
              Beszámoló az Ifjúsági Világbajnokságról 
Idıpont:  2009. július 8-12. 
Helyszín:  Bressanone , Südtirol/Olaszország 
Csapatveztı:  Molnár Ferenc UP szövetségi kapitány 
 
A 2009. évi Ifjúsági Világbajnokságra 42 versenyzınk teljesítette az IAAF által megállapított 
szponzori és MASZ által megállapított szintet. Ezt a magas számot az IAAF alacsony 
szintjeinek köszönhetjük.  
Az alábbi táblázat a szponzori szinteseket mutatja: 34 fı 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az alábbi táblázat a MASZ szinteseket mutatja: 17 versenyzı (vágta váltókkal együtt) 
 
 

  fiúk     lányok     

versenyszám név eredmény szint név eredmény szint 

400 m Deák- Nagy Marcell 47,14 mp m       

1500 m Gregor László 3:52,8 mp m       

3000 m             

2000 m ak Szalai Benjamin 5:55,95 mp m       

vágtaváltó Czimbó Balázs   Nguyen Anasztázia   

  Bagi Ákos   Komiszár Kriszta   

  Ónodi Dávid   Vincze Dorina   

  Deák Nagy Marcell   

m 

Lóránd Lilla   

m 

magas       Bihari Patrícia 178 cm m 

rúd       Horváth Felícia 380 cm m 

        Vincze Petronella 54,62 m m 

diszkosz Huszák János 55,70 m m Váradi Krisztina 47,25 m m 

összetett       Krizsán Xénia 5428 p m 

  fiúk     lányok     

versenyszám név eredmény szint név eredmény szint  

100 m sík Ónodi Dávid 10,90 mp sz Komiszár Kriszta 11,92 mp sz 

  Czimbó Balázs 11,07 mp sz Nguyen Anasztázia 11,95 mp sz 

200 sík     sz Frey Virág 24,94 mp sz 

400 m       Babócsay Sára 56,79 mp sz 

        Lóránd Lilla 56,25 mp sz 

800 m Kovács Dávid 1:53,05 mp sz Kenesei Zsanett 2:14,64 mp sz 

  Kubik Roland 1:55,53 mp sz Gyürkés Viktória 2:08,35 mp sz 

3000 m Szalai Benjamin 8:36,6 mp sz       

  Szelepcsényi Zsolt 6:10,94 mp sz      

110/100 gát Cser Bence 14,36 mp sz Palkó Dianna 14,60 mp sz 

  Bagi Ákos 14,47 mp sz Kerekes Gréta 14,02 mp sz 

400 gát       Vincze Dorina 62,11 mp sz 

magas Bakosi Péter 202 cm sz       

  Sárai Gábor 205 cm sz       

rúd       Szabó Daniella 375 cm sz 

hármas       Bese Zsófia 12,41 m sz 

        Borsányi Gyöngyi 12,43 m sz 

kalapács Fazekas Martin 64,76 m sz Fertig Fruzsina 50,56 m sz 

  Töreky Balázs 63,37 m sz       

gerely Kiss Iván 66,25 m sz Koncz Boglárka 44,83 m sz 

  Gulyás Tamás 61,40 m sz Iványi Anna 43,60 m sz 

  Kulics Máté 53,72 m sz       

gyaloglás Lalik Máté 47:03 p sz       

  Márkus Viktor 47:03 p sz       

összetett       Vild Olivia 4861 p sz 



Sajnos Deák-Nagy Marcell a korosztályos bajnokságon megsérült, és az egész nyári 
versenyidıszakot ki kellett hagynia, beleértve az ifi VB-t is. Ez nemcsak a saját 
eredményességét, de a fiú vágtaváltó döntıbe jutási esélyeit is befolyásolta. 
 
Az ifi VB-re busszal utazott a csapat, a versenyzıkkel az alábbi 6 edzı utazhatott a 
világbajnokságra: 
 
Bakai József    összetett    
Id. Tomhauser István   közép-hosszútáv, gyaloglás   
Németh László   dobások   
Szabó Dezsı    sprint, rúdugrás 
Kámán Ferenc    sprint, gát, váltók 
Tölgyesi Elıd    távolba, magasba ugrások 
 
A csapat orvosa  Dr. Keszler-Rosivall Andrea, a csapat gyúrója Hetey Péter volt. 
 
A hosszú utazás után gyönyörő környezetben, egy mindent kielégítı wellnes szállodában 
szállásolták el a csapatot. Az akkreditáció is rendben lezajlott – csak pár ezer dollár hiányzott, 
de rendezıdött - a csapatértekezleten pedig minden edzı „megkapta” a rábízott versenyzıit. A 
nagy létszámú csapat kemény feladatot jelentett a viszonylag kis létszámú edzıi gárdának, de 
mindenki tudta a dolgát, edzık, versenyzık egyaránt. A pálya és a táj csodálatos volt. 
 
