európában és Ázsiában,
akár a sportágat ûzôk, akár nézôszámait vesszük figyelembe. A legerôsebb országok: Indonézia, Dél-Korea
és a Kínai Népköztársaság.
A tollaslabda bemutatkozás a müncheni játékokon következett be 1972ben, és 1992, Barcelona óta része az
ötkarikás programnak. Atlantától,
1996-tól kezdve a vegyes páros számmal ötre növekedett a megszerezhetô
aranyérmek száma.
A sportág játéktere 13,4 m hosszú
(44 láb) és 6,1 m széles (20 láb). A pályát háló választja két egyenlô félre.
Pontot úgy lehet elérni, hogy a háló
felett ütött tollaslabda a földet éri, a pályavonalon kívülre pattan, illetve az ellenfél játékosa a hálóba üti, vagy az
alatt száll át a másik térfélre. Egy mérkôzés két 21 pontig tartó (kétpontos
különbséggel) megnyert játszmáig tart.
Versenyszámok: nôi, illetve férfi egyéni és páros, valamint vegyes páros.
TORNA
SZERENKÉNTI
Helyszín: North Greenwich, O2 Arena. Befogadóképesség 20 000 fô.
Dátum: július 28., szombat – augusztus 7., kedd.
Az aranyérmek száma 14, az indulóké 196 (98 férfi, 98 nô).
RITMIKUS SPORTGIMNASZTIKA
Helyszíne: Wembley Arena. Befogadóképesség 6000 fô.
Dátum: augusztus 9., csütörtök –
augusztus 12., vasárnap.
Az aranyérmek száma 2, az indulóké
96 (nô).
Az olimpiai tornasport három külön
ágazatban volt jelen a játékok történetében, közülük a hagyományos szertorna
a legrégebbi és legismertebb, amelyet
követ az úgynevezett ritmikus sportgimnasztika és a gumiasztal szakág. A gimnasztika szó görög megfelelôje a mezítelen, s arra utal, hogy az ókori olimpiai
játékok legfiatalabb résztvevôi ruha nélkül adták elô gyakorlataikat. Ismeretes,
az ötkarikás játékok legfiatalabb résztve-
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vôinek többsége mind a mai napig ebben a sportágban található.
Látványossága következtében érthetô, hogy a hagyományos torna már a
kezdetektôl és megszakítás nélkül
szerves része az olimpiai játékok mûsorának. Külön rendezik az egyéni és a
csapatversenyeket. A küzdelmek elsô
részében valamennyi tornász indul,
azok is, akik kizárólag az egyéni szerenkénti döntôkbe szeretnének bejutni. Az itt kapott pontszámok alapján
alakul ki a csapatverseny elsôkörös
eredménye, valamint az egyéni küzdelmek összetett döntôjének 24-es mezônye. A legjobb nyolc együttes tagjai
azután újabb gyakorlatokat mutatnak
be. A szerenkénti döntôbe az a nyolcnyolc induló jut, aki az elsô körben a
legmagasabb pontszámokat kapta. A
szerek a férfiaknál: lólengés, talaj, gyûrû, lóugrás, korlát, nyújtó. A hölgyeknél: lóugrás, felemáskorlát, gerenda,
talaj. A sportágban korbeli korlátozás
van érvényben az olimpiákon, a küzdelmekben csak tizenhat éves, illetve annál idôsebb versenyzôk indulhatnak.
GUMIASZTAL SZAKÁG
Helyszín: North Greenwich, O2 Arena. Befogadóképesség 20 000 fô.
Dátum: augusztus 3., péntek – augusztus 4., szombat.
Két aranyérem nyerhetô (férfi és nôi
egyéni), amelyekért 16-16 induló versenyez.
Az elsô gumiasztalt már 1934-ben
megépítették az University of Iowa
sportszakemberei az Egyesült Államokban, azzal a céllal, hogy segédeszközként szolgáljon a tornászoknak és
az akrobatáknak, felkészülésük során.
Nem kellett sokat várni, hogy a rendkívül szórakoztató és látványos mûfaj
önálló sportágként is helyet követeljen
magának. Olimpiai premierjének ideje
2000-ben érkezett el, Sydneyben, azóta állandóan szerepel a mûsorban a
hölgyek és a férfiak számára is. A
„trampolin" méretei: 5,05 m hosszú és
2,91 m széles, szintje a talajtól 1,155
m. Az ugróágyazat anyagát hat milliméter átmérôjû, nylon alapanyagú rugalmas szálakból fûzik-szövik.
TRIATLON
Helyszín: Hyde Park. Befogadóképesség 3000 fô.
Dátum: augusztus 4., szombat – augusztus 7., kedd.
A két egyéni aranyéremért (nôi és
férfi) 55-55 induló versenghet.
Az olimpiai triatlon-küzdelmek során
a résztvevôk szabadtéri vízen (tavon)
1500 métert úsznak, majd 40 kilométert kerékpároznak, végül 10 kilométert futnak. A versenyszámok közötti

úgynevezett átmeneti (transition), illetve „gyorsöltözési" idô rendkívül fontos, hiszen – szünet nincs – ebben is
verseny folyik, ahol értékes másodperceket nyerhetnek a gyorsabbak, s veszíthetnek a lassúbb „átöltözôk".
A hármas sportág a változatos amerikai fitnesz programok kialakulásának
lázas korszakában öltött formát az
1970-es években, Kaliforniában. Az elsô, szabályokkal rögzített versenyt San
Diegóban rendezték 1974-ben. Szinte
meghökkentô gyorsasággal hódította
meg a világot, s tulajdonképpen igen
könnyen, ellenállás nélkül került be az
olimpiai programba is (2000, Sydney).
Elsô férfi gyôztese a kanadai Simon
Whitfield volt, míg a nôi gyôztes a svájci Brigitte McMahon volt.
ÚSZÁS
Helyszín: Aquatic Centre. Olympia
Park. Befogadóképesség 17 500 fô. (A
nyíltvízi hosszútávúszás színhelye a
Hyde Park tava, a Serpentine, ahol a
triatlon sportág is lebonyolítja úszó
számát – az ott ideiglenesen épített
3000 férôhelyes lelátó elôtt.)
Dátum: július 28., szombat – augusztus 4., szombat.
A megnyerhetô 34 aranyéremért –
ennél több csak az atlétikában van – 850
sportoló vetélkedhet. (Megjegyzendô,
hogy a Nemzetközi Úszó Szövetség égisze alatt a kifejezett úszó sportág mellett további uszodai – aquatic –, azaz vizes sportok mûködnek, úgymint mûugrás, mûúszás, nyíltvízi hosszútávúszás
és a vízilabdázás. A nemzetközi szövetség tagnemzetei közül számosan nem
ebben a „négyes egységben" mûködnek, hanem külön-külön, önálló szövetségként – ahogyan Magyarországon is,
a rendszerváltást követôen. Az „aquatic
sportok" résztvevôinek összlétszáma
tekintélyes – mindösszesen 1350 –, s a
négy ágazatban nem kevesebb, mint 46
arany sorsa dôl el.)
A futás mellett az úszás a legôsibb
sport, barlangrajzok tanúsága szerint
már a kôkorszakban is ûzték, a görög
mitológiában szintén gyakran említett
mozgásforma, a 19. században pedig –
fôként Nagy-Britannia Nemzeti Úszószövetségének megalakulása után –
már szabályszerû versenyek követték
egymást, természetes környezetben
és úszómedencékben egyaránt. Magától értetôdôen már az újkor olimpiai
premierjén is szerepelt, bár megkülönböztetô szabályait még nem alkották
meg, s ez így folytatódott 1900-ban és
1904-ben is, azaz a gyorsúszáshoz hasonló módon úsztak, kivéve 1904-et,
ahol a hátúszást már megkülönböztették a freestyle-tól, azaz a szabad(stílusú) úszástól. Párizs úszóküzdelmeirôl

még annyit, hogy víz alatti úszószámot
is beiktattak a programba. Londoni vonatkozás, hogy elsô rendezése idején,
s ott, tehát 1908-ban alakult meg a
FINA, a Nemzetközi Úszó Szövetség,
amely aztán átgondolt keretek közé
szervezte a sportágat. Az angol fôváros abban a tekintetben is különlegességnek számított, hogy itt rendezték a
versenyeket elsô alkalommal uszodában (amely az olimpiai stadion játékterén épült fel). Az ötvenes években a
mellúszástól elválasztották a pillangóúszást, s a technikai változások sorozatától eltekintve ma négy egymástól jól
megkülönböztethetô stílusban zajlanak
a versenyek: gyorsúszás, pillangóúszás, hátúszás, mellúszás és ezek
kombinációja, a vegyes úszás. A korábbi program 2008-ban, Pekingben tovább bôvült a nyíltszíni maraton-úszással (10 kilométer). Olimpiákon a versenyúszás távjai 50 és 1500 méter között váltakoznak. Elôírás, hogy a versenyeket kizárólag 50 méteres medencében rendezhetik meg. S végül még
annyit, hogy az egyéni versenyeket
váltóküzdelmek egészítik ki.
VITORLÁZÁS
Színhely: Weymouth és Portland.
Dátum: július 29., vasárnap – augusztus 11., szombat.
Az aranyérmek száma 10, a résztvevôké 380 (237 férfi, 143 nô).
Tipikus brit „nyerô" sportágról beszélhetünk. Vegyük figyelembe a
tényt, hogy az elsô nôi aranyérmet vitorlázásban, 1908-ban Frances Clytie
Rivett-Carna nyerte. Meg azt is, hogy a
legutóbbi három nyári játékok során –
Sydney, Athén, Peking – egyaránt a
britek szerepeltek a legeredményesebben, négy-négy aranyérmet szerezve meg a lehetséges 11-bôl. A hölgyek
részvétele engedélyezett volt a korábbi játékokon is. Külön, kizárólag a hölgyek számára kiírt versenyszámok
1988, Szöul óta vannak jelen a programban. Múltját tekintve a vitorlázás –
más kifejezéssel élve: „közlekedés
jachtokon" – úgyszintén ôsinek tekinthetô, s maguk a versenyek is a távoli
múltba nyúlnak vissza. A szó – yachting – holland eredetû, könnyû testû hajót, csónakot jelent, s állítólag (a késôbbi) II. Károly angol király Hollandiában töltött számkivetésébôl vitte haza
magával a vitorlázás szenvedélyét
Angliába. A legelsô nemzetközi vetélkedôt 1851-ben bonyolították le az Isle
of Wight (Wight-szigetek) körül, amelyen egy amerikai hajóegység is részt
vett. Innen eredeztethetô az Amerika
Kupa, s mint tudjuk, a híres-nevezetes
vetélkedés mindmáig a vitorlás versenyek elsôszámú presztízseseménye.
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A sportágon belül – idôközben jelentôsen bôvült a mûsor – az alábbi 10,
Londonban szereplô ágazatot különböztetjük meg (férfiak: finn dingi, laser, szörf, 470-es osztály, tornádó,
csillaghajó; nôk: laser, szörf, yingling,
470-es osztály). Mindegyik versenyszámban több futam eredményeinek
összesítése adja a végsô ponteredményt a következô számítási rendszer
szerint: az elsô egy, a második két, a
harmadik helyezett három pontot kap
és így tovább. Amelyik egység a futamok végén a legalacsonyabb pontszámot mondhatja magáénak – nyert. A
futamok között az utolsót „érem-versenynek" (medal race) nevezzük,
amelyben csak az elôzôek szerinti legjobb tíz egység küzdhet, a pontok pedig dupla értékkel esnek latba.
VÍVÁS
Helyszín: ExCel kiállítási csarnok.
Befogadóképesség 18 000 fô.
Dátum: július 28., szombat – augusztus 5., vasárnap.
A NOB korlátozásai következtében
az olimpiai versenyeken 10 aranyérem
osztható ki, 6 egyéni és 4 csapat. Ennek következtében a csapatversenyek
szerepeltetése az olimpiákon egyfajta
rotációs rendszer szerint váltakozik.
Londonban, példának okáért, éppen az
egyik legerôsebb fegyvernemünkben,
férfi párbajtôrben sem rendeznek csapatversenyeket. Az indulók összlétszáma 212, a következô versenyszámokban: kard, tôr, párbajtôr egyéni, továbbá kard- és tôrcsapat (férfiak); illetve:
tôr, párbajtôr, kard egyéni, illetve tôrés párbajtôrcsapat (nôk).
Elsô hallásra ugyan furcsának tûnhet, pedig tulajdonképpen természetes, hogy ez az elsô olimpiai sportág,
amelyben a hivatásosak részvételét a
merev és szigorú amatôr szabályok ellenére kezdettôl engedélyezték. Maga
az újkori játékok ötletgazdája javasolta,
hogy az elsô és második modernkori
játékokon, Athénban, majd 1900-ban,
Párizsban is külön vívószám szerepeljen a hivatásos mesterek számára,
akik elsôszámú letéteményesei voltak
a katonatisztek nagy fontosságú kiképzésének. Athénban így például három
férfi vívószám szerepelt: tôr, kard és
külön tôrverseny a mesterek számára.
Párizsban már három-három számot írtak ki (tôr, kard és párbajtôr) az amatôrök, illetve a hivatásosak számára, egy
külön párbajtôrszámot pedig amolyan
„nyílt" versenyként. A magyar vívás –
legeredményesebb olimpiai sportágunk – a kezdetektôl a világ élmezônyében található. Az eddigi ötkarikás
játékok során (1896–2008) férfi- és nôi
versenyzôink 34 aranyat, 22 ezüstöt
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és 26 bronzérmet gyûjtöttek össze, s
ezzel a nemzetek örökranglistáján az
olaszok és a franciák mögött a harmadik helyen állnak. A hölgyek, nem mellékesen, csak 1924 óta foghattak tôrt a
kezükben az olimpiákon, míg párbajtôrt csak Atlanta, 1996, kardot pedig
Athén, 2004 óta.
Vívásban háromszor hárompercesek
az asszók. Kardban az érvényes találati felület deréktól felfelé a törzs, a karok és a fej, s nemcsak szúrni, hanem
vágni is lehet – a támadás kezdeményezôje élvez elônyt akkor is, ha ellenfele közbetalál. Párhuzamos, együttes
akció esetében az együttes találatok
nem számítanak. Párbajtôben a test
teljes felülete érvényes és az együttes
találatok is számítanak, míg tôrben
csak a törzs az érvényes találati felület.
A versenyeket egyetlen nap alatt pergetik le. Az egyéni küzdelmek – 64-es
tábla – egyenes kiesése rendben zajlanak. A csörték 15 tusig vagy a nettó 2 x
3 perces vívóidô leteltéig tartanak. A
csapatversenyekben nyolc-nyolc együttes vehet részt, minden csapat háromhárom versenyzôbôl áll. A mérkôzésen
az elsô asszó valamelyik fél ötödik találatáig, illetve a vívóidô leteltéig tart, utána a második pár esetében a 10-ik tusig, vagy a vívóidô végéig. A csapatmérkôzés pedig bármelyik együttes 45ik találatáig tart, illetve a kilencedik
asszóra vonatkozó vívóidô végéig.
VÍZILABDA
Helyszín: Water Polo Arena. Befogadóképesség 5000 fô. (A döntôk színhelye az Aquatic Centre).
Dátum: július 29., vasárnap – augusztus 12., vasárnap.
Az aranyérmekért 12 férfi és 8 nôi
csapat veszi fel a küzdelmet, összesen
260 játékos (156 férfi, 104 nô).
Túlzás nélkül mondható, hogy – bár
nagyot fordult a világ – 2012-ben a vízilabdázás tulajdonképpen „hazatér"
Londonba. Oda, ahonnan a 19. században hódító útjára elindult. Az ôshazában az úszóversenyek színesítése céljából próbálkoztak bemutatásával,
amelynek a lényege az volt, hogy a
csapatok – bármi áron – az ellenfél
alapvonalát megtestesítô partra helyezzék (két kézzel!) a labdát. A védôk
célja pedig az, hogy – ugyancsak bármi
áron – ezt megakadályozzák, elvegyék
a labdát, s ôk indíthassanak (ellen)támadást. Az elsô szabályokat a skót
William Wilson dolgozta ki 1876-ban,
míg az Egyesült Államokban a New
York-i Harold Reeder 1897-ben, bár a
két verzió két egymástól markánsan
különbözô sportágról szólt.
Az olimpián 1900-ban a „feltaláló"
britek nyertek, míg az 1904-es ered-
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ményei – mivel az ottani szabályok
szerint zajlottak a küzdelmek, és csak
amerikai együttesek szerepeltek (az
európaiak bojkottálták a rendezvényt)
– nem kerültek be az annalesekbe. A
brit hagyományok egészen 1924-ig tartottak (összesen négy aranyéremmel),
ahol a magyarok, a jövendô nagyságai,
verték ki ôket, kétszeri hosszabbítás
után, a legendás szövetségi kapitány –
az ún. „levegô-játékot" feltaláló és az
ehhez szükséges technikát kifejlesztô
–, Komjádi Béla irányításával.
A magyar vízilabdázás 1932-ben jutott elsô alkalommal aranyéremhez
Los Angelesben, s azóta nem kevesebb, mint – Pekinggel bezárólag –
összesen kilenc alkalommal ért fel a
dobogó csúcsára! Amikor ez nem sikerült, 1928 óta mindössze két alkalommal maradt le a dobogóról (1988ban, Szöulban 5., 1996-ban, Atlantában 4. lett). 2000-ben, 2004-ben és
2008-ban is az elsô helyen végzett válogatottunk (1984-ben, Los Angelesben nem vettünk részt a szovjetek által kezdeményezett bojkott miatt).
Sydneyben bôvült az akkor éppen
százéves múltra visszatekinthetô vízilabdaprogram, azóta a hölgyek is szerepelhetnek az ötkarikás játékokon. Igaz,
a magyar nôi válogatott ide még nem
jutott ki, a „magyaros vonatkozás"
azonban itt sem hiányzott, hiszen ezen
a történelmi (elsô) olimpián az az ausztrál csapat szerezte meg az aranyérmet,
amelynek edzôje a volt sokszoros magyar válogatott Görgényi István volt.
A mérkôzés 4 x 8 perces negyedekre oszlik, a labdát – kivéve a kapust –
egy kézzel lehet kezelni, a labda birtoklására a csapatoknak 30 másodpercük
van. A férfiaknál két, egyenként hatos,
a hölgyeknél két négyes csoportban
kezdôdnek a csatározások. A két-két
csoport elsô helyein végzôk egyenesen a legjobb négy közé jutnak, míg a
fennmaradó két-két helyért keresztbe
játszanak egymással a csapatok.

