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               Beszámoló a Junior Európa Bajnokságról 
Idıpont:  2009. július 23-26. 
Helyszín:  Novi Sad/Szerbia 
Csapatveztı:  Molnár Ferenc UP szövetségi kapitány 
 
A 2009. évi Junior Európa bajnokságra 22 versenyzınk teljesítette a MASZ által 
megállapított és az EEA által kiírt szinteket. Az alábbi táblázat a MASZ szinteseket 
tartalmazza: 
 
 
 
 

 MASZ szintesek 

    szinteljesítés: július 11. Balaton Bajn.  

 m= masz szint  végsı nevezés 13.júl  

 junior EB  

   Novi Sad  2009. 07.23-07.26    

ssz. név szül. év  club versenyszám eredmény hol, mikor  szint(m)  

1. Bodák Márk 91 Mezıtur diszkosz 55,10 m Veszprém, júl. 11. m 

2. Kovács Zoltán 91 Mohácsi SE 400 m sík,váltó 47,04 mp Rijeka, május 19. m 

3. Lukács Máté 91 Favorit AC 400 m sík, váltó 47,49 mp Székesfehérvár, jún.27. m 

4. Németh Eszter 90 Dobó SE kalapács 60,17 m Veszprém, május 23. m 

5. Ozoray Jenny 90 Dobó SE diszkosz 48,11 m Szombathely, április 18. m 

6. Schwéger Norbert 90 VEDAC kalapács 70,93 m Veszprém, május 12. m 

7. Szabó Barbara 90 Margítszigeti AC magas 185 cm Rehlingen, június 1. m 

8. Szabó Dániel 91 Dobó SE kalapács 71,79 m Szombathely, május 26. m 

9. Hernádi Gábor 90 HONVÉD SE gerely 68,23 m Veszprém, május 24. m 

10. Hudi Ákos 90 VEDAC kalapács 77,87 m Budapest, június 8. m 

11. Kállay Dániel 90 VEDAC 800 m sík 1:48,57 mp Budapest, június 10. m 

12. Koroknai Tibor 90 DSI-SI 400 m gát,váltó 52,49 mp Ljubljana,június 1. m 

13. Ozoray Jenny 90 Dobó SE kalapács 63,74 m Szombathely, június 20. m 

  
 
 
Az alábbi táblázat a szponzori szinteseket tartalmazza: 
 
 
 
 

 Indulók 

 sz= szponzori szint  szinteljesítés: július 11. Balaton Bajn.  

    végsı nevezés 13.júl  

 junior EB  

   Novi Sad  2009. 07.23-07.26    

ssz. név 
szül. 

év club versenyszám eredmény hol, mikor  szint(sz)  

1. Pálfi Brigitta 90 VEDAC 100 m gát 14,01 mp Veszprém, 09.17. sz 

2. Czebei Réka 92 Favorit AC 5000 m 16:52,72 mp Budapest, június 13. sz 

3. Fajoyomi Viktor 91 Gödöllıi EAC magas 212 cm Székesfehérvár, jún.27. sz 

4. Gergelics Cintia 91 Dobó SE kalapács 55,86 m Székesfehérvár, jún.27. sz 

5. Kiss Dávid 91 PFK 10 000 m 31:14,14 mp Budapest, június 17. sz 

6. Kriván Berta 91 BEAC 10 km gyaloglás 49:55,0 mp Dudince, márc. 28. sz 

7. Pál Robin 91 MISI SC 110 gát 13,94 mp +0,3 Székesfehérvár, jún.27. sz 

7. Pál Robin 91 MISI SC magas 214 cm Somoskı, június 24. sz 

8. Végvári Dóra 90 Gödöllıi EAC távol 618 cm Budapest, 2008. sz 

9. Zsigovics Natália 91 ARAK 400 m sík 54,87 mp Mannheim, június 13. sz 
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A versenyre busszal utaztunk, a versenyzıkkel 7 edzı utazhatott a kontinens bajnokságra: 
 
Zentai Tibor   MASZ pénzen 
Tóthné Stupián Anikó MASZ pénzen 
Németh László  MASZ pénzen 
Szabó István   MASZ pénzen 
Filákovity István  MASZ pénzen 
Fülöp Péter   szponzori pénzen 
Lukács Sándor  szponzori pénzen 
A csapat orvosa  Dr. Miltényi Márta, a csapat gyúrója Hetey Péter volt. 
 