Az 5 nap sőrő programot ígért, és a jó teljesítményt bizonyítja, hogy az utolsó napra maradtak 
a legizgalmasabb versenyek, ahol nem is akármilyen magyar sikereknek is örülhettünk.   
 
A versenyzınk eredményét az alábbi táblázat foglalja össze: 
 

  fiúk         

versenyszám név vitt eredmény  elért eredmény 
Helyezés/ 

indulók száma teljesítmény 

100 m sík Ónodi Dávid 10,90 mp e.f. 11,09 mp 44/92 közepes 

  Czimbó Balázs 11,07 mp e.f. 11,17 mp k.f. 11,20 mp 
Középfutam 

37/92 jó 

200 sík           

400 m           

            

800 m Kovács Dávid 1:53,05 mp 
e.f.1:54,25 mp e.d. 1:55,50 

mp 
Elıdöntı 

20/44 jó 

  Kubik Roland 1:55,53 mp e.f. 2:00,78 mp 52/56 gyenge 

1500 m Gregor László 3:51,5 mp e.f. 3:54,24 mp d. 3:57,26 mp  12/30 jó 

2000 m ak Szalai Benjamin 5:55,95 mp e.f. 6:16,54 mp 28/30 gyenge 

  Szelepcsényi Zsolt  6:09,85 mp e.f. 6:07,80 mp 19/30 egyéni csúcs  

110/100 gát Cser Bence 14,36 mp e. f. 14,59 mp 38/45 közepes 

  Bagi Ákos 14,47 mp e.f. 14,30 mp 30/45 egyéni csúcs  

400 gát Koroknai Máté 55,64 mp e.f. 57,17 mp 27/29 közepes 

vágtaváltó Cser Bence 

  Czimbó Balázs 

  Bagi Ákos 

  Ónodi Dávid 

  Gregor László 

1:54,54 mp e.f. 1:56,75 mp 14/27 jó 

magas Bakosi Péter 202 cm s. 200 cm 20/41 jó 

  Sárai Gábor 205 cm s. 204 cm 22/41 jó 

            

kalapács Fazekas Martin 64,76 m s. 63,65 m 18/32 jó 

  Varga Patric 63,67 m s. 60,53 m 26/32 közepes 

gerely Kiss Iván 66,25 m s. 54,18 m 35/37 gyenge 

  Gulyás Tamás 61,40 m s. 51,40 m 37/37 gyenge 



diszkosz Huszák János 55,70 m s. 50,76 m 25/39 közepes 

  Kulics Máté 53,72 m s. 51,27 m 24/39 jó 

gyaloglás Lalik Máté 47:03 p d. 50:30,95 mp 24/24 gyenge 

  Márkus Viktor 46:10,43 mp d. 49:30,69 mp 23/24 gyenge 
indulók 
száma: fiúk   20 fı  

 
 
 
 
 

  lányok       

versenyszám név 
vitt 

eredmény elért eredmény helyezés minısítés 

100 m sík Komiszár Kriszta 11,92 mp e.f. 12,15 mp k.f. 12,04 mp 17/61 jó 

  Nguyen Anasztázia 11,97 mp  
e.f.12,00 mp k.f. 11,92 mp 
e.d. 11,83 mp d. 11,81 mp  7/61 

ifi magyar 
csúcs 

200 sík Frey Virág 24,94 mp e.f. 25,53 mp 32/55 közepes 

400 m Babócsay Sára 56,79 mp e.f. 57,80 mp 30/43 közepes 

  Lóránd Lilla 55,60 mp e.f. 56,15 mp e.d. 56,57 mp 16/43 jó 

800 m Kenesei Zsanett 2:14,64 mp e.f. 2:14,07 mp 33/50 egyéni csúcs 

  Gyürkés Viktória 2:08,35 mp 
e.f. 2:08,93 mp e.d. 2:08,13 

mp          d. 2:12,60 mp  8/50 egyéni csúcs 

1500 m           

2000 m ak           

            

110/100 gát Munkácsy Petra 14,25 mp e.f. 14,06 mp  e.d. 14,10 mp 20/36  egyéni csúcs 