Az ötkarikás játékok
öröksége
A sorra vett vadonatúj, látványos és
nagyvonalú fô létesítmények, építészeti remekmûvek elhelyezkedése jól
érzékelteti, hogy a játékok – az eredeti
koncepciót hûen követve – az Olimpiai
Park hatalmas térségében mennyire
célozzák a hajdani szegénynegyed,
East London tökéletes felzárkóztatását. Itt épült meg a 80 ezer nézôt befogadó Olimpiai Stadion, azután az iraki származású londoni építészzseni,
Zaha Hadid Aquatic Centere-je, a 1718 ezres kapacitású úszóstadion – impozáns, hullámokat idézô monumentális tetôszerkezetével –, a Velodrom, a
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BMX Központ, a kézilabda- és a kosárlabda-aréna, a gyeplabdázók stadionja,
s mindez kényelmes, mindössze néhány perces sétatávolságra a modern
Olimpiai Falutól.
A 26 olimpiai sportágban szereplô
10 500 sportoló tehát 34 színhelyen
mérheti össze erejét, az elektronikus
és az írott sajtó mintegy 20 ezer fôs
hadának érdeklôdésétôl kísérve, s a televíziónézôk milliárdjainak legnagyobb
örömére.
Az Olimpiai Park kiterjedésérôl, méretérôl annyit talán elegendô tudni,
hogy közel duplája az óriási és méltán
világhírû Hyde Parknak, de könnyebben elképzelhetô, ha azt mondjuk: kiterjedése 358(!) egymás mellé helyezett labdarúgópályának felel meg. A
parkba több mint 2000 különféle fát telepítettek, vízi útjain, üde patakjain,
csatornáin díszes gyaloghidak ívelnek
át, s ápolt ösvények-utak szelik át keresztül-kasul, a híres angol gyepkertészet jóvoltából pedig zöldellô fûtenger
várja majd a látogatókat ebben a számos szoborral, szórakoztató nevezetességgel gazdagított övezetben.
Ha már itt tartunk, nem hagyhatjuk
említés nélkül a világhírû szobrászmûvésznek, az indiai eredetû Anish Kapurnak Orbit elnevezésû, 115 méternyi
magasságba nyúló, pontosabban spirálisan felfelé haladó, mestermûvét (acél
kilátóját), a londoniak „Eiffel-tornyát",
amely mindig a 2012-es játékokra fogja emlékeztetni a jövendô nemzedékeket. Magasságát tekintve 22 méterrel
túlszárnyalja a New York-i Szabadságszobrot, s úgy remélik, éppen úgy London szimbólumaként emlegetik majd,
mint napjainkban a parlamenti Big
Bent vagy a London Eye óriáskereket a
Temze partján. Költségei megközelítik
a 20 millió fontot – bizony, nem kevés!
–, ez azonban nem terhelte az olimpiai
költségvetést, hiszen a neves acélipari
mágnás, a többszörös milliárdos indiaibrit Lakshmi Mittal állja a számlát –
végtére is az ô acéljából készül a nem
mindennapos, akár (roppant eredeti)
reklámnak is felfogható emlékmû.
(Mittal immár hetedik éve vezeti a leggazdagabb britek listáját, a The Sunday
Times-féle Rich Listet – vagyona meghaladja a huszonhárommilliárd fontot!)
Ha már a pénzt, a költségvetést is
szóba hoztuk, a londoni játékok sem
jelentenek kivételt abban a tekintetben, hogy a költségek magasan túlszárnyalják az elôzetesen tervezetteket. Annak idején, még a szingapúri
döntés elôtt, a brit kormány az Arup
pénzügyi tervezô társaságot bízta meg
az elôzetes számítások elvégzésével.
A szakértôk az összköltségeket akkor
1,8 milliárd fontban határozták meg.

Ha azt vesszük figyelembe, hogy
1996-ban az atlantai ráfordítások 1,9
milliárd fontot emésztettek fel, s utána
2000-ben Sydney ragyogó játékainak
kiadásai szintén 1,8 milliárdra rúgtak,
ez a becslés nem tûnt túlzónak. Sôt inkább mérsékeltnek, már csak azért is,
hogy könnyebben elfogadható legyen
a döntés elé állított brit kormány tagjai
számára. 2005-ben a kiadások elôrejelzése azonban már mintegy 4,2–5 milliárd fontos szintet mutatott. 2011-ben
pedig, amikor már a végleges és megbízható számítások álltak rendelkezésre, az összeg durván ennek a duplájára
ugrott (9,3 milliárd font).
A valóság, láthatjuk, alaposan átírta a
számokat, a világban bekövetkezett
gazdasági és egyéb változások, a
2008-ban beköszöntött globális monetáris válság nem csak gazdasági világhatalmakat sodort nagy bajba, de még
manapság is éreztette és érezteti nehezen kiheverhetô hatásait a befektetôi és vállalkozói szféra legszerteágazóbb köreiben, minden kontinensen.
Ékesen jelzi a tévesen kalkulált londoni számításokat, elôrejelzéseket a
fentebb már említett Olympic Aquatic
Centre, az olimpiai vizesblokk beruházásának módosulása.
A nagyvonalúnak feltüntetett induló
összeg 73 millió font volt. A beruházásokért felelôs ügynökség (Olympic Delivery Authority – ODA) – nevezzük az
egyszerûség kedvéért Olimpiai Kivitelezô Hatóságnak –, 2005-ben, már Szingapúr évének végén jelezte, hogy a költségek 2012-re elérik majd a tetemes
117,5 millió fontot. Ez azonban, hangsúlyozták nyomatékkal és többször is,
most már tényleg a végsô plafon, nincs
tovább!… Nos, az okok részletezésének, a magyarázatok összegzésének
mellôzésével: az uszodakomplexum
végsô ára megközelítette a 270 millió
fontot! És hasonló volt a Velo Parkban a
Velodrom esete is – eredetileg 29 millió
fontra becsülték a megépítését, végül
80-ba került. (És így tovább.)
Három fontos és pozitív szempontot
azonban nem hagyhatunk figyelmen
kívül a pénzügyi kellemetlenségek
részletezésekor.
Már 2011-ben készen állt a létesítmények 80 százaléka, és soha kétség
nem merült fel az átadási határidôk
kapcsán. A másik, hogy az olimpiai
színhelyek nagyszerûek, a részt vevôk
minden igényt kielégítô körülmények
között versenyezhetnek majd, s végtére is a sport számára ez a legfontosabb. S végül, ám egyáltalán nem utolsósorban: az olimpia remekmûvei, maradandó létesítményei, egész értékes
öröksége nagyszerû lehetôségeket
biztosít a jövôben Kelet-London és

