
NEMZETKÖZI UP. VERSENYEK - 2009 
 
Új helyszínen pályacsúcs - Schwechat ifi verseny 2009. május 31. 

 „- A szokás hatalom!” – kezdte rövid beszámolóját a schwecháti utánpótlás versenyrıl 
Lengyák György. „- Anélkül, hogy jobban szemügyre vettük volna a versenykiírást mentünk 
a megszokott helyre Schwechatba a Franz Schuszter str. levı szép atlétikai stadionba. Az 
udvarias portás rajzának segítségével egy kis „városnézés” után megérkeztünk a Phınixpltz-
on levı iskolai atlétikai pályára. Épp egy gyermekverseny kellıs közepén találtuk magunkat. 

A versenyszámok kis eltéréssel hasonlóak voltak, mint hajdanán a NAP terematlétikai 
versenyén. A napos szép idıt a hővös szél kora tavasziassá tette. Kb. 350 m- es volt a 
körpálya, 110 m- es a célegyenes. Kordonnal leválasztott 4 nekifutós távol- és hármasugró 
pálya valamint az egyik kanyarban magas- és rúdugró pálya a másik kanyarban két 
strandröplabda pálya nagyságú tengerparti edzéslehetıséget nyújtó homokos edzıpálya is volt 
a centrumban.  

„Visszahívó” rajtgépek, automatikus szélmérés a célegyenesben, nagyon jó folyamatos 
tájékoztatás német nyelven. Minden elismerés a rendezıknek.  És ráadásul az ebéd is finom 
volt, amit a meghívott szlovák és cseh versenyzıkkel együtt a mieink elfogyasztottak. Szóval 
egyáltalán nem hiányzott a felújítás alatt álló nagy stadion. 

Sıt ezen a kis pályán legkiemelkedıbb versenyzınk a hangosbemondó szerint történelmet írt, 
ugyanis ezen a pályán még soha nem futott hölgy 12 mp belül.  Nguyen Anasztázia 1,3- as 
hátszélben 11,97- re javította a pályacsúcsot.  Több dobogós helyezést ért el kis küldöttségünk 
a nagyon színvonalas emlékversenyen. Bár több ilyen nemzetközi megmérettetése lenne 
kiemelkedı fiataljainknak a szomszédos országokban.” 

 

39. Franz Schuster Memorial  2009. 05. 31. Bécs – Schwechat,  Phönixplatz 
A magyar csapat eredményei: 

Nguyen Anasztázia(93)   100m   11,97mp. +1,3 1.hely 
Horváth Felicia(93)    rúdugrás  370cm  1.hely 
Szabó Márk(92)    távolugrás  663cm  2.hely 
Szabó Diána(93)    rúdugrás  350cm  2.hely 
Koncz Boglárka(92)   gerely    40,77m 2.hely 
Gulyás Tamás(93)   gerely    56,04m 2.hely 
Páros Ivett(92)   hármasugrás  11,73 mp.+1,5  3.hely 
Cser Bence(92)   110mgát  14,75mp. +0,0 
Bartalos Donát(93)   110mgát  15,09 mp.+0,0 
Lesku Norbert(93)   110mgár  15,21mp. +0,0 
Palkó Diána(93)   100mgát  14,76mp. +2,6 
Munkácsy Petra(92)   100mgát  14,56 mp.+2,6 
 
 
 
 
 
 
 



Uherské Hradisté U20-as válogatott viadal 

A 12 újonccal felálló magyar válogatottban   nyolcan értek el egyéni csúcsot, legjobban a 
dobók hozták magukat. A középtávfutó számokban az ilyenkor szokásos taktikai versenyek 
voltak, amibıl nem mindig jöttünk ki gyıztesen.  

Pálfi Brigitta 100 gátja révén egy junior EB ”B” szint is született. A tapasztalat hiánya is 
közre játszott abban, hogy néhányan a vártnál hátrább végeztek. Sajnos kisebb sérülések miatt 
mind a négy váltóban változásokat kellett végrehajtani.  

A program - a korábbi u18-asok viadalhoz hasonlóan - nagyon feszített volt. Elégedett 
vagyok, ellenben az nem tetszik, hogy néhányan sérülten jöttek el a válogatottba. De 
alapjában véve úgy gondolom, hogy jó eredmény született. 

A fiúknál a rendezık különdíját Hudi Ákos, a lányoknál Zsigovics Natália kapta. 
A csapaton belül további különdíjat megszavaztunk, amelyet Ozorai Jenny és Koroknai 
Tibor kapott. 