  Kerekes Gréta 14,02 mp e.f. 14,39 mp 26/36  jó 

400 gát Vincze Dorina 62,11 mp e.f. 65,03 mp 20/22  közepes 

vágtaváltó Nguyen Anasztázia   

  Komiszár Kriszta 2:10,93 mp 

  Vincze Dorina   

  Lóránd Lilla   

e.f. 2:09,68 mp d. 2:09,22 mp  2/18 
legjobb magyar 

eredmény          
kiváló 

magas Bihari Patrícia 178 cm s. 177 cm d. 175 cm  10/28 jó 

            

rúd Horváth Felícia 380 cm s. 385 cm d. 400 cm  3/22 egyéni csúcs 

  Szabó Daniella 375 cm s. 365 cm 19/22  jó 

hármas Bese Zsófia 12,41 m s.11,82 m 29/36 közepes 

  Borsányi Gyöngyi 12,43 m s.12,35 m 22/36  jó 

kalapács Fertig Fruzsina 52,83 m s. 34,67 m 33/33  gyenge 

  Vincze Petronella 54,62 m s. 51,78 m 13/33  közepes 

gerely Koncz Boglárka 45,03 m s. 41,23 m 28/37 közepes 

  Iványi Anna 43,70 m s. 44,64 m 21/37  egyéni csúcs 

diszkosz Váradi Krisztina 47,25 m s. 45,83 m d. 45,30 m  10/24 jó 

            

gyaloglás           

            

összetett Krizsán Xénia 5428 p 5353 pont 4/15 kiváló 

  Vild Olivia 4861 p 4839 pont 12/15 jó 
indulók 
száma: lányok   22 fı  

 
 



Az ifi VB legeredményesebb szakága a sprint szakág volt. Ez egyik oldalon kellemes 
meglepetés, hiszen egy világbajnokságon a sprinterek között bekerülni a legjobbak közé 
magyarként, igen ritkán fordul elı, a másik oldalon viszont az jelenti, hogy az eddig mindig 
legeredményesebb dobó szakág az ifjúsági korosztályban kicsit elmaradt a várakozástól. 
Persze ez nem jelenti azt, hogy a VB-n gyengébben szereplı dobók a következı években nem 
végeznek majd elıkelıbb helyen az aktuális világversenyeken. 
Ami még számomra a jövıre nézve bíztató, hogy a döntıbe került atlétáink majd minden 
szakágat képviseltek, a jó és széles utánpótlás nevelést bizonyítva.  
Nézzük a statisztikát: 
 
Érmesek:  nıi vágtaváltó:   2. hely 
     Nguyen Anasztázia 
     Komiszár Kriszta 

Vincze Dorina 
Loránd Lilla 

A lányok sporttörténelmet írtak azzal, hogy sprinter váltóként világbajnokságon dobogóra 
kerültek. A második hely pedig ( az USA mögött!!!) minden képzeletet felülmúlt. De, hogy 
nem véletlenségrıl van szó – a sportban sem léteznek véletlenek – azt az bizonyítja, hogy a 
négy lány, kiegészülve Frei Virággal, egész évben keményen, összefogva, nagy hittel készült  
a VB-re. Köszönet illeti nemcsak a versenyzık edzıit, de Kámán Ferenc Heraklész szakág 
vezetıt is, aki mindvégig összefogta a csapatot, mind felméréseken, mind edzıtáborokban, 
mind versenyeken. Ez a diadal az összefogás diadala is volt. 
 Ezt a jövıben is folytatni kell, és nem marad el a siker! 
 
   Horváth Felícia   3. hely  rúdugrás 
 
Felícia egész évben kiegyensúlyozottan versenyzett, a döntıbe is magabiztosan került be. A 
fináléban sem ijedt meg a feladattól, és kitőnı versenyzéssel elsıre átjutva a 4 méteren 
(egyéni csúcs) dobogóra került. Jó felépítéső, tehetséges, szorgalmas atléta, biztos vagyok 
benne, hogy a következı években is szerezni fog örömöt a magyar atlétikának. Erre garancia 
lehet Szabó Dezsı, Felícia edzıje is. 
 
Pontszerzık:  Krizsán Xénia   4. hely  7 próba 
 
Bakai József tanítványa kiváló fizikai adottságokkal rendelkezik, tehetséges, szorgalmas és jó 
versenyzı típus. Ezt bizonyította a VB-n is, ahol a két nap alatt végig kiegyensúlyozottan 
versenyzett, és megérdemelten érte el a 4. helyet, megközelítve legjobbját. A következı 
években reméljük sok örömet fog még okozni az összetett szakág, köztük Xénia és Vild 
Olívia is. Meg kell jegyeznem, több kiváló fiatal leány összetettesünk készül a nagy 
versenyekre, a szakág felfelé szálló ágban van. 
 

Nguyen Anasztázia   7. hely  100 m síkfutás 
 
Naszti eredménye, és fıleg helyezése a magyar csapat egyik legkellemesebb meglepetése 
volt. Az atlétikai versenyeken – hagyományosan - a 100 m-es síkfutásokat várják leginkább a 
nézık. Hogy „ki a leggyorsabb”, az mindig érdeklıdésre ad okot. És hogy az ifi VB-n egy 
magyar kislánynak szurkolhattunk – egy igazából nem európaias versenyszámban -, ráadásul 
egész a döntı végéig. ez nagyon nagy élmény volt. Szabó Dezsı tanítványa a VB-re hozta 
csúcsformáját, amit bizonyít, hogy 2x is megjavította a szakállas ifi csúcsot. Nem ijedt meg 
ellenfeleitıl, végig felszabadultan, „élvezettel” versenyzett. Nagy szerepe volt a leány váltó 
sikerében is. Naszti a VB legeredményesebb magyar versenyzıje volt az ifi VB-n,  remélem 
az elkövetkezendı években sok szép sikert hoz majd a sprinter szakágnak és hazánknak 
egyaránt.   
    