közvetve az egész fôváros közösségének. (Egyetlen példával: a több mint 10
500 sportolónak három-négy hétre
szállást biztosító Olimpiai Falu mintegy
2800, nem is akármilyen lakással gazdagítja majd a kerületet.)
A létesítmény-örökségbôl is emeljünk ki egyet, mondjuk, éppen az Olimpiai Stadiont. Az 540 millió fontot érô
vadonatúj stadion használati jogáért két
nagyhírû, a Premier League-ben szereplô labdarúgóklub versengett, a Tottenham Hotspurs és a West Ham United. A döntést a külön erre a célra létrehozott testület, az Olympic Park Legacy
Company (OPLC), azaz az Olimpiai Park
Örökösödési Társaság hozta meg – a
West Ham javára. A tárgyalások során
kiderült ugyanis, hogy a Tottenham
csak és kizárólag a labdarúgás céljaira
óhajtaná használni a stadiont, s feláldozná a futókört, hogy közelebb vigye a
nézôket a játéktérhez, míg a West Ham
szavatolta, hogy érintetlenül hagyja az
atlétikai színtereket is, a futókörrel
egyetemben, vagyis terveiben nem ragaszkodott a labdarúgás kizárólagosságához... Azóta a West Ham kizuhant a
Premier Ligából, s 2011 novemberében
- a fejetetejére állt az öröklôdési ügy. A
rövidebbet húzó Tottenham bírósághoz
fordult, majd egy névtelen bejelentés
révén az Európai Bizottság szintén vizsgálódni kezdett, sôt kifogásokat fogalmazott meg, ugyanis a West Ham az illetékes newhami önkormányzat 40 millió fontos támogatásával vette volna
meg a stadiont, s ez lényegében közvetett állami támogatásnak minôsíthetô,
márpedig ez megengedhetetlen az
esetben. Döntés késôbb várható, s a
kormány nevében nyilatkozó sportállamtitkár, Hugh Robertson jelentôs változást jelentett be: az olimpiai örökséget kezelô társaság új pályázatot hirdet,
s ez már nem tulajdonlási, hanem helyette csupán bérlési lehetôséget helyez kilátásba a pályázóknak.
Az épülô-készülô, illetve már átadott
olimpiai létesítmények helyzetérôl
megnyugtató képet alkothattunk már a
játékokat megelôzô év elején, mégpedig igazán kompetens, hozzáértô nemzetközi szaktekintély jóvoltából, a kétszeres olimpiai bajnok párbajtôrvívó
Schmitt Páltól, a Magyar Olimpiai Bizottság több mint húsz éven keresztül
tevékenykedô elnökétôl (ma Magyarország köztársasági elnöke). Igaz, elsôszámú közjogi méltóságunk nem kifejezetten olimpiai célzattal látogatott el
2011-ben Londonba, de természetesen megragadta az alkalmat, s persze,
külön megtisztelô meghívást is kapott
az Olimpiai Szervezô Bizottság elnökétôl, régi ötkarikás kollégájától és barátjától, Lord Coe-tól.
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Schmitt Pál a magyar EU-elnökség
londoni rendezvénysorozata alkalmával utazott a brit fôvárosba, mint az
esemény fôvédnöke, s ebben a minôségében jelent meg díszvendégként a
Royal Festival Hallban, ahol a Budapesti Fesztiválzenekar adott hangversenyt – egyben Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját is ünnepelve.
Sebastian Coe rendezôbizottsági irodája az Olimpiai Park szélén álló toronyépület 23-ik emeletén található,
ahonnan pompás kilátás nyílik magára
a parkra, ahol nem kevesebb, mint 18
sportági színhely látható. Az Olimpiai
Falu bemutatása közben vendége,
Schmitt elnök számára Coe hozzátette, hogy emellett még két kisebb falut
is létesítenek, mégpedig az evezôsök,
a kajak-kenusok, illetve külön egyet a
vitorlások számára.
Az összköltségek már közölt számainak ismeretében szembetûnô,
hogy a létesítmények bekerülési
összegét hivatalosan „csak" 2,5 milliárd fontban határozzák meg, amibôl –
ismerve a végszámot – a további infrastrukturális beruházások igen magas költségeire kell következtetnünk.
És még egy további, életbevágóan
fontos tételnek a pontosan meg nem
határozott nagyságára…
Az elkerülhetetlenül legtöbb anyagi
áldozatot a biztonság szavatolása
okozza a rendezô országnak, amelyrôl
eddig még nem ejtettünk szót. Pedig
komoly „lehetséges" veszélyekrôl adtak számot sajtótájékoztatóikon a biztonságért felelô vezetôk, anélkül, hogy
a pontos összegeket nyilvánosságra
hozták volna. „Hatalmas kihívásként"
jellemezte a rendfenntartó erôk számára a lehetséges támadók távoltartását a nagy sporteseménytôl Alan
West, a terrorellenes minisztérium irányítója. „A hatóságoknak meg kell találniuk a megfelelô egyensúlyt a biztonság, valamint az olimpia szellemisége között." Értsd: úgy szavatolni a biztonságot, hogy az intézkedések ne
okozzanak hangulatrontó kényelmetlenségeket. West az al-Kaida terrorszervezetet jelölte meg legfôbb veszélyforrásnak, amely a legmodernebb
technológiák felhasználásával képes
támadni. Különleges figyelmet kell
szentelni a tenger felôl érkezô esetleges támadások eshetôségének is,
mint ahogyan ez legutóbb 2004-ben
Athén, illetve Görögország, esetében
meg is történt.
Tökéletes garancia a terrorcselekmények ellen ugyan nincs, ez nyilvánvaló, annál inkább érthetôk a rendkívüli erôfeszítések – anyagiakban,
szakmai felkészültségben, elôvigyázatosságban, tájékoztatásban, minden-
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ben. Ha valakik, a britek ezt pontosan
tudják, hiszen kegyetlen és tragikus
tapasztalatokat szerezhettek e téren.
Egyik legemlékezetesebb tragédiájukat éppen akkor élték át a londoniak,
amikor önfeledten ünnepelték gyôzelmüket, azt, hogy megszerezték a
2012-es játékok rendezésének jogát.
Az egész országot öröm töltötte el, a
Trafalgar teret extázisban tomboló ezrek özönlötték el 2005. július 6-án. A
szingapúri döntést követô órákban aztán, július 7-én, sokkoló események
borították gyászba Nagy-Britanniát.
Öngyilkos merénylôk három nagy forgalmú londoni helyszínen – földalatti
állomáson, buszon – robbantották fel
magukat, összesen 52-en haltak meg,
több mint 700-an sebesültek meg, s
hatalmas károk keletkeztek. Éppen
azt a földalatti rendszert – a népszerû
Tube-ot, a világhírû Underground hálózatot – érte a pusztítás, amely a háború, a hitleri támadások idején nyújtott védelmet londoniak tíz- és százezreinek, s amely az 2012-es olimpia
idején (is) lehetôvé teszi majd a gyors
és kényelmes közlekedést az egyes
versenyszínhelyek között. Az 1863
óta folyamatosan fejlesztett rendszer
méreteire jellemzô, hogy manapság
270 állomással üzemel, útvonalainak
összesített távolsága 402 kilométer, s
ekként a sanghaji metró után a világ
második legnagyobb földalattija.
2008-ban több mint egymilliárd utast
szállított. (Itt hívhatjuk fel az olimpia
alatt Londonba látogató magyarok
figyelmet a Tube-map-re, az Underground térképre, amely a látszólag
bonyolult rendszerben is könnyû eligazodást tesz lehetôvé.)
Van azután a külföldrôl „importált"
súlyos és tragikus események árnyékában éppen elég fejfájást okozó, aggodalomra okot adó hazai fenyegetés
is a játékok biztonsága szempontjából.
Élénken élhet még az egyik legutóbbi
megnyilvánulás az emlékezetünkben,
hiszen nem régen, éppenséggel egy
esztendôvel a harmincadik ötkarikás
játékok megnyitója alkalmából rendezett ünnepségek napjaiban játszódtak
le felkavaró eseményei, 2011 augusztusában, Londonban, majd további
angliai városokban: Manchester, Birmingham, West Bromwich, Salford,
Wolverhampton…
A zavargások London egyik legszegényebb negyedében, Tottenham-ben
kezdôdtek, miután a rendôrök üldözés
közben tûzharcban lelôttek egy 29
éves színes bôrû családapát, a kábítószer üzelmek miatt immár huzamos
idô óta körözött Mark Duggant. Másnap, azon az augusztus 5-i, péntekrôl
szombatra virradó éjjelen, a negyed-
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ben azután elszabadult a pokol, s a véres zûrzavar futótûzként terjedt át Brixton, Enfield, Islington és Walthamstown kerületekre is a következô éjszakán. A feltûnôen fiatal, reményeiket
vesztett, kilátástalan hordák gyújtogattak – gépkocsikat és épületeket, áruházakat – fosztogattak, romboltak,
összecsaptak a rendôrökkel, dühükben hatalmas pusztítást végeztek,
amely a kárbecslés szerint meghaladta
a kétszázmillió fontot. David Cameron
kormányfô, a belügyminiszter Teresa
May, a londoni fôpolgármester, Boris
Johnson is nyomban megszakította
szabadságát, s valamennyien haladéktalanul visszatértek Londonba, hogy
megtegyék az ilyenkor elengedhetetlen rendkívüli intézkedéseket. Összehívták a parlamentet, megerôsítették a
rendfenntartást - mintegy kétezer embert tartóztattak le – s új, szigorú törvényeket hoztak a hasonlók szituációk elkerülése érdekében. Visszamenôleg
azonban azon az intézkedésen, hogy a
sorozatos megszorítások között nem
kevesebb, mint 75 százalékkal csökkentették a nyári ifjúsági programok
költségeinek összegét – amelynek következtében felügyelet és ellenôrzés
nélkül maradtak hónapokig a semmittevésre ítélt fiatalok - persze, már nem
tudtak változtatni.
A sportot érintô hatások egyikeként
a házigazdák lemondták az augusztus
17-ére tervezett barátságos válogatott
labdarúgó mérkôzést a Wembleyben
Anglia és Hollandia között, sôt elôvigyázati okokból elhalasztották elôtte
Tottenhamben az augusztus 13-i Tottenham-Everton Premier-liga összecsapást. Egyebek között határozott, és
naponta ismételt biztató nyilatkozatot
tett azután Darryl Seibel, a Londoni
Olimpiai Játékok Rendezôbizottságának kommunikációs igazgatója, s bár a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság az illetékes koordinációs testületébôl mindjárt két tagot is sürgôsen menesztett
londoni villám-szemlére, maga az elnök, Jacques Rogge annak a szilárd
meggyôzôdésének adott ismételten is
hangot, hogy ilyen és ehhez hasonló
események bekövetkezte teljességgel
kizárt a 2012-es játékok idején - mindenkit igyekezett megnyugtatni.
Komoly, megbízható sportvezetô higgyünk neki. Ám tudjuk, az ördög
nem alszik… Ki gondolta volna, példának okáért, hogy egy felettébb szemrevaló18 éves atléta kislány (2008-ban,
sportágában az év legjobb fiatal sportolója címet nyerte el), a már modellként is felfedezett, s ráadásul tehetôs
családban felnôtt Chelsea Ives, akit a
londoni olimpia „arcának" választottak
a szervezôk, az egyik legvadabb tette-

Magyar edzo 2012/1 03-58

2012/03/10 09:23

Page 47

MAGYAR EDZŐ 47

2012/1 ■
sévé válik a vandalizmus napjainak. A
tévéközvetítések közeli képekben
„élôben közvetítették", minként tört be
elsôként a Vodafone enfieldi üzletébe,
zúzza be kövekkel késôbb egy rendôrautó szélvédôjét, majd vág neki egy utcai bolyát is látványos mozdulattal a
kocsi oldalának.

Koronás családtagok
– nyeregben
Igazán nem volna sem stílszerû,
sem méltó, ha írásunkat ezzel a témával, rosszemlékû terrorcselekmények
és aggodalmakra okot szolgáltató
2011-es rosszemlékû nyári zavargások
felidézésével zárnánk, amikor pedig –
a gyorsan szárnyaló idônek köszönhetôen – valóban mind rohamosabban
közeledünk a világ elsôszámú sportünnepsége, a londoni nyári olimpiai játékok megnyitásához. Az ünnepélyes
megnyitó szavakat II. Erzsébet angol
királynô mondja el, és van ennek a
nyúlfarknyi hivatalos teendônek a szokásos protokollon túlmutató szimbolikus jelentôsége is. Furcsa is volna, ha
éppen a hagyománytisztelô Nagy-Britannia, London kapcsán nem szólnánk
külön is az 1926-ban született – és 26
éves kora, tehát 1952-óta uralkodó –,
ma 85 éves királynôrôl, valamint famíliájának megkülönböztetetten sportos
tagjairól. Ez egyáltalán nem tûnhet
erôltetettnek, hiszen Ôfelsége (Her
Majesty) és családja számos szállal
kapcsolódik szorosan, és folyamatos
állandósággal, a sporthoz, sôt magához az olimpiai mozgalomhoz is. Érdemes megjegyezni, hogy II. Erzsébet
2010 karácsonyán elmondott szokásos
üzenetében külön passzust szentelt a
sportkultúra jelentôségének. „A sport
korunkban különlegesen fontos, értékes szerepet tölt be – hangsúlyozta. –
Különbségeket tüntet el fajok, korcsoportok, egymástól gazdasági lehetôségek tekintetében eltérô társadalmi
csoportok között, képes termékeny
egységet formálni, hatékony közösségeket teremteni."
Minden valószínûség szerint a közelgô olimpia szelleme módosította a királynô gondolatait és – némileg – eredeti szándékát, a beszéd további része
ugyanis egyértelmûen utalt arra, hogy
az egység fontosságának nyomatékos
kiemelésével mindenekelôtt a King James-féle bibliafordítás 400 éves ünnepi jubileumára célzott. A nyilvános
megszólalás alkalmát, lám, mindazonáltal okvetlenül felhasználni óhajtotta a
közelgô játékok méltatására is. Egyébként aztán valóban, 2011-ben Angliaszerte ifjúsági találkozók, konferenciák,
koncertek, ökumenikus összejövetelek
szóltak az angol nemzeti irodalmat és

nyelvet megérlelô, egységesítô „brit
Károli Bibliáról", amely fordítás nemcsak az angol teológiára, irodalomra,
nyelvre, hanem általában a világ kultúrájára is óriási hatást gyakorolt. Ha már
itt tartunk: ez a protestáns bibliaverzió
I. James (I. Jakab, 1566–1625; a skót
trónon VI. Jakabként – az ô uralkodását
követte az I. Erzsébet nevével fémjelzett aranykor) angol királyról kapta nevét, aki minden módon támogatta elkészítését, kiadását és terjesztését, valamit az iskolai oktatásba történô bevezetését is.
Mindettôl függetlenül, a királynô
„sportos" gondolatait személyes vonzalmak is diktálhatták. Maga is lóimádó
volt egész életében, s ez az állatszeretet szinte egész családját jellemzi,
még ha mindez áttételesen kapcsolódik is a sporthoz (hiszen fôként a fogadásos derbik iránti ellenállhatatlan
vonzalmat jelentette). Gyermekeit is
korán megismertette a lovassportok
változatos örömeivel. Leánya, Anna
hercegnô, s lányunokája, Zara Phillips
egyaránt nemzetközi hírnevet szerzett
a military, tehát a leginkább próbára tevô háromnapos lovas szakágban. A
mama 1971-ben ötödik lett a nagy badmintoni versenyen Doublet nyergében, s ez a kettôs, ugyanebben az évben Európa-bajnokságot nyert Burghleyben. A hercegnô számos nemzetközi eseményen állt rajthoz, többek között a montreali olimpián, 1976-ban.
Leánya, Zara a 2005. évi blenheimi
Eb-n Toyton nevû lovával egyéniben
arany-, csapatban ezüstérmes lett,
majd 2006-ban, Aachenben a világjátékokon egyéniben és csapatban is a dobogó legfelsô fokán végzett. Zarának
az édesanyján kívül is volt honnan örökölnie tehetségét, hiszen édesapja,
Mark Phillips kapitány, Anna hercegnô
elsô férje, számos nemzetközi sikert
elérô híres lovasként volt ismert, sôt
olimpiai bajnoki címet is nyert a brit military-válogatott tagjaként, 1972-ben,
Münchenben. Anna hercegnô versenyzôi pályafutását követôen fontos
szerepet töltött be a Nemzetközi Lovas Szövetségben, amelynek 1987-tôl
1993-ig elnöke volt, s 1988 óta tevékeny tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. Zaráról még annyit, hogy
2011 júliusában ment férjhez, s „hozott" ekként a koronás családba még
egy kiváló sportolót, a férj ugyanis, Mike Tindall az angol rögbi válogatott
népszerû kapitánya.
A családi vonatkozásoknak ezzel
még nincs vége! A királynô férje, Fülöp herceg (The Duke of Edinburgh)
szenvedélyesen szerette, és versenyszerûen ûzte a lovaspólót. Gondoskodott arról is, hogy fiát, a walesi herce-