Uherské Hradisté,  ahol voltunk, egy irigylésre méltó gyönyörő, 21. századi sport 
komplexummal várta a csapatokat.  
Ha nekünk lenne egy ilyen bázisunk, az csodálatos lenne. A környezet nagyon szép, a 
szállás jó volt. A rendezés szintén. A versenyen a legjobb eszközök álltak rendelkezésre, 
minden zökkenımentesen zajlott. Az idıjárás kicsit meleg, de a viadalhoz kellemes volt.  
Tizenegy gyızelemmel zárta az Uherske Hradistében/CZE lebonyolított CZE-HUN-CRO-
SLO u20 válogatott viadalt a magyar csapat. A nık csapatgyızelmét négy egyéni elsıség és 
sok jó helyezés tette biztossá. Zsigovics Natália (400m/55,01); Czebei Réka 
(3000m/10:04,35); Végvári Dóra (T/601) és Ozorai Jenny (K/61,82) jelentıs pontokat hozott 
a csapatnak. Kalapácsvetésben Németh Eszter révén kettıs gyızelmet könyvelhetett el a 
válogatott. 

A férfi kalapács is hasonló sikert hozott. Hudi Ákos, megközelítve idei legjobbját (78,34) 
biztosan gyızött 77,57 méteres eredménnyel és mögötte másodikként Szabó Dániel dobta a 
legnagyobbat (71,29). A férfiak további gyızelmeit  

Kovács Zoltán (400m/47,57); Czindrity Attila (3000ak/9:28,88); a 4x400m váltó: Koroknai 
Tibor, Lukács Máté, Pap Máté, Kovács Zoltán összeállításban (3:16,26); Pál Robin (M/210); 
Kiss Dániel (H/14,78) és Hernádi Gábor (G/67,98) szerezték. 

Összefoglalva:  egy kitőnı u20-as  versenyen vettünk részt.” 
 
Csapatverseny 
Nık:       Férfiak. 
Hely. ország ország pont 

1 HUN  Hungary 171.00 

2 CZE  Czech Republic 164.50 

3 CRO  Croatia 159.50 

4 SLO  Slovenia 136.00 
 
 
 
 
 

Hely. ország ország pont 

1 CZE  Czech Republic 230.00 

2 HUN  Hungary 201.00 

3 SLO  Slovenia 120.00 

4 CRO  Croatia 114.00 



Sikeres nyitrai kirándulás 
 
Az U18-as válogatott június 13-án Nyitrán /Szlovákia/ kezdte meg a remélhetıleg hosszú 
válogatott menetelését. Mivel idén ifi VB és EYOF is lesz, ez a CZE-HUN-SVK hármas 
viadal nagyon jó szolgált arra, hogy felmérhessük a felkészülés alakulását. A 80 fıs 
különítményt az UP szövetségi kapitányon kívül Bakai József, Etédy Endre, Tóth Sándor, 
Szőcs József, Héjja Antal és Németh László edzık kísérték el. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy a versenyen több, mint tíz edzı és számos szülı teremtett „igazi” magyar hangulatot. 
A megérkezés napjának estéjén az idıjárás megijesztette a csapatot, kellemetlen, hővös és 
szeles idı fogadott bennünket. Nem úgy a házigazdák, akik közvetlenül a stadion mellett 
elhelyezkedı hotelben biztosítottak jó szállást és kitőnı vacsorát 
. 
Az este folyamán az átmozgatás után egy kemény feladat várt a csapatvezetésre. 
Ki kellett osztani azt a szerelést, amit az UP kapitány a MASZ irodán hathatós segítséggel 
(Dr. Várkonyi István) kizárásos alapon válogatott össze. Ez azt jelenti, hogy azt vittük, ami 
volt! Sajnos az egységesnek nem nevezhetı felszerelés mindössze egy trikóból és egy 
kisnadrágból állt, már akinek jutott, vagy jó volt rá. Ez a hiányosság másnap a versenyek 
alkalmával is látható volt, hiszen a mienket úgy lehetett megismerni, hogy az a magyar, akin 
nincs egységes melegítı.  
 