Gyürkés Viktória    8. hely  800 m-es síkfutás 
 
Viki taktikus, kiváló versenyzéssel, egyéni csúcsot futva jutott be a döntıbe. Ott viszont erıs 
iramot diktáltak ellenfelei (sokkal jobb egyéni csúccsal rendelkeztek), amit Viki nem bírt el, 
így nagy hátránnyal lett nyolcadik. De id. Tomhauser István tanítványának nincs 
szégyenkeznivalója, és biztos vagyok benne, hogy az európai junior mezınyben elırébb fog 
végezni a következı években.  
    
Döntıbe jutottak: Bihari Patrícia    10. hely magasugrás 
 
Patrícia a VB elıtti idıszakban több versenyen is jól teljesített, várható volt, hogy egyéni 
csúcs esetén nyolc közé kerülhet. A selejtezıben jól ugrott és biztosan jutott a 12 közé. A 
döntıben viszont technikai problémákkal küszködött, kicsit idegesebben versenyzett a 
kelleténél, ezért görcsössé vált. Az elért helyezése és eredménye is jó, minden feltétel adott 
ahhoz, hogy a következı években elırébb kerüljön.  
 
   Váradi Krisztina     10. hely diszkoszvetés 
 
Kriszta tizenkettes döntıbe kerülése kellemes meglepetés volt. Nagyon jól használta ki a 
számára kedvezı szelet, és az egyéni legjobbját megközelítve biztosan lett döntıs. A 
döntıben már nem tudott javítani, a tét miatt a mozgása lassúbb, darabosabb lett. Kemény, 
céltudatos atléta, a következı években sokat fejlıdhet. Helyezése kiváló. 
 
   Gregor László   12. hely 1500 m-es síkfutás 
 
Tóth Sándor tanítványa (edzıje szerint is) a döntıért utazott az ifi VB-re. Az elıfutamban a 
kedvezı futambeosztás és a lassabb iram révén okos versenyzéssel teljesítette is a feladatot.  
A döntıben viszont már más taktikát választottak a zömében afrikai futók, ez sajnos Lacinak 
még erısnek bizonyult, így nagy hátránnyal ért be a 12. helyen a célba. Helyezése 
tiszteletreméltó. Laci egyedülálló alkati adottságokkal rendelkezik, egy nyugodt, nem 
elhamarkodott edzésprogrammal pár év múlva a következı korcsoportban is az elitbe 
kerülhet.  
 
 
Versenyzıink közül 9-en értek el egyéni csúcsot.  
10 versenyzı teljesítményét értékelem kiváló minısítéssel. 
 Mindannyian - magukhoz mérten - kiemelkedı eredményt értek el, és a csúcsforma 
idızítésében is sikeresek voltak.     
 
Hét versenyzı teljesítményét értékeltem „gyenge” jelzıvel. Sajnos nekik nem sikerült a 
kijutáshoz elért szint közelébe sem kerülni. (ami amúgy igen gyenge volt) Nem olyan egyszerő 
egy világbajnokságon egyéni csúcsot elérni, vagy az év legjobb teljesítményét összehozni, 
bízom benne, minden versenyzınek pozitív élményt jelentett a VB, és a levont tanulságokat a 
jövıben hasznosítani tudják a versenyzık és a szép számmal kint megjelent edzık is. 
 
  



Összegezve: 
 
Az olaszországi ifi VB kimondottan jó hangulatú, szervezés szempontjából is kielégítı, 
magas színvonalú verseny volt. 
Az ifi VB-n 180 ország sportolói versenyeztek. 
A magyar csapat a 39 érmet szerzı ország közül a 24. helyet szerezte meg. 
A 73 pontszerzı ország közül a 18. helyen végeztünk, ami kiváló teljesítmény. 
 
 
Kiváló edzı kollégák, fegyelmezett, nagy létszámú csapat, jó eredmények, tehetséges fiatal 
atléták. Ez jellemezte ezt a bı egy hetet. 
Biztos vagyok benne, hogy az ifi csapatból többen sikeresen fognak szerepelni a következı 
évek világversenyein is, mindenképpen továbbra is kiemelt figyelmet érdemel a korosztály. 
 
 
Dunaújváros, 2009. augusztus 20.    
 
        Molnár Ferenc   

UP kapitány 
 