get, Károlyt minél fiatalabb korban
megtanítsa a sportág fortélyaira, így az
már tizenöt éves korában remekül lovagolt, versenyszerûen pólózott egészen 2005-ig, s magától értetôdôen
folytatódott a családi hagyomány, hiszen Károly herceg mindkét fia, William és Harry – édesanyjuk a tragikus
körülmények között, fiatalon elhunyt
Diana hercegnô volt – mind a mai napig ugyancsak rajonganak a pólóért.
Nagyapjuk, Fülöp herceg 1970-ben hagyott fel a pólóval, de nem a lovassporttal, csak váltott, áttért a fogathajtásra. Nem egyszer tisztelte meg jelenlétével – versenyzôként, illetve a
Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) elnökeként (1964–1986) – a hagyományos magyarországi fogathajtó eseményeket, világbajnokságokat; kifejezetten szeretett nálunk vendégeskedni, mindig remekül érezte magát.
[Mellesleg a lovassport különleges
„rangját" mutatja, hogy 1954, a holland Bernard herceg megválasztása
óta csak „királyi fenségek" elnökölhetik a szövetséget – jelenleg Haya hercegnô, az 1999-ben elhunyt Huszein
volt jordán király leánya, Mohammed
sejk (Rashid Al Maktoum; Dubai monarchája, az Egyesült Arab Emírségek
miniszterelnöke és alelnöke) felesége
– A szerk.] Kora elôrehaladtával Fülöp
herceg a közelmúltban könyvben is
összegyûjtötte a lovassportban szerzett gazdag tapasztalatait. Ebbôl idézzük a kilencven esztendôs sportsmant: „Öregszem, és a reakcióim lelassulnak, az emlékezôtehetségem
néha-néha cserbenhagy, de sohasem
veszítettem el az angol tájon át való
kocsizás hamisítatlan örömét. Szerencsém van, hogy jóval hosszabb idôt
tölthettem a sportágban, mint sokan
mások, és amíg kezes kis póni lovacskáim és elkötelezett személyzetem a
szolgálatomra állnak, és amíg képes
vagyok lépést tartani azzal a kihívással, mellyel a fogathajtás szembesít,
nem áll szándékomban abbahagyni."
És íme, a királyi család még egy
„magyar" kapcsolódása: a 2011-ben
magát házasságkötésre elszánó rokonszenves másod trónörökös, William
herceg otthonosan mozog a vízben, rajong a vízilabdázásért, s persze, jól ismeri a magyarok „nemzeti sportját",
olimpiai sikereinket.
Végezetül: London két elôzô olimpiája szép emlékeket ébreszt bennünk, s
mivel Peking pompázatos 2008-as
sportünnepérôl ugyanez, sajnos, nem
mondható el, csak még inkább merjük
remélni azt – és teljes szívünkkel szurkolunk is érte! –, hogy a harmadik londoni olimpia ismét a korábbi magyar
hagyományokra emlékeztet majd.
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Gallov Rezsô: Londoni Olimpiák
(1908 – 1948 -2012)

etô
Könyvismert

A karácsonyi könyvvásár idejére jelent meg Gallov Rezsô legújabb könyve, a
Londoni Olimpiák (1908, 1948, 2012). Az ismert szerzô kötetéhez Schmitt Pál,
köztársasági elnökünk írt elôszót, amelyet könyvismertetô gyanánt közlünk az
alábbiakban.
Schmitt Pál
köztársasági elnök,
a Nemzetközi
Olimpiai
Bizottság tagja,
kétszeres olimpiai
bajnok,
a MOB örökös
tiszteletbeli elnöke
A közelgô londoni játékok egyre
erôsebb várakozással töltenek el bennünket. Az olimpia csodálatra méltó
vívmány, méltán illetjük emelkedett
jelzôkkel. Mindazonáltal olykor némi
fenntartással, hiszen olimpiai bajnokhoz illô elfogultságom ellenére is belátom, hogy a francia arisztokrata, Báró
Pierre de Coubertin ókorban gyökerezô, modernizált játékait a mögöttünk
hagyott évtizedek során olykor-olykor
tagadhatatlan ellentmondások tarkították. Az öt színes karika sajátságos
varázsát a legékesebben viszont éppen az bizonyítja, hogy méltóságát,
értékeit minden problémája ellenére
változatlanul megôrizte, nemes eszméje felülkerekedett a nehézségeken. A legutóbbi bizonyíték erre a
2008-as káprázatos pekingi olimpia,
amelynek eseményei – némi megengedhetô túlzással – a földkerekség
csaknem minden épkézláb lakosát a
képernyô elé ültették, Tûzföldtôl New
Yorkon és Varsón át Katmanduig.
A kiváló pedagógus Coubertinnek tulajdonítják az eszme lényegét kifejezô
mondatot: „Az olimpiai játékokon nem
a gyôzelem, hanem a részvétel a fontos." Tagadhatatlanul szép, nemes gondolat! Idôközben azért némiképpen

A szerzô
A sport iránt érdeklôdôknek Gallov
Rezsôt aligha szükséges bemutatni.
Életét szinte teljességgel a sport töltötte ki: gyerek
úszóként kezdte, válogatottságig jutó
vízilabdázó, játékvezetô, edzô, sportvezetô lett, s mindenekelôtt újságíró,
író, riporter. A Központi Sportiskola

módosult. A filozofikus kijelentést, ha
már itt tartunk, egyébként sem a báró
tette – legfeljebb vallotta –; hanem
Pennsylvania püspöke, Ethelbert Talbot 1908-ban, londoni „Olimpiai miséjének" prédikációjában, mint ahogyan
kiderül ez is ebbôl a könyvbôl, amelyet
a kedves olvasó a kezében tart.
Az olimpia például – közhely – a fair
play, a becsületes játék kifejezôje.
Mégsem volt mentes már az ókorban,
majd az újkorban sem a leleményes,
elképesztô csalásoktól, hintóban titkon távot lopó maratoni futóktól, trükkösen találatot jelzô vívópengéktôl…
Az öt karika tiszta eszközöket követel!
Így igaz. Közben a doppingháború
mind riasztóbb újdonságokkal lep meg
bennünket.
Az olimpia ezerarcú. Eleme a siker és
a kudarc, a himnuszokat kísérô-követô
ünnepélyes csönd és az örömittas zsivaj váltakozása, a becsületes versengés szelleme, és hasonlóképpen a csalárd eszközök használata. Végtelenül izgalmas dráma, meghökkentô és meghatóan emberi közjátékokkal, a mámor
és a fájdalom, a beteljesülés és a csalódás szédítô egyvelege.
Nem csoda, hogy mindezek különleges erôvel ragadták meg e kötet szerzôjét is, akinek életét és írásait az
olimpiai eszme hatja át. Gallov Rezsô
Feleki- és Életmû-díjas író-újságíró, a
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével a barcelonai játékok
után kitüntetett sportvezetô, a Magyar
Olimpiai Bizottság Nívó-díját is magáénak tudó, népszerû riporter. Ezúttal
eredeti megközelítést választott: London ugyanis az egyetlen olyan város a

modernkori olimpiai játékok történetében, amely immár harmadik alkalommal adhat otthont a világeseménynek.
Erre a tényre épül a könyv három tartópillére.
Lebilincselô az elsô, az 1908-ban
rendezett játékok története, s nem különben sajátos a második világháborút
követô, az 1948. évié is. A 2012. évi játékok rendezési jogáért zajló hatalmas
versengésrôl nem is beszélve, mindenekelôtt Párizs, Madrid és London között. Ennek a kulisszatitkaiba is bepillanthatunk. Megismerkedhetünk mind–
ezen felül a britek páratlan fôvárosával, Londonnal, az olimpia elôzményeivel, színhelyeivel, várható érdekességeivel is.
Remélem, a kedves olvasó szórakoztató, egyben ismereteit bôvítô, élvezetes szellemi sportcsemegével
lesz gazdagabb e kötet jóvoltából.

egyik alapítója, a Magyar Úszó Szövetség fôtitkára, egyetemi elôadó, a Népsport, majd a jogutód Nemzeti Sport
fômunkatársa, sportdiplomata Kanadában több mint tizenkét évig, a rendszerváltást követô Antall-, majd Hornkormány idején, pedig hosszú idôn át
államtitkár, az Országos Testnevelési
és Sporthivatal elnöke. Bárhová is juttatta ellenben változatos sorsa, az íráshoz mindvégig szenvedélyesen hû
maradt. A számos kitüntetéssel és elismeréssel jutalmazott közismert szerzôt mind máig rendkívüli vonzalom kö-

ti a sport vibráló világához, különösképpen a lebilincselô olimpiai játékokhoz, az ötkarikás mozgalom történéseihez. Elegendô ennek igazolására
könyvei közül néhányat említeni: Amerikai arénák (1983), Amerikai gladiátorok (1991), Doppingtitkok nyomában
(2004 – Frenkl Róberttel), Olimpiák Peking elôtt (2008), Butykó (2009).
A „Londoni olimpiák – 1908, 1948,
2012" közeli rokonként követi korábbi
népszerû köteteit, s remélhetôleg épp
oly kedvezô fogadtatásra talál, mint
Kossuth Kiadó
elôdei.
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Sportoló nôk szülés utáni táplálkozása
A sporttáplálkozás egyes kérdéseit
elemzô, 10 éve indított rovatunkban az
eddigiek során 34 önálló közlemény jelent meg, amelyek a következô témákat elemezték:
• fehérjebevitel, a sportolók fehérjeigénye
• folyadékbevitel, a sportoló vízháztartása
• testtömegcsökkentés, testsúlyszabályozás
• táplálkozás súlycsoportokhoz kötött
sportágak esetén a mérlegelés után
• a vegetáriánus étrend kihatásai a
sportoló egészségére
• a kreatinkiegészítés jelentôsége a
sportban
• a sportolók tápláltsági állapota és
jellemzô testfelépítése
• a szabad aminosavak alkalmazásának jelentôsége, teljesítménynövelô
hatása
• az ásványi anyag szükségleten belül a sportoló kalcium- és magnéziumigénye
• az ásványi anyag szükségleten belül a sportoló kálium- és nátriumigénye
• a nem fémes makroelemekre vonatkozó szükséglet a sportban
• a sportolók alkoholfogyasztása és
ennek kihatásai
• a sportolók esszenciális mikroelemszükséglete
• a diétás rostok élettani szerepe, a
sportolók rostszükséglete
• idôs sportolók táplálkozása
• a sportolók zsíroldható vitaminellátottsága, vitaminigénye
• nem fémes mikroelemigény sportolóknál
• a sportolók vízoldható vitaminigénye
• sportágspecifikus energiaigény
• káros táplálkozási szokások
• helytelen táplálkozási szokások
• zsírbevitel a sportolói diétában
• zsírellátottság optimálás, zsírhasznosulás
• zsírfogyasztási struktúra, a lipid
metabolizmus szabályozása
• táplálékkiegészítôk (fehérjekoncentrátumok) a sportolók felkészítésében
• speciális étrendkiegészítô (karnitin)
alkalmazása
• zsírégetô króm-pikolinát a sportolók táplálkozásában
• konjugált linolsav (CLA) és lecitin
alkalmazása a sporttáplálkozásban
• a zsíranyagcserére ható guarana alkalmazása
• táplálkozás a versenyek alatt
• táplálkozás a versenyeket követôen
• gyermekkorú sportolók táplálkozása

• Serdülôkorú sportolók táplálkozása
•sportoló nôk táplálkozása a terhesség alatt
A cikksorozat jelen része természetesen kapcsolódik az elôzô részekben
tárgyalt valamennyi témakörhöz, de
igazán szorosan és kronológiailag is a
közvetlenül megelôzô rész – a sportoló
nôk terhesség alatti táplálkozása –
tárgyköréhez illeszkedik. Lényegében
folytatása az elôzô résznek, az egymásutániságot képviseli, s természetesen így ez is kifejezetten nemspecifikus (sexorientált) s egyúttal egy különleges idôszakra, a terhességet illetve a szülést követô néhány hónap idôtartamára vonatkozik.
Korábban már többször kihangsúlyozásra került, hogy az emberi szervezet
egészséges létezésének, normális fejlôdésének egyik, meghatározó jelentôségû záloga a megfelelô (adekvát) táplálkozás, s ez nyilvánvalóan igaz a
szoptató sportoló nôre is. Itt és ekkor
is az a lényeg, hogy az adott periódusban az élettani igényeket lehetôleg
maradéktalanul kielégítô táplálkozásra
van szükség, aminek természetesen
meghatározó szerepe van nem csupán
az anya, de a csecsemô egészségét illetôen is!

Táplálkozás a szoptatás alatt
A szoptatás idôtartama sok tényezôtôl függ, de a megszületett gyermek érdekében az lenne a célszerû,
ha édesanyja nem csupán néhány hétig, hanem legalább néhány hónapig
is tudná szoptatni. Ha az étrend tudatosan van összeállítva, akkor biztosan
fedezi egyrészt az anya szervezetének mûködéséhez szükséges energiát, másrészt a tejelválasztáshoz elengedhetetlen tápanyagokat is. A szoptató anyai szervezet naponta átlagosan mintegy 800-900 ml anyatej termelésére képes, tehát ennyi folyadékkal s eredeti energiaszükségletének 25-30 %-ával többet (600-700
kcal illetve 2500-3000 kJ) kell fogyasztania. Bár az nyilvánvaló, hogy az
anyának nem kell duplán étkeznie, de
az is leszögezhetô, hogy a szülést követô néhány hónap ne elsôsorban a
terhességet megelôzô korábbi testtömeg minél gyorsabb elérésérôl
(visszanyerésérôl) szóljon, hiszen a
szoptatási idôszak nem fogyókúrás
periódus. Változatos, bôséges, kiegyensúlyozott, de persze nem túlzott
táplálkozást igénylô idôszak. Nézzünk
néhány fontosabb tápkomponenst az
elfogyasztott élelmiszerben!