Az eredményhirdetések alkalmával csere alapon forgott körbe néhány címeres felsı, így 
legalább a dobogón felismerhetıvé vált a hovatartozásunk. Persze, mondhatnánk, nem a külsı 
számít –fıleg úgy, hogy fiataljaink nagy fölénnyel megnyerték mindkét nem pontversenyét – 
de azért úgy gondolom, a magyar atléta válogatott egységességét a megfelelı, és teljes 
felszerelés is bizonyíthatja, a fiataloknál pedig kiemelten fontosnak tartom, fıleg az elsı 
válogatott élményszerzés szempontjából. Nem mindegy milyen képet visz haza a válogatott 
viadalról a fiatal. És ez szó szerint és áttételesen is érthetı! 
 
E kis kitérı után a versenyrıl.  
A fiknál a legjobb eredményt a vágtaváltó érte el, kiváló futással a gyızelem mellett az ifi 
VB-szintet is teljesítette. Deák Nagy Marcell 200 m-en elért 21,68 mp-es eredménye is 
kitőnı, de ıt 4,6 m/s-os szél segítette. Huszák János diszkoszvetésben gyıztes 55,70 m-es 
dobása szintén ifi VB A szint. 
 
A fiú gyıztesek: 
100 m   Ónodi Szabolcs  10,99 mp 
200 m   Deák Nagy Marcell 21,67 mp 
1500 m   Gregor László  4:09,25 mp 
3000 m   Hencz Gergı  9:14,47 mp 
2000 m akadály  Szalai Benjamin  6:02,23 mp 
Hármas   Balogh Ádám  14,19 m 
Magas   Bakosi Péter  198 cm 
Diszkosz  Huszák János  55,70 m 
Gerely   Kiss Iván  59,71 m 
5000 m-es gyaloglás Lalik Máté  24:28,53 mp 
Vágta váltó  HUN   1:54,54 mp 
  Czimbó,Bagi,Ónodi, Deák Nagy 
 
 
 



Pontverseny: 1. HUN 159 pont 
  2. GZE 145 pont 
  3. SVK 104 pont 
Legeredményesebb magyar fiú: Deák Nagy Marcell 200 m, váltó  
 
A lányok a pontversenyt nagy fölénnyel nyerték, ez a gyızelmek számában is látszik. Kitőnı 
versenyt vívott 100 m-es síkfutásban a két magyar. Komiszár Kriszta nyerte a futamot, 
Nguyen Anasztázia elıtt, mindketten 12 mp-n belül futottak. Egyéni csúcsot futott Frey Virág 
200 m-en, ıt viszont erıs szél segítette. Gyürkés Viktória ismét a szintidık közvetlen 
közelében ért célba. Kitőnıen ugrott Bihari Patrícia, nem sok kellett a 180 cm áttöréséhez. 
Újabb ifi VB „A” szintesünk Váradi Krisztina, aki 47, 25 m-es dobásával nyerte a 
diszkoszvetést, mellé még súlylökésben is szerzett egy aranyat. A nıi vágta váltó is ifi Vb 
szintes reményekkel rajtolt el, a gyızelem meglett, a szint azonban nem.   
 
 
 
A leány gyıztesek: 
100 m   Komiszár Kriszta  11,92 mp 
200 m   Frey Virág  24,62 mp/4,6 m/s/ 
400 m   Lóránd Lilla  56,56 mp 
800 m   Gyürkés Viktória  2:09,12 mp 
Távol:   Krizsán Xénia  594 cm 
Hármas:   Borsányi Gyöngyi 12,41 mp /3,6 m/s / 
Magas:   Bihari Patricia  178 cm 
Rúd:   Horváth Felicia  380 cm 
Súly   Váradi Krisztina  11,56 m 
Diszkosz  Váradi Krisztina  47,25 m 
Kalapács  Vincze Petronella 53,68 m 
Vágta váltó  HUN   2:12,54 mp 
  Nguyen,Komiszár,Vincze,Lóránd 
 
Pontverseny: 1. HUN 171,5 pont 
  2. CZE 138 pont 
  3. SVK 80,5 pont 
 
Legeredményesebb magyar versenyzı: Komiszár Krisztina 100 m, váltó 
 

*************************************************** ********* 
 
Mannheim nemzetközi junior verseny 
 
A mannheimi junior gála szombati napján Kállay Dániel 3:49,04 perces idıvel gyızött 1500 
méteren. Négyszázasaink jó eredményekkel negyedik helyezéseket szereztek: Kovács Zoltán 
47,11 – Zsigovics Natália 54,83 mp 
 
Befejezıdött a két napos Mannheim-i Junior gála. A magyar fiatalok jó  szereplése vasárnap 
is folytatódott. Kovács Zoltán második helyen végzett 800 méteren (1:51,05), magasugrásban 
Szabó Barbara a harmadik (179 cm), Pál Robin a negyedik helyen zárta a versenyt (212 cm). 
 