Korszerû sporttáplálkozás

Szabó S.
András
rovata

Fehérjébôl mintegy napi 20 g a kiegészítô igény, ennyivel több protein
bevitele látszik szükségesnek. Sovány
húsok, zsírszegény tejtermékek s némi tojás fogyasztása mindenképpen indokolt, a napi tejfogyasztást azonban
nem célszerû 0.5 l fölé vinni. Ez utóbbi
oka részben az, hogy a szopó csecsemôben kialakulhatnak a tehéntej-allergia tünetei.
A fokozott folyadékszükségletet rostos gyümölcs- és zöldséglevekkel, tejjel, gyümölcsös tejturmix-szal, kiegyensúlyozott összetételû ásványvizekkel
célszerû biztosítani. Kávét ne nagyon
fogyasszon a szoptató nô, alkoholos italok pedig nem jöhetnek szóba, hiszen
az alkohol az anyatejbe is kiválasztódik.
Erôs teák helyett is célszerû inkább
gyümölcsteákat fogyasztani, a szénsavtartalmú (puffasztó hatású) és magas
energia (cukor) tartalmú üdítôitalokat
pedig egyértelmûen mellôzni kell.
A szénhidrát és élelmi rost források
közül a zöldségek és gyümölcsök kiváló élelmiszerek, s ezeknek igen jelentôs a vitamin és ásványi anyag tartalmuk is. Egyes zöldségek, fôzelékfélék
(pl. káposzta, hüvelyesek) puffadást
okozhatnak, ez esetben javasolható
ezek fogyasztásának kerülése illetve
mérséklése.
A komplex szénhidrátokat tartalmazó ételek közül a teljes kiôrlésû lisztbôl
készült kenyereket, rozskenyeret,
magvas kenyereket célszerû elônyben
részesíteni. Rosttartalom, ásványi
anyag tartalom és B-vitamin tartalom
szempontjából is fontos a fogyasztásuk. Persze gabonapelyhek, müzlik is
fogyaszthatók (pl. tejjel, gyümölccsel)
igen ízletes s tápláló reggeli készíthetô
így. S a megfelelô rosttartalom az
esetleges székrekedési problémák
megoldásában is segít. Cukrot, cukorszerû anyagokat, édességeket azonban csak nagyon-nagyon mérsékelten
fogyasszon a szoptató anya. Több okból is. Felesleges ugyanis az ún. üres
kalóriák bevitele, másrészt a testtömeg-gyarapodás is elkerülendô.
Egyébként, ha a szopató nô odafigyel
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ben a felszívódás aránya a nôi szervezetben nem haladja meg a 10 %-ot, ez
arra utal, hogy a szoptató nônek jóval
magasabb a napi vas-szükséglete,
mint korábban, s elérheti akár a 40
mg/nap értéket is. Ennek biztosítása
vaskiegészítés nélkül szinte lehetetlen. Jelentôsen emelkedik szoptatás
alatt a szervezet jódszükséglete is.
Végül megemlítendô, hogy a szoptató anya természetesen – józan
mennyiségi keretek között – mindent
ehet, de ha bizonyos ételek, speciális
aromaanyag tartalmú élelmiszerek (pl.
fokhagyma) elfogyasztása után a csecsemônek nem ízlik a teje, akkor célszerû ezt az élelmiszert kihagyni az étrendbôl. Vonatkozik a korlátozás lényegében a gyógyszerekre is, hiszen ezek
is bejutnak az anyatejbe.
táplálkozására, akkor a terhesség alatt
felszedett plusz kilók mintegy felétôlkétharmadától a szoptatás elsô néhány hónapja során meg tud különösebb fogyókúra nélkül is szabadulni.
Akkor, ha ebben a periódusban sem
mellôzi a finom, visszafogott testmozgást s nem viszi túlzásba a saját táplálkozását. Továbbá megemlítendô, hogy
általában a csecsemô kiszolgálásával
kapcsolatos számos teendô és feladat
s ennek következménye (pl. rendszertelen alvás) is viszi le a kilókat.
A zsiradékok közül – mérsékelten –
mind a növényi, mind az állati eredetûek nyugodtan fogyaszthatók, a koleszterinbevitel szempontjából a növényi
eredetûek talán jobban ajánlhatók.
Elôny lehet még a vitaminozás s az ún.
omega-3 zsírsavakkal való dúsítás.
A konyhasó-fogyasztást mindenképpen erôs kontroll alatt kell tartani, kiegészítô sózás többnyire nem indokolt,
fôzés során pedig inkább jódozott
konyhasó fogyasztása ajánlott. A sózás
mellett a csípôs, erôs fûszerek mellôzése is ajánlható. A kakukkfû, kapor,
édesnemes paprika, fahéj, köménymag, szegfûszeg, citromlé fogyasztása
viszont nem okozhat gondot.
E periódusban fokozott a vitamin és
ásványi anyag igény is. A vitaminok közül fôleg a C-vitamin, az A és D vitamin, valamint a fólsav bevitelét célszerû növelni, az ásványi anyagok közül
pedig fôleg a kalcium, magnézium,
foszfor, jód, vas és cink elegendô
mennyiségû bevitelére célszerû odafigyelni. Vagy olyan természetes élelmiszerek fogyasztásáéval, amelyek e
komponensekben dúsak, vagy pedig
megfelelô mértékû szupplementációval. Hozzávetôlegesen naponta 250
mg kalcium s 110 mg foszfor kerül ki
az anya szervezetébôl az anyatejjel s
mintegy 1 mg vas. Mivel a vas eseté-

Sportolás a szülést követô
idôszakban
A sportoló nôk többsége a szülést
követôen folytatni kívánja sportolói pályafutását, azaz – gyakran amilyen
gyorsan csak lehet – vissza kíván térni
az edzésmunkába. Úgy gondolom,
hogy könnyedén edzeni valóban lehet
már a szoptatási idôszak alatt is (pl.
otthoni torna, úszás, kerékpározás, kocogás vagy más könnyed szabadidôs
sport) de a ténylegesen komoly edzésmunka elkezdését nagyon ajánlott a
szoptatási idôszak befejezését követôen (mondjuk fél évvel a szülést követôen) megkezdeni. Persze az is igaz,
hogy a WHO 2 éves periódust javasol
szoptatásra (fél év kizárólagosan anya-
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tejjel való táplálást, majd késôbb fokozatosan egyéb kiegészítô táplálást), de
sportoló nôk esetében ez irreálisan
hosszú idôszaknak tûnik. S ha a sportoló nô nem engedte el magát (ügyelt
a testtömegére a terhesség alatt is, s
ez fokozatosan csökkent a szoptatási
periódus alatt) s a testsúly-kontrollhoz
kellô szintû fizikai aktivitás is párosult,
akkor azt fogja többnyire – kellemes
meglepetésként – tapasztalni, hogy
meglehetôsen könnyen tud visszatérni
az edzésmunkába. Sôt – kedvezô feltételek esetén – mondjuk 1 évvel a
szülést követôen akár a korábbi teljesítményszintjét meghaladó eredmények elérésére is képes lehet. Sportágtól, egyéni adottságoktól, életkortól
stb. függôen elég nagyok lehetnek
persze a különbségek az egyes nôk
között a szülést követô idôszak (a komoly edzésmunka ismételt megkezdéséig tartó periódus) hosszúságát illetôen, de a gyakorlat az, hogy ez általában
1 évnél rövidebb idôszak. Ha hoszszabb, akkor a visszatérés nehezebb,
hosszabb felkészülési idô kell a korábbi teljesítményszint elérésére illetve
megközelítésére.
A cikksorozat folytatódik, s terveim
szerint még számos izgalmas témakör
kerül tárgyalásra. A rovat következô részei a korábban tárgyalt ásványi anyag
(makroelemek, mikroelemnek) témakör szerves folytatását képezik, s azt a
tárgykört elemzik, hogy milyen egyéb
mikroelemek (nem esszenciális, stimulatív és toxikus nyomelemek) fordulnak elô a sportolók táplálékában.
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Egy futólegenda halálára
Január 27-én 82 éves korában elhunyt Rózsavölgyi István, minden idôk
egyik legeredményesebb magyar középtávfutója, hét világcsúcs, nyolc Európa-csúcs, tizenkilenc magyar csúcs
birtokosa; 1500m-en a római olimpiai
bronzérmese, az ötvenes évek nemzetközi szinten legmagasabban jegyzett válogatott atlétája, olimpikon, késôbb a Budapesti Honvéd közép- és
hosszútávfutó, valamint gyalogló szakágainak edzôje, másfél évtizedig az öttusa válogatott keret futóedzôje, a tatai edzôtábor egykori szakmai igazgatója. Négyszeres családapa, nyugdíjasként pedig ismét edzô, ekkor már Tatán, amatôr futók mellett, és nyugdíjas
éveiben még arra is volt ereje, hogy a
szeretetszolgálat álláshirdetésére jelentkezve évekig ételhordást vállaljon a
tóparti kisvárosban, karitatív jelleggel… A hallatlan népszerûségnek örvendô „Pergamen" egész életében
döbbenetes munkabírással, fegyelmezettséggel bírt, s mérhetetlen alázattal
viseltetett az atlétika iránt. Egykori tanítványa, Monspart Sarolta szerint a
már edzô Rózsavölgyi mindig elsôként

érkezett az edzésre, és utolsóként távozott… Telente, mire tanítványai
megérkeztek, Ô már rég ellapátolta a
havat a pályáról…
Rózsavölgyi István viszonylag késôn
kezdett futni, képességeire a kiváló
szemû mesteredzô, Iglói Mihály figyelt
fel. Iglói szigorú edzô, katonás ember
volt, rengeteget követelt, volt, hogy
napi három edzést írt elô tanítványainak. Az Iglói-féle iskola lényegében az
intervallumos edzésen alapult, ami
sok-sok pörgôs résztáv lefutását jelentette, heti, vagyis szinte napi rendszerességgel. Az akkori politikai sportvezetés kételkedô árgus szemekkel figyelte, hogy mit és hogyan is edzenek
Iglói fiai. Igyekeztek beleszólni a szakmai munkába, így aztán Rózsavölgyiék
a kötelezô beszámolók alkalmával sokszor a valóságtól elrugaszkodott, könynyebb edzéseredményeket mutattak
be a sportvezetésnek, tagja volt az ötvenes évek közepén háromszor is világcsúcsot futó 4X1500m-es váltónak.
Az Iharos, Tábori, Mikes, Rózsavölgyi
négyes sokáig verhetetlennek bizonyult. Neki megadatott az is, ami na-

Rózsavölgyi István egyéni és váltó világcsúcsai,
idôrendi sorrendben:
Idôpont
1953.
szeptember 23.

Verseny
OTSB
nemzetközi versenye
Budapest, Népstadion

Futás
4X1500
méteres váltó

2000 méter

Eredmény
15:29.2
Magyarország
Garai Sándor,
Béres Ernô,
Rózsavölgyi István,
Iharos Sándor
Budapesti Honvéd
Tábori László,
Mikes Ferenc,
Rózsavölgyi István,
Iharos Sándor
2:19.0
világcsúcs-beállítás
15:21.2
Budapesti Honvéd
Mikes Ferenc,
Tábori László,
Rózsavölgyi István,
Iharos Sándor
5:02.2

1954.
július 14.

Világcsúcskísérlet
Budapest, Népstadion
méteres váltó

4X1500
15:21.2

1955.
szeptember 21.
1955.
szeptember 29.

Meghívásos verseny
Tata
Néphadsereg-bajnokság
Budapest, Üllôi út

1000 méter

1955.
október 2.
1956.
augusztus 4.
1959.
szeptember 29.

Meghívásos verseny
Csepel
Meghívásos verseny
Tata
Néphadsereg Napja – verseny,
Budapest, Tüzér utca

1500 méter

3:40.6

4X1 mérföldes
váltó

16:25.2
Magyar válogatott
Kovács Lajos,
Szekeres Béla,
Iharos Sándor,
Rózsavölgyi István

4X1500
méteres váltó

gyon kevés embernek, fanatikus szurkolók buzdításától övezve, telt ház
elôtt futhatott a Népstadionban. Amikor már világszinten is elismert, neves
futó volt, rendszeresen hívták, és
ment is Amerikába, fapadlós fedett pályás versenyekre. Boston, Philadelphia, New York, Los Angeles és a többi
amerikai nagyváros is lelkesen várta,
fogadta a magyar sztárt. A Melbournei olimpia elôtt jó formában volt, csak
aztán jött a forradalom, ami mindent
megváltoztatott. Középtávfutóink a politikai helyzetnek köszönhetôen végül
érem nélkül maradtak az olimpián. Rózsavölgyi életének is ez volt a legnagyobb csalódása. A sporttársak jó része haza se jött Melbourne-bôl, a tengerentúlra távozott Iglói és Tábori is.
Rózsavölgyi hazafele vette az irányt,
és immár egyedül, Iglói korábbi útmutatásai és saját elképzelései alapján
kezdett készülni az 1960-as olimpiára.
Pergamen a római olimpia évében futotta 1500 méteren az egyéni legjobbját jelentô 3:38.8-at. Az olimpia döntôjében végül a harmadik helyen végzett. Harmincegy évesen középtávfutásban dobogóra állni olimpián, nos,
azt minden futáshoz valamit is értô
ember tudja, hogy ez több mint kimagasló teljesítmény!
Utoljára tavaly, a Tatát is érintô ultramaraton rajtjában láthattuk utoljára versenyen saját közegében - futók között.
Egészsége tavaly ôsszel sajnos megromlott, szív- és tüdôpanaszokkal kezelték. Nagy részvét mellett temették
el a tatai Almás úti temetôben február
16-án.
Emlékét soha nem feledjük!
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Elhunyt Rusorán Péter
(1940 – 2012)
2012. február 14-én, 72 éves korában elhunyt Rusorán Péter
olimpiai bajnok vízilabdázó, mesteredzô. A játékosként és trénerként is kiemelkedôen eredményes szakember az 1964-es tokiói játékokon lehetett meghatározó tagja az aranyérmes magyar válogatottnak.
Sportolói pályafutását 1949-ben a
Fáklya Operában kezdte, majd 1950tôl 1961-ig a Bp. Vörös Meteor, 1961
és 1968 között a Csepel Autó, 1968 és
1972 között pedig a Vasas játékosa
volt. A nemzeti csapatban 103 alkalommal játszott (1959-1968), s olimpiai
gyôzelmét megelôzôen már szerepelt
ötkarikás játékokon: 1960-ban Rómából bronzéremmel térhetett haza.
Az Universiade- (1965), illetve Magyar Kupa-gyôztes (1971) csatár 1972ben hagyott fel az aktív játékkal, majd
a TF-en szakedzôi diplomája megszerzését követôen a Vasas alkalmazta.
A piros-kékeknél 1973 és 78 között
töltötte be a vezetôedzôi posztot, két
BEK-t, egy KEK-t, valamint hét magyar
bajnoki címet nyert. A magyar válogatott irányítását 1983-ban vette át, legjobbjaink vb-ezüstérmet (1983) és Eb5. helyezést (1985) szereztek vele,
majd Rusorán a kontinensbajnokságot
követôen váltott: tevékenykedett vezetôedzôként Iránban, majd a görögöknél
(Ethnikosz), a németeknél (Spandau
04) és a svájciaknál (SVVC Horgen) –
mindenhol klubedzôként –, valamint
idehaza a Tungsramnál is. A mesteredzôi címet már 1979-ben megkapta.
Szepesi György kilencvenedik születésnapján idéztük fel 1964-et, a tokiói olimpia pólótornáját: „Rusorán,
ússzál egyedül, teljesen egyedül!"