 



Fiataljaink Rijekában  2009. május 16. 
A nap fénypontja – több szempontból is - (kiemelt díjazás, erıs mezıny, villanyfény) a 400 
m-es junior férfi síkfutás volt. A mi szempontunkból tényleg a legfényesebbre sikerült a 
versenyszám, hiszen  Kovács Zoltán (Mohácsi SE) kitőnı, látványos futással maga mögé 
utasította az egész mezınyt. Sıt, hatalmas egyéni csúccsal, 47,04 mp-es idıvel nyert, ami 
akár lehetett volna jobb is, ha Zoli a befutásnál nem „ünnepel”. Ezzel a teljesítménnyel 
nemcsak a 400 m-es síkfutás, hanem az egész verseny legeredményesebb férfi versenyzıje 
lett, aminek gyümölcseként nem kevés „kalória pénzzel” térhetett haza.  

Rijekába idén is meghívást kapott egy 14 fıs magyar csapat a XII. Nemzetközi Junior 
Atlétikai Versenyre. A házigazda horvátokon és a magyarokon kívül a legjobb cseh, szlovén, 
szerb és  szlovák ifi, és junior versenyzık mérték össze tudásukat. A gyönyörő tengerparti 
stadionba kiváló atlétaidıben megrendezett pörgıs versenyen fiataljaink felemásan 
szerepeltek. Az ügyességi számokban indulók közül az ugrók fogtak ki gyengébb napot, 
senkinek sem sikerült egyéni csúcsot javítania és a nyári világversenyek szintjei sem forogtak 
veszélybe. Dobóink közül – akik mind lányok voltak – a diszkoszvetık vitték a prímet. A 
GANZAIR versenyzıje Váradi Krisztina utolsó dobásával túl dobta az ifi VB MASZ szintjét, 
a szintén kiskunhalasi Tóth Baranyi Tamara pedig egyéni csúcsot ért el. A debreceni Magyari 
Katalin bizonytalan versenyzéssel sajnos nem tudta megközelíteni a múlt heti tiszaújvárosi 
eredményét.  Futóink viszont kitettek magukért! 
800 m-en a békéscsabai Gregor László szép versenyzéssel megnyerte a futamot, sajnos a 
gyengébben sikerült elsı 400 m miatt idıeredménye kissé elmaradt az ifi VB MASZ szinttıl, 
de szerintem nem sokáig lesz ez így! Kovács Dávid a KSI-SE futója a 3. helyet szerezte meg. 
Az ifjúsági korú Cser Bence is egyéni csúcsot ért el az ifiknek rendezett 110 m-es 
gátfutásban.  A magyar csapatról elmondható, hogy becsületesen küzdı, szimpatikus és 
tehetséges fiatalokból álló gárda képviselte atlétikánk egy szeletét Rijekában, és biztos 
vagyok benne, hogy a nyári világversenyek valamelyikén találkozni fogunk többükkel, mint a 
magyar válogatott tagjai.  Köszönet Tímár Mihály  edzıkollégának a segítségéért, amit nem 
csak edzıként, hanem sofırként is nyújtott!  A magyarok eredményei: 

400 m férfi síkfutás  1. Kovács Zoltán 47,04 mp junior EB MASZ szint 
                                  4. Lukács Máté 48,48 mp Junior EB szponzori szint 
800 m férfi síkfutás:  1. Gregor László   1:52,85 mp  EYOF szint 
                                   3. Kovács Dávid   1:53,94 mp  EYOF szint 
Hármasugrás férfi:  1. Kiss Dániel  14,82 cm 
Magasugrás férfi   1. Pál Robin   209 cm 
                              3. Fajoyomi Dávid 200 cm 
                              4.  Bakosi Péter 195 cm 
Távol nıi:              1. Indaia Ivett   557 cm  
Gerely nıi:             2. Magyari Katalin 42,51 cm 
Diszkosz nıi:          2. Váradi Krisztina  44,55 m  ifi VB MASZ szint 
                              3. Tóth Baranyi Tamara 43,09 m 
110 m férfi gát (ifi):   2. Cser Bence  14,86 mp 

Különdíjasok: férfi    1. Kovács Zoltán 
                                 5. Lukács Máté 
                                 6. Gregor László 