És most a nagy bajnok nélkül maradtunk.
A Vasas-családhoz tartozott, de játékosként csak három esztendôt töltött
az angyalföldi klubnál: az ötkarikás
aranyérmet is a Csepel Autó vízilabdázójaként szerezte. Az 1969-ben megszûnt kis klubban együtt játszott bátyjával, Tiborral – ezért szerepelt Rusorán II
néven –, valamint Gallov Rezsôvel, a kiváló író-újságíróval, az OTSH késôbbi
elnökével. Micsoda szám volt hatvanötben, hogy a Cs. Autó 4:2-re legyôzte a
bajnoki címvédô Szolnoki Dózsát! Az
meg még nagyobb, hogy a hetvenhárom kilós „kis" Rusorán többször is gólkirály tudott lenni a póló óriásai között.
Ragyogó tehetségére jellemzô, hogy
tizenkilenc évesen öt gólt szerzett a
magyar–olasz meccsen (8:3), amelyen
nem a juniorok, hanem a felnôttek találkoztak. Húsz volt, amikor olimpiai
bronzérmet nyert – 1960-ban, Rómában –, de hát Rajki Bélától (is) tudjuk: a
harmadik helyezés a magyar vízilabdában „nem számít", ahogyan a második
sem... Hatvannégyben aztán feliratkozott az ötkarikás gyôztesek Margitszigeti márványtáblájára, majd abban az
évben (1973-ban) vette át Gyarmati
Dezsôtôl a Vasas szakvezetôi irányítását, amelynek során a válogatott – a
szövetségi kapitánnyá kinevezett Gyarmati mester dirigálásával – „kétszeres"

elsô volt: aranyat nyert az elsô póló-világbajnokságon Belgrádban.
Rusorán Péter a parton ugyanolyan
klasszissá vált, akár a medencében, sôt
kiteljesítette – már életében megszületô – legendáját: a piros-kék klub vízilabdázóit két BEK- (1979, 1984), egy KEK(1985), kilenc bajnoki és három Magyar
(Népköztársasági) Kupa-gyôzelemre vitte. A legragyogóbb játékosok is szinte
apjukként tisztelték, mert edzôi gyakorlatához tartozott, hogy a pólósok egyetemi, munkahelyi, magánéleti gondjaival is a legmesszebbmenôkig törôdött.
Ezért aztán Csapó, Faragó, Görgényi,
Budavári, Kenéz vagy a hagyományokat
most szakosztály-igazgatóként, illetve
edzôként ápoló Méhes és Földi a vízbôl
egyenesen tûzbe ment érte, aminek
eredményeként a kilenc OB I-es arany
közül egyet (1983-ban) százszázalékos
teljesítménnyel, kettôt pedig (1976-ban
és 1984-ben) veretlenül hódított el a
Vasas.
Játékosként a hatvanas években
még a világválogatottban is szerepelt.
Edzôként szintén helyet követelt volna
magának az álomcsapatban, de a trénereket sosem hívják All Star-együttesbe.
Ezzel együtt e kivételes embernek
nem lesz szokatlan odafenn, hiszen
már itt, a Földön szédítô magasságokH.I.
ban járt...
•
Rusorán Pétert a Magyar Olimpiai
Bizottság, a Magyar Vízilabda Szövetség és a Vasas is a saját halottjának tekintette.

Búcsú Imrétôl
BARBACSY IMRE (1930 – 2012)
Hosszantartó betegség és rövid szenvedés
után, életének 82-ik évében, 2012. február 13-án hunyt el Barbacsy Imre:
sporttársunk, kedves kollégánk és barátunk, akinek egész életét a sport szeretete és szolgálata hatotta át. Hozzáértését, vezetôi rátermettségét és segítôkészségét tevékenységének valamennyi területén elismerés övezte.
Barbacsy Imre 1930. december 20án született Szekszárdon. 1949-ben a
szekszárdi Garay János Gimnáziumban
érettségizett. A Magyar Testnevelési
Fôiskola edzôi szakán, 1964-ben labda-

rúgó szakedzôi oklevelet szerzett,
majd 1965-ben a Testnevelési Fôiskola
Továbbképzô Intézetében a sportszervezôi képesítést is megszerezte.
Sportszervezôi és vezetôi tevékenysége mellett 1955-tôl 1976-ig edzôként is
dolgozott legkedvesebb sportágában,
a labdarúgásban.
Sportvezetôként 1953 és 1965 között
a Szekszárdi, majd a Budai Járási TSH
elnöke volt. 1965-tôl 1970-ig a Vasas
SC, majd 1970 és 1980 között a Budapesti Honvéd módszertani osztályvezetôje volt. 1980-tól 1986-ig az OTSH
utánpótlás-nevelésért felelôs munkatár-

sa, majd az Utánpótlás-nevelési Önállóosztály vezetôje volt. Utolsó, és a szívéhez legközelebb álló munkahelye a Központi Sportiskola volt, amelyet igazgatóként 1986-tól nyugdíjba vonulásáig
(1994) vezetett. Nyugdíjasként is tovább dolgozott egészen 2005-ig, elôbb
a KSI-ben, majd a Sportegyesületek Országos Szövetségében.
Személyében egy önmagával és
munkatársaival szemben magas követelményeket támasztó, elhivatott
sportvezetô és segítôkész, jó barát elvesztését gyászoljuk. Nyugodj békében Imre, emléked megôrizzük! M.A.
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A Magyar Olimpiai Bizottság
átalakuló közgyûlése
BORKAI ZSOLT MARADT A MOB ELNÖKE
Borkai Zsolt maradt a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke. Errôl döntött a MOB február 26-án a Hélia Szállóban tartott közgyûlésén, amelyen a január 1-jén életbe lépett új sporttörvény elôírásait követve módosította az alapszabályt, és új
vezetôséget választott. A közgyûlésen összesen 173-an voksolhattak, Borkait 166 igen és 5 nem szavazat mellett választották elnökké, 2 szavazat érvénytelen volt.

A MOB új elnöksége: Balról: Dr. Kamuti Jenô, Dávid Imre, Dr. Csötönyi Sándor, Dr. Deutsch Tamás, Monspart Sarolta, Dr. Szabó Tünde, Borkai Zsolt, Dr. Kovács Antal (mögötte), Dr. Leyrer Richárd, Regôczy Krisztina, Dr. Tóth Miklós, Dr. Magyar Zoltán, Gyulay Zsolt,
Dr. Gémesi György
A 46 éves Borkai Zsolt, Gyôr polgármestere – aki 2010 novembere óta elnök – az egyetlen jelölt volt a posztra.
A voksolás elôtti beszédében úgy
fogalmazott, hogy ezen túl a MOB tulajdonképpen a magyar sport parlamentje lesz, hiszen a szervezetben a
hazai sportélet minden területe megfelelô képviseletet kap. A sportvezetô
a közelmúlt feladatait áttekintve felhívta a figyelmet arra, hogy a MOB idén
már több mint 100 millió forintot biztosított elôlegként az olimpiai felkészüléssel kapcsolatos legfontosabb feladatokra.
„Az eredeti célkitûzésünket nem kell
megváltoztatni, továbbra is reális esély
van arra, hogy Magyarország Londonban az elsô húszban végezzen a nem-

zetek rangsorában. Az elmúlt évek világversenyeinek eredményei alapján
reális cél, hogy megismételjük a pekingi eredményünket, és bízunk benne,
hogy talán túl is tudjuk szárnyalni azt" –
fogalmazott Borkai.
Az alapszabály értelmében automatikusan az elnökség tagja lett Schmitt
Pál államfô, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagja, Aján Tamás, a
Nemzetközi Súlyemelô Szövetség elnöke és Kamuti Jenô, a Nemzetközi
Fair-Play Bizottság elnöke.
A sporttörvény értelmében megszûnt a Magyar Paralimpiai Bizottság,
a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti
Szabadidôsport Szövetség és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége. Jelenlegi feladataikat a MOB veszi át

úgy, hogy az eddig önálló szövetségek
által irányított területek a MOB szakmai tagozataiként tovább mûködhetnek, képviselôik pedig az olimpiai bizottság alelnöki posztjait töltik be.
A közgyûlés – ennek megfelelôen –
öt alelnököt választott: Magyar Zoltán
(olimpiai tagozat – 167 szavazat), Leyrer Richárd (nem olimpiai sportágak –
152), Monspart Sarolta (szabadidô
sport – 163), Tóth Miklós (egyetemi,
fôiskolai, diáksport – 163) és Deutsch
Tamás (fogyatékosok sportja – 145)
személyében. Mellettük az elnökség
tagjai közé szavazta a közgyûlés Gémesi Györgyöt (115 szavazattal), Gyulai Zsoltot (107), Kovács Antalt (101),
Regôczy Krisztinát (101) és Szabó Tündét (100). Az új elnökség összetétele
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áttörést jelent abból a szempontból is,
hogy ennyi hölgy, azaz három, még soha nem kapott szerepet a patinás olimpiai szervezet vezetô testületében.
A voksolás után az új elnökség megtartotta elsô ülését, amelyen egyhangúan Molnár Zoltánt választotta meg
fôtitkárnak, aki eddig is ezt a feladatot
látta el.
A közgyûlésen megjelent Schmitt
Pál, Magyarország köztársasági elnöke. Felszólalásában hangsúlyozta,
hogy a jelenlegi átalakulás olyan fontos pont a MOB életében, mint amilyen az 1989-es önállóvá válás volt. "Az
egyik fô feladat most az, hogy minél
több magyar fiatal sportoljon, a másik,
hogy ôrizzük meg a magyar sport hagyományait és eredményességét a jövôben is". Hozzátette, mivel a kormány
stratégiai ágazatként kezeli a magyar
sportot, ezért annak minden területe
felértékelôdött.
Czene Attila, a Nemzeti Erôforrás
Minisztérium (NEFMI) sportért felelôs
államtitkára azt emelte ki, hogy a
sporttörvény elôírása alapján a MOB
hatásköre kibôvült, s a szervezet egyedüli köztestületként most már a magyar sport egészéért felel, s nem csak
sportszakmai, hanem forráselosztási
feladatokat is el kell látnia.
A szervezet felügyelô bizottságát –
mint eddig – ismét Dávid Imre vezeti,
tagjai pedig: dr. Pakucs János és dr.
Csötönyi Sándor.
A közgyûlés – a sporttörvény életbelépése következtében kialakult helyzetnek megfelelôen – elfogadta a MOB új
alapszabályát, amelynek alapelvei hûen
tükrözik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Chartájában lefektetett eszmei elkötelezettséget és tartalmat.
Terjedelmi okokból az elfogadott új
alapszabályt teljes terjedelmében nem
közölhetjük, ellenben sporttársadalmunk számára a leginkább érdeklôdésre számot tartó célok és feladatok
gyûjteményének szerkesztett változatát adjuk közre az alábbiakban.

A MAGYAR OLIMPIAI
BIZOTTSÁG
CÉLJAI, FELADATAI
A Magyar Olimpiai Bizottság célja
a) az Olimpiai Mozgalom és az
egyetemes magyar sport fejlesztése, elômozdítása és védelme az Olimpiai Chartával és a magyar törvényekkel összhangban;
b) az olimpiai eszme ápolása és
népszerûsítése, az Olimpiai Mozgalom erôsítése, különösen a fiatalok körében;
c) a sport sajátos eszközeivel hozzájárulni a fiatal nemzedékek fizikai,
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Borkai Zsolt

Czene Attila

szellemi és erkölcsi neveléséhez, a
környezetvédelem, a fenntartható fejlôdés, a környezettudatos magatartás
elsajátításához, elôsegítve ezzel egy
békés, jobb világ és egészséges
társadalom megteremtését, a kölcsönös tisztelet, a szolidaritás és a becsületes játék szellemében;
d) ösztönözni a versenysport, a szabadidôsport, a fogyatékkal élôk sportjának, a diáksport fejlesztését;
e) elôsegíteni az állami sportirányítással, országos sportági szakszövetségekkel és országos sportági szövetségekkel (a továbbiakban együtt:sportszövetség), sportszervezetekkel, önkormányzatokkal együttmûködve a
sportolók Olimpiai Játékokra és a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság által
elismert sporteseményekre való felkészülését és azokon való részvételt;
f) az Olimpiai Charta vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, hogy Magyarország a jövôben a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság által elismert sporteseménynek otthont adjon és a világ
olimpiai családjának házigazdája legyen.

e) ellenôrzi a sportszövetségek által
elkészített sportági stratégiai fejlesztési koncepciókat;
f) részt vesz a versenysporttal, az
utánpótlás-neveléssel, a diák- és fôiskolai- egyetemi sporttal, a fogyatékosok sportjával, valamint a szabadidôsporttal kapcsolatos döntés-elôkészítésben;
g) elôsegíti az Olimpiai Mozgalom
eszményének jegyében az ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelését,
felvilágosító kampánnyal és más
eszközökkel támogatja a tisztességes
játék (fair play) szellemében való versenyzést, fellép a sportmozgalomra
ható káros jelenségek (különösen a tiltott teljesítményfokozás, valamint a
verseny, mérkôzés eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történô befolyásolása és a fogadási
csalás) ellen;
h) meghatározza a versenyzôk minôsítési szintjét együttmûködve a sportszövetségekkel;
i) ellátja az olimpiai központok szakmai felügyeletét és elláthatja az
olimpiai központokról szóló kormányrendeletben meghatározott állami tulajdonban álló sportlétesítmények vagyonkezelését,
j) kidolgozza a sportolói életpálya
programját a kiválasztástól a nemzetközi szintû teljesítményig;
k) összehangolja a sport különbözô
területeinek szakmai munkáját;
l) kidolgozza a támogatási rendszerek minôségbiztosítási rendszerét és
követelményeit;
m) megtervezi négyéves ciklusokban az olimpiai, paralimpiai és siketlimpiai játékokra, valamint a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság által elismert
sporteseményekre történô felkészülés
támogatás rendszerét;
n) hozzájárul a nemzetközi szintû fel-

A Magyar Olimpiai Bizottság straté giai feladatai
(1) A Magyar Olimpiai Bizottság stratégiai jellegû feladatai, amelynek keretében:
a) a sport civil szervezetei közötti koordinációs tevékenységet végez;
b) elôkészíti a sport átfogó fejlesztési koncepcióját;
c) együttmûködik a sportpolitikáért
felelôs miniszterrel a sport stratégiai
fejlesztési céljainak meghatározásában;
d) együttmûködik az állami szervekkel, valamint a civil szervezetekkel a
sport stratégiai fejlesztési céljainak
meghatározásában, illetve megvalósításában;
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készülés és versenyzés feltételeinek
biztosításához;
o) elôsegíti a korszerû sportegészségügyi és sporttudományi ismeretek
széles körû terjesztését és alkalmazását.
A Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatási feladatai
(1) A Magyar Olimpiai Bizottság
sportigazgatási feladatai, amelynek keretében:
a) kezdeményezi a sporttal kapcsolatos kormányzati intézkedések, szabályozási koncepciók megtételét, véleményezi a sporttal kapcsolatos jogszabálytervezeteket;
b) a doppingellenes tevékenységrôl
szóló kormányrendeletben, valamint a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a
Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) Doppingellenes Szabályzatával összhangban megalkotott Doppingellenes Szabályzatában meghatározottak szerint ellátja a doppingellenes tevékenységgel összefüggô sportszakmai feladatait;
c) ellátja az olimpiai járadékkal és a
Nemzet Sportolója Címmel összefüggô, továbbá az olimpiai járadékról és a
Nemzet Sportolója Cím adományozásáról szóló kormányrendeletekben
meghatározott közigazgatási hatósági
feladatokat;
d) ellátja a versenyengedélyek kiadásával kapcsolatos – a nemzeti sportinformációs rendszerrôl szóló kormányrendeletben meghatározott – adminisztratív feladatokat, meghatározza a
versenyengedély sportágaktól függetlenül egységes formáját, valamint
együttmûködik a sportpolitikáért felelôs miniszterrel a nemzeti sportinformációs rendszer mûködtetésében, továbbá adatot szolgáltat a nemzeti
sportinformációs rendszer részére;
e) együttmûködik a sportpolitikáért
felelôs miniszterrel a sportszakemberek képzési, továbbképzési, valamint
foglalkoztatási céljait szolgáló programok meghatározásában, segíti a sportszövetségek kötelezô sportszakember-továbbképzési feladataik ellátását;
f) együttmûködik a sportpolitikáért
felelôs miniszterrel a sporttudomány
fejlesztésével összefüggô szakmai feladatok ellátásában;
g) az országos sportági szakszövetségi és az országos sportági szövetségi jogállás bírósági bejegyzését megelôzôen igazolja a Sporttörvény 20. §
(4)-(5) bekezdésében és a 28. § (1)(2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását;
h) biztosítja a Sport Állandó Választottbíróság mûködési feltételeit;
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i) az Életút Program keretében támogatja a sportolók, sportszakemberek
képzését és továbbképzését;
j) figyelemmel kíséri és támogatja az
idôs sportolók és sportszakemberek
életútját a Mezô Ferenc sportprogramon keresztül.
A Magyar Olimpiai Bizottság feladatai
az állami sportcélú támogatások terén
(1) A sportpolitikáért felelôs miniszter által vezetett sportpolitikáért felelôs minisztérium költségvetési fejezetébôl származó állami sportcélú támogatások tervezésével, elosztásával,
felhasználásával, elszámolásával és
ellenôrzésével kapcsolatos – a Sporttörvényben és az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint – a Magyar
Olimpiai Bizottság:
a) a központi költségvetés tervezésének idôszakában minden év június
30-ig a központi költségvetési támogatások elosztásának irányaira és arányaira vonatkozó javaslatot küld a sportpolitikáért felelôs miniszter részére a
sportszövetségek által elkészített
sportági stratégiai fejlesztési koncepciók figyelembevételével;
b) meghatározza az állami sportcélú
támogatások felosztási elveit;
c) dönt a feladatkörébe tartozó, költségvetési törvényben meghatározott
állami sportcélú támogatások felhasználásáról és folyósítja a támogatásokat;
d) koordinálja és folyamatosan nyomon követi az állami sportcélú támogatás felhasználását;
e) ellenôrzi az éves támogatási programok megvalósításának folyamatában (az adminisztratív célú támogatások kivételével) benyújtott negyedéves szakmai elôrehaladási jelentéseket és azok eredményérôl tájékoztatja
a sportpolitikáért felelôs minisztert;
f) részt vesz az állami sportcélú támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolási feladatokban, ennek
keretében:
fa) elszámoltatja a kedvezményezettet a továbbadott állami sportcélú támogatásról,
fb) elszámol a mûködésére biztosított állami sportcélú támogatással;
g) mûködteti a Gerevich Aladársportösztöndíj-rendszert;
h) ellátja a nyugdíjas olimpiai, világés Európa-bajnoki érmes sportolók,
azok özvegyei, valamint a kiemelkedô
sporteredmények elérésében közremûködô nyugdíjas sportszakemberek
erkölcsi és anyagi megbecsülését,
gondozza a sporttémájú mûvészeti pályázati programokat.
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A Magyar Olimpiai Bizottság feladatai a fogyatékosok sportja területén
(1) a) A fogyatékosok sportja területén a Magyar Paralimpiai Bizottsággal
együttmûködve, továbbá a Magyar
Olimpiai Bizottság szervezeti keretein
belül mûködô fogyatékosok sportjáért
felelôs szakmai tagozat javaslatait
figyelembe véve a Magyar Olimpiai Bizottság a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság magyarországi tagszervezeteként mûködô, Magyar Paralimpiai Bizottság útján végrehajtja a
Nemzetközi Paralimpiai Bizottság
Alapszabályában és egyéb szabályzataiban a nemzeti paralimpiai bizottságok és tagszervezetei részére megállapított célkitûzéseket és feladatokat;
b) a szakszövetségekkel, sportszövetségekkel együttmûködve elôsegíti a sportolók nyári és téli paralimpiai
játékokra, és egyéb nemzetközi versenyekre történô felkészülését, illetve
részvételét;
c) fejleszti a paralimpiai mozgalmat;
d) a paralimpiai mozgalom érdekében védi a paralimpiai játékok jelképeit;
e) a paralimpiai mozgalom eszményének jegyében segíti az érintett ifjúság testi, erkölcsi és kulturális nevelését, támogatja a tisztességes játék
(fair play) szellemében való versenyzést, fellép a sportmozgalomra ható
káros jelenségek ellen;
f) közremûködik az olimpiai központok fogyatékosok sportjának speciális
igényeit szolgáló fejlesztésében és
szakmai tevékenységének kidolgozásában;
g) a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság magyarországi tagszervezeteként
mûködô, Magyar Paralimpiai Bizottság részére biztosítja kizárólagos jogok gyakorlását – a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elôírásaival összhangban – az alábbi területeken:
ga) a sportágak és a sportolók nevezése a paralimpiai játékokra,
gb) a paralimpiai jelkép, zászló, jelvény, jelmondat, himnusz kereskedelmi vagy egyéb célú használata, illetve ezek mások általi használatának,
hasznosításának engedélyezése;
h) a Siketek Nemzetközi Sportbizottsága hazai tagszervezetével együttmûködve elôsegíti a sportolók nyári és téli siketlimpiai játékokra, és egyéb nemzetközi versenyekre történô felkészülését, illetve részvételét;
i) végrehajtja a Nemzetközi Speciális
Olimpia, a Szervátültetettek Világjátékainak Szövetsége, a Siketek Nemzetközi Sportbizottsága
Alapszabályában és egyéb szabályzataiban a nemzeti speciális világjáték
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szervezetek részére megállapított célkitûzéseket és feladatokat;
j) az érintett sportszövetségekkel
együttmûködve elôsegíti és koordinálja a magyar sportolók speciális világjátékokon való részvételét;
k) támogatja a nem paralimpiai versenyekhez illeszkedô, nemzetközi versenyrendszerrel rendelkezô, fogyatékos sportszövetségek hazai sportrendezvényeit;
l) részt vesz a fogyatékosok nemzetközi sportszervezeteinek tevékenységében;
m) közös és integrált sportrendezvényeket, verseny- és szabadidôsport
programokat szervez a különbözô fogyatékosságú, valamint nem sérült
emberek számára, fejleszti a fogyatékosok sportjának egyes területeit;
n) a fogyatékosok diák- és szabadidôsportja területén népszerûsíti a fogyatékosok sportját, aminek keretén
belül a fogyatékosok diák- és szabadidôsportjával foglalkozó sportszervezetek programjainak megvalósításával
szélesíti a sport tömegbázisát;
o) részt vesz a fogyatékosok szabadidôsportjának nemzetközi együttmûködésében.
(2) Az (1) bekezdés a)-e) és g) pontjaiban meghatározott kizárólagos jogokat a paralimpiai mozgalmat képviselô,
a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság
magyarországi tagszervezetként mûködô, fogyatékosok országos sportszövetségének minôsülô tagja útján
gyakorolja.
A Magyar Olimpiai Bizottság feladatai a nem olimpiai sportágak területén
(1)
A nem olimpiai sportágak területén - a Magyar Olimpiai Bizottság
szervezeti keretein belül mûködô
nem olimpiai sportágak versenysportjáért felelôs szakmai tagozat javaslatait figyelembe véve - a Magyar
Olimpiai Bizottság:
a) szervezi a Világjátékok Nemzetközi Szövetsége (IWGA) Világjátékain és
a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének (Sportaccord) Világjátékain (a továbbiakban együtt: Világjátékok)
való magyar részvételt és az arra való
felkészülés szakmai feladatait;
b) részt vesz a nem kormányzati nemzetközi sportszervezetek, különösen az
Európai Nem Kormányzati Sportszervezetek Szövetségének (ENGSO) tevékenységében;
c) fejleszti a nem olimpiai sportágakat a SportAccord célkitûzéseit szem
elôtt tartva;
d) segíti az ifjúság testi, erkölcsi és
kulturális nevelését és fejlôdését;
e) közremûködik az olimpiai központok nem olimpiai sportágak igényeit
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szolgáló létesítmények fejlesztésére
vonatkozó szakmai koncepció kidolgozásában;
f) részt vesz közös és integrált sportrendezvények, verseny- és szabadidôsport programok szervezésében;
g) szélesíti a nem olimpiai sportágak
tömegbázisát;
h) részt vesz a nem olimpiai sportágakhoz kapcsolódó sportszervezetek
tevékenységében;
(2) A Magyar Olimpiai Bizottság törekszik arra, hogy a jövôben Magyarország a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
által elismert sporteseményeknek, így
különösen a Világjátékoknak otthont
adjon.
A Magyar Olimpiai Bizottság feladatai az utánpótlás-nevelés területén
(1) Az utánpótlás-nevelés területén a
Magyar Olimpiai Bizottság:
a) elkészíti a magyar sport utánpótlás-nevelési koncepcióját;
b) megszervezi, integrálja és végrehajtja a fiatal sportolók általános és
sportági felkészítésének tudományos
vizsgálatát, közremûködik a korszerû
edzésmódszerek kidolgozásában, alkalmazásában, és segíti a hatékony
módszerek és eljárások széles körû elterjesztését;
c) irányítja, felügyeli és mûködteti a
tehetséggondozó, élutánpótlás-nevelô
programokat és a sportiskolai programot, együttmûködik a programokban
szereplô országos sportági szakszövetségekkel;
d) – a nemzeti sportinformációs
rendszer részeként – kialakítja és mûködteti az utánpótlás-nevelés információs és továbbképzési rendszerét;
e) megszervezi és biztosítja a tehetséggondozó programokba bekerült
sportolók magas színvonalú edzésmunkájának feltételeit, szakmai segítséget nyújt a sportszövetségek ez irányú munkájához;
f) szervezeti egységén keresztül
sportkutatási-módszertani és tudományos tevékenységet folytat: megfogalmazza a szakmai-kutatási feladattervezeteket, ellátja és koordinálja a
kutatási feladatokat, részt vesz a mûködô sportágfejlesztési programokban, ellátja azok szakmai- tudományos felügyeletét, sportszakmai fórumokat hív össze, valamint részt
vesz a hazai és nemzetközi sportkutatási feladatok elvégzésében, kutatási programok szervezésében, végrehajtásában;
g) együttmûködik, folyamatos szakmai kapcsolatot tart a sport területén
felsôfokú képzést, szakképzést, továbbképzést folytató felsôoktatási intézményekkel, valamint a sportegész-
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ségügyi feladatokat ellátó egészségügyi intézményekkel;
h) a köznevelésbe akkreditált sportiskolák szakmai és módszertani feladatainak ellátása érdekében közoktatási
szakértôi tevékenységet lát el;
i) az utánpótlás-nevelési források hatékony felhasználása érdekében szakmai fejlesztési és támogatási rendszert mûködtet.
A Magyar Olimpiai Bizottság feladatai a diák-hallgatói sport területén
(1) A diák-hallgatói sport területén –
a Magyar Olimpiai Bizottság szervezeti keretein belül mûködô diák- és fôiskolai-egyetemi sportért felelôs szakmai tagozat javaslatait figyelembe véve – a Magyar Olimpiai Bizottság:
a) a sportszövetségi integrált mûködés keretében a diák- és fôiskolaiegyetemi sport országos sportszövetségével együttmûködve biztosítja a
sportszövetségek és a diák- és fôiskolai-egyetemi sportszövetségek, valamint a diák- és fôiskolai-egyetemi
sport területén mûködô sportszervezetek közötti szakmai feladatok összehangolt ellátását;
b) támogatja a sportolói kettôs karrier (életút) program mûködését a Magyar Olimpiai Bizottság Életút programján keresztül;
c) a diák- és fôiskolai-egyetemi
sport országos sportszövetségével
együtt mûködve szervezi a diák és fôiskolai-egyetemi sport kiemelkedô
nemzetközi sporteseményein való
magyar részvételt és az arra való felkészülést.
A Magyar Olimpiai Bizottság feladatai a szabadidôsport területén
(1) A szabadidôsport területén – a
Magyar Olimpiai Bizottság szervezeti
keretein belül mûködô szabadidôsportért felelôs szakmai tagozat javaslatait figyelembe véve – Magyar Olimpiai Bizottság:
a) a szabadidôsportot népszerûsítô
tevékenységet végez, aminek keretében a szabadidôsporttal foglalkozó
integrált sportszövetségi és diák-, fôiskolai- egyetemi sportprogramok
megvalósításán, valamint elsôdlegesen
szabadidôsport-tevékenység
szervezésére létrehozott sportszervezetek támogatásán keresztül szélesíti a sport tömegbázisát, a testmozgás, egészséges életmód népszerûsítésére vonatkozó programok támogatásával hozzájárul a sport kedvezô
hatásainak, értékeinek elterjesztéséhez;
b) részt vesz a szabadidôsporttal
kapcsolatos nemzetközi együttmûködésben.
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Hogyan válasszak sportágat?"
Örömmel jelentjük be a magyar
„Hogyan válasszak sportágat?" címû
lexikon bôvített, új kiadását, aminek
segítségével, minden gyermek és
szülô, a saját személyes adottságának és céljának megfelelôen 113
sportág közül választhat.
A képes lexikon elsô kiadását
2010. április 14-én tartott sajtótájékoztatón mutattuk be elôször, és
1400 példányban adtuk ki a közönségnek.
A világon elsôként megjelenô kötet nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon hiányt pótló
mû a társadalom és az utánpótlás
nevelés/oktatás számára.
A könyvet olimpikonok, világ- és
Európa-bajnokok közremûködésével, a Nemzeti Sportszövetséggel,
az országos sportági szakszövetségekkel és sportintézményekkel
együttmûködve javarészt a szakszövetségek által elkészített anyagokból
szerkesztettük, szem elôtt tartva az
alábbi célt:
- Olyan sportszakirodalom létrehozása, amiben a fiatalok és a szülôk megláthatják a sportban rejlô és a vele való
foglalkozás örömeit, valamint megtanítani a szülôket és gyermekeket általában a választások mechanikájára, a tények és a képességek fontosságának
felmérésére és ésszerû alkalmazására.
- A „Hogyan válasszak sportágat?"
címû szakkönyv eljuttatása a közönséghez, a sportágak megismertetése,
valamint a sportolás fontosságára való
felhívás a magyar fiatalok és szüleik
körében; a sportra és az egészséges
életmódra nevelés/oktatás.
Szerzô és fôszerkesztô:
Nagy János olimpikon, Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó.
Kiemelten közremûködtek a könyv
létrejöttében:
Kozmann György kétszeres olimpiai
bronzérmes, világ- és Európa-bajnok
kenus,
dr. Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó.
A Könyvet lektorálta:
Dr. Hammerl László olimpiai bajnok
sportlövô, a Nemzet Sportolója.
Dr. Kamuti Jenô világbajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes vívó, a Nemzetközi Fair Play világszövetség elnöke, fôigazgató fôorvos.
Kiemelt közremûködô partnereink:
Magyar Olimpiai Bizottság, Nemzeti
Erôforrás Minisztérium sportért felelôs
államtitkára, Nemzeti Erôforrás Minisz-

térium oktatásért felelôs államtitkára,
Nemzeti Sportintézet, Nemzeti Sportszövetség, Nemzeti Sport, Magyar
Sportmúzeum, Egri Sportmúzeum.
„Hogyan válasszak sportágat?" lexikon új kiadás.
A most elkészült bôvített kiadásban
további 18 hazai sportággal ismerkedhetünk meg, melyben összesen 113
sportág szerepel.
A könyv színes felépítésû, képekkel
illusztrált, a sportág kiválasztásának
személyes szempontjait összefoglaló
szakkönyv. A sportágakat bemutató kiadvány történeti visszatekintést is tartalmaz, részletezi az egyes sportágak
elônyeit, esetleges hátrányait, de arról
is tájékoztat, hogy milyen adottságok
szükségesek azok ûzéséhez, milyen
képességeket fejleszt. Végül a megadott válaszok alapján a legjobban dönthetünk.
A könyv elsôdleges célja a magyar
sportkultúra szellemi értékének a gyarapítása, az utánpótlás nevelés/oktatás, aminek segítségével minden gyermek és szülô a saját személyes igényének, fizikai ás szellemi adottságának, és céljának megfelelôen tud választani sportágat.
Célunk, hogy a 2012-es londoni
olimpiáig a könyvbôl minden oktatási
intézménybe eljuttassunk egy-egy példányt. Egyet az iskolai könyvtárba, a
másikat a testnevelô tanárok kezébe
azért, hogy minél közvetlenebbül, minél gyorsabban érjék el a gyermekeket
és szüleiket a sportágválasztással kapcsolatos információk; továbbá célunk a
Magyarországon található települések
könyvtárába is eljuttatni a könyvet.
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Az önkormányzatok, sportintézmények, szponzorok, és az országos könyvtárak közremûködôsével,
Magyarországon jelenleg közel 50
településen, több mint 300 iskolában és 34 település könyvtárában
már elérhetô a könyv - Budapest
Kerületi Önkormányzatok segítségével: III., V., IX., X., XIV., XVI.,
XVII., XVIII., XIX., kerületi iskolákban.
Statisztikai adatok 2010
Ma Magyarországon a lakosság
60%-a nem mozog rendszeresen.
A WHO legutóbbi felmérése szerint
Magyarország a legegészségtelenebb országok között van az Európai Unió államai között. Ennek része a helytelen táplálkozás és a
mozgásszegény életmód. A 10-14
éves gyerekek 40%-a túlsúlyos.
Mit lehet ez ellen tenni?
Miért és mire is jó ez a könyv?
A mai modern világban a számítógépes játékok, filmek nagymértékben lekötik a gyerekeket, így legtöbbször a
négy fal közé szorulnak. Ezért van talán az, hogy egyre kevésbé nyitottak a
sportok felé?
Egyre kevesebb pénz jut a szakemberekre, a sport népszerûsítésére.
Ezáltal a szülôkre egyre nagyobb felelôsség hárul, nekik kellene megismertetni a mozgás örömét a gyerekekkel.
Sok olyan kezdeményezés van,
amely segítségével a gyerekek elkezdhetnek sportolni, de még mindig jellemzô, hogy a szülôk és a gyerekek bizonytalanok abban, hogy vajon jó-e
nekik az a sportág, amit kipróbáltak.
Az új, 2. kiadás széles skálán mutatja be a sportágakat: elônyöket, hátrányokat, minden szükséges adatot,
ami segít megtalálni azt, ami hozzánk
illik, amit öröm lesz végezni. Amellett, hogy melyik sportág tetszik, vannak fizikai követelmények és alkati
sajátosságok minden sportban. Mielôtt dönteni tudnánk, ezeket mind
számításba kell venni és ezzel idôt, és
pénzt spórolunk meg magunknak.
Kevesebb feleslegesen megvásárolt
sporteszköz lesz majd a pincében,
ami a mai gazdasági helyzetben fontos szerepet játszik minden család
életében.
Gyorsan áttekinthetô, megragadó
fotókkal illusztrált könyv, amelyben
rengeteg információt kapnak mind a
felnôttek mind a gyerekek. Reméljük,
segítségével mind többen választják
majd a mozgást szabadidejükben.
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Fejezetek a magyar sportszociológia
múltjából és jelenébôl
Igazán könnyûszerrel lehetnék elfogult a
szerzôvel. Ôt magát, szerteágazóan színes
tevékenységét, egyéniségét és legfôképpen a szakmai sportirodalmat illetô termékeny munkásságát, mondhatom, alaposan
ismerem. Ám egyáltalán nem érzem, hogy
az lennék, amikor azt állítom: Földesiné
Szabó Gyöngyi elsôszámú sportszociológusunk.
És akkor most nyomban itt, meglehetôsen szokatlan módon, belátom, az elôszó
keretében, ugyanakkor mindjárt bírálattal
is illetem, s felhívom a szíves figyelmét –
nem elôször – egy gyengéjére, olykor indokolatlanul megnyilvánuló visszafogottságára, szerénységére. Ezt mindenek elôtt
azért teszem, mert tulajdonképpen nem is
önmagáról van szó, hanem azokról a közérdekû ügyekrôl, mondanivalója témáiról,
amelyek éppenséggel régóta és folyamatosan széleskörû nyilvánosságot és figyelmet követelnek.
Bevezetôjében a népszerû tudós bevallja, hogy felkérésre is csak nehezen szánta
rá magát a gyûjtemény összeállítására és
kiadására. Érveit felesleges lenne ismételni, helyette lehetô tömörséggel a következôt óhajtom leszögezni: az 1989-90-es
rendszerváltás óta lényegében nem történt meg két évtized alatt sem sportkultúránk átfogó rendezése. Jellegében ma éppen olyan áldatlan, rendezetlen állapotok
uralkodnak ennek a szférának csaknem
minden fontos ágazatában, mint két évtizeddel ezelôtt, azzal a különbséggel, hogy
akkor – a korábban meglévô értékek életben tartásával – ideig-óráig, még néhány
esztendeig, képesek voltunk azt a benyomást kelteni, mintha nem lennének súlyos, kezelendô bajok a portánkon. Minderre ráadásul a sport világa folytonosan
változik a XXI. század kihívásai szavára. Mi
pedig mintha nem figyelnénk oda, meg se
hallanánk.
A válogatás másfelôl ékesen bizonyítja,
hogy nem lehet általánosítani, mert igenis
akadtak, akik nem csupán észlelték, értékelték a káros jelenségeket, hanem idôben hívták fel a figyelmet a szükséges tennivalókra.
Régi beidegzésünk miatt a sport szó alatt
általában a versenysport és az azzal kapcsolatos leszûkített kérdésköröket értjük. Az iskolai testnevelés ügyeit, vagy az egészségügy idevágó vonzatait például aligha. A
sport és testkultúra – fogalmazzunk tehát
precízebben inkább így – átfogó szociológiai megközelítésé, a fô területek összefüggéseinek feltárásában a szerzô elévülhetetlen érdemeket szerzett, fôként, mert konklúzióit a lépésrôl-lépésre történô folyamatok követése és elemzése révén vonja le.
Felkészültsége egyaránt imponáló, amikor
a széles lakossági rétegek egészséges

életmódja kialakításának gondjait és a tennivalókat világítja meg, vagy az oktatás
rendszerében fellelhetô problémákat tárja
elénk, a nemzetközi versenysport ellentmondásait, a labdarúgó szurkolói magatartást, a fogyatékosok ügyének problémáit, a
hazai és nemzetközi olimpiai mozgalom folyamatait, a politika és a sport viszonyát, az
állam és a sport kapcsolatát, a finanszírozás
dilemmáit taglalja.
A rendszerváltozást követô második évtized nyitányánál, 2010-nél keresve sem
találhatott volna megfelelôbb idôt az életmû-szemlének beillô gyûjtemény megjelentetésére a kiadó. A hivatalba lépô kormányzat kétharmados, tehát alkotmányozó
többséggel rendelkezik és intézkedhet
óhaja szerint az országgyûlésben. Nos, a
kormányfô – még megválasztása elôtt –
konzultációs látogatást tett a Magyar Olimpiai Bizottságnál, ahol kijelentette – a sportot stratégiai ágazatnak tekinti. Az idei, a jelenlegi rajt-helyzetben tehát a publikálás
idôzítése minden kétséget kizáróan tökéletes. Amit a szerzô rendelkezésünkre bocsát, nem csupán elgondolkodtató, egyben
élvezetes szellemi táplálék a sportkedvelô
olvasó számára, hanem megszívlelendô és
felvilágosító munka a sportvezetôknek, s
olyan cselekvésre ösztönzô, jövôt segítô
tárháza a feladatoknak, amelyet mindezekért e sorok írója legszívesebben kötelezô
olvasmánnyá tenne mindazok számára,
akik bármely szinten részesei az idevágó
döntések meghozatalának.
A tanulmánykötet a szerzônek, a Magyar
Tudományos Akadémia doktorának, az elmúlt három évtizedben megjelent legfontosabb magyar és angol nyelvû sportszociológiai írásait, még pontosabban azok válogatott fejezeteit tartalmazza. Az összeállítás nem csupán a professzornô munkásságáról, de egyúttal a hazai sportszociológia
fejlôdésérôl, a kutatott témák értelemszerû bôvülésérôl is képet ad.
Itt indokolt megjegyezni, hogy a nemzetközi sportszociológiai tudományos irodalomban, valamint a szakterület oktatási fórumain kifejtett elôadói tevékenysége révén – az Egyesült Államoktól, Lengyelországon, Kínán, Dél-Afrikán, Portugálián, Dél-Koreán, Hollandián és Franciaországon át Finnországig, stb. – Földesiné Szabó Gyöngyi nemzetközi tekintélye,
bármilyen furcsának tûnhet is ez, felülmúlja a hazait. Igaz, a magyaron kívül három nyelven kommunikál – lebilincselô
stílusban.
Az egyes tanulmányok bemutatása nem
kronológiai sorrendben, hanem tematikus
felosztásban található a kötetben. Az eredeti közlési dátumokat ugyanakkor mégis
érdemes, sôt esetenként szükséges is figyelembe venni a témaválasztások, vala-
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mint az eredmények megítélésénél, mivel
a kutatások eltérô politikai és társadalmi
környezetben zajlottak. Igaz ugyan, hogy
az 1980-as években, az államszocializmus
korábbi évtizedeihez mérten a tabu-témák
száma mérséklôdött és a kutatói szabadság korlátozása enyhült az elôzô évtizedhez képest, de jó néhány társadalmi probléma – például a sportbeli esélyegyenlôtlenség növekedése, a klasszikus sportértékek devalválódása, vagy a dopping alkalmazásának terjedése – tanulmányozásához akkortájt nyilvánvalóan nagyobb bátorság kellett, mint a késôbbiekben.
Politikai rendszerektôl, ideológiai megfontolásoktól függetlenül a magyar sportkultúra, ennek képzési-oktatási rendszere,
hosszú évtizedeken keresztül megkülönböztetett nemzetközi, mindenekelôtt európai tekintélynek és elismerésnek örvendett. Furcsa ellentmondás, hogy éppen az
Európai Unióhoz történt csatlakozásunk
után kell rádöbbennünk: míg korábban természetesnek vettük, hogy követendô példáért és tapasztalatokért hozzánk jönnek a
kontinens különbözô országainak képviselôi, sportszakemberei, most fordult a kocka, s mintha huzamos ideje már éppen mi
nem lennénk képesek eleget tenni az európai igényeknek, nem felelünk meg a ma
normáinak.
A „Fejezetek a magyar sportszociológia
múltjából és jelenébôl" címû válogatás
nem csak segít helyesen tájékozódni, eligazodni a magyar sport és testnevelési
kultúra szövevényes szociológiai körülményei között, de világos, könnyen érthetô
utat is mutat a kibontakozáshoz, amire bizony, immár túlontúl hosszú idô óta, a legnagyobb szükségünk lenne, hogy megfeleljünk azoknak a bizonyos felemlegetett
(gallov)
normáknak.
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