Az utazás szerencsésen ért véget, bár kalandosan kezdıdött. A megrendelt buszunk ugyanis 
vidékrıl érkezett volna, de útközben lerobbant, ezért új buszt kellett rendelni. Klenóczky Bea 
igazgató asszony azonban megoldotta a feladatot, így némi késéssel, de elindulhattunk.  
A megérkezésünk után elfoglalhattuk a szállásunkat. Az akkreditálás is sikeres volt, a 
második nap bejártuk a verseny színhelyét is, készen állt a csapat a megmérettetésre. 
A négy napba sőrített EB kemény feladat elé állította a versenyzıket, hiszen nemcsak a 
szélsıséges meleggel kellett megbirkózni, hanem néhány versenyzınek egy napon belül 
többször is a versenypályára kellett állnia. 
A verseny lebonyolítása zökkenımentesnek bizonyult, a nagy meleg miatt azonban többször 
akadtak gondok a technikával.  
A versenyzınk eredményét az alábbi táblázat foglalja össze: 

 Eredmények  

ssz.  név 
szül. 
év club versenyszám 

nevezett 
eredmény 

elért eredmény  
 

Indulók 
száma/Helyezés  teljesítmény  

1. Bodák Márk 91 Mezıtur diszkosz 55,10 m 48,21 m 25/25 gyenge 

2. Czebei Réka 92 Favorit AC 5000 m 16:52,72 mp 17:28,43 mp 12/12 gyenge 

3. Fajoyomi Viktor 91 Gödöllıi EAC magas 212 cm 205 cm 25/15 közepes 

4. Gergelics Cintia 91 Dobó SE kalapács 55,86 m 55,15 m 21/17 jó 

5. Hernádi Gábor 90 HONVÉD SE gerely 68,23 m 66,34 m 25/18 jó 

6. Hudi Ákos 90 VEDAC kalapács 77,87 m 79,14 m 28/2 . hely 
egyéni 
csúcs 

7. Kállay Dániel 90 VEDAC 800 m sík 1:48,57 mp 1:51,44 mp 
Középfutam 

28/11 közepes 

8. Kiss Dávid 91 PFK 10 000 m 31:14,14 mp 32:30,22 mp 17/9. hely jó 

9. Koroknai Tibor 90 DSI-SI 400 m gát,váltó 52,49 mp 
e.f. 52,74 mp k.f. 53,97 

mp 
Középfutam 

27/14 jó 

10. Kovács László 91 Gödöllıi EAC 200 m, váltó 21,54 mp  22,05 mp 35/32 közepes 

11. Kovács Zoltán 91 Mohácsi SE 400 m sík,váltó 47, 04 mp 
e.f. 46,98 mp d. 47,07 

mp 29/5. hely egyéni 
csúcs 

12. Kriván Berta 91 BEAC 10 km gyaloglás 49:55,0 mp idı nélkül/bírói hiba/ nincs 
8. lehetett 

volna 

13. Lukács Máté 91 Favorit AC 400 m sík, váltó  47,49 mp 
kf. 47,39 mp d. 47,69 

mp 29/8. hely egyéni 
csúcs 

14. Németh Eszter 90 Dobó SE kalapács 60,17 m 59,29  m 21/5. hely kiváló 

15. Ozorai Jenny 90 Dobó SE diszkosz 48,11 m s. 48,37 m d. 43,33 m 23/11. hely közepes 

  Ozorai Jenny 90 Dobó SE kalapács 63,74 m 63,70 m 21/2. hely kiváló 

16. Pál Robin 91 MISI SC 110 gát 13,94 mp  14,98 mp 31/28 gyenge 

  Pál Robin 91 MISI SC magas 214 cm 210 cm 25/8. he ly jó 

17. Schwéger Norbert 90 VEDAC kalapács 70,93 m 67,67 m 28/14 közepes 

18. Szabó Barbara 90 
Margítszigeti 

AC magas 185 cm 180 cm 19/10. hely közepes 

19. Szabó Dániel 91 Dobó SE kalapács 71,79 m 73,61 m 28/7. hely kiváló 

20. Végvári Dóra 90 Gödöllıi EAC távol 618 cm 582 cm 24/22 közepes 

21. Zsigovics Natália 91 ARAK 400 m sík 54,87 mp 56,02 mp 19/16 gyenge 

  Koroknai Tibor 90 DSI-SI 4x400 m váltó 

  Kovács László 91 Gödöllıi EAC 4x400 m váltó 

  Kállay Dániel 90 VEDAC 4x400 m váltó 

  Lukács Máté 91 Favorit AC 4x400 m váltó 

  Kovács Zoltán 90 Mohácsi SE 4x400 m váltó 

nincs 3:12,63 mp 11/4. hely kiváló 
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A junior EB legeredményesebb szakága a dobó szakág volt. 
Kellemes meglepetést okozott a férfi 4x400 m-es váltó, amit annak is köszönhettünk, hogy 
két versenyzınk is bejutott a 400 m-es síkfutás döntıjébe. Ugróink közül a magasba ugrók 
bizonyultak erısebbnek, sajnos a junior korosztályban a távolba ugrásokban igen kevés 
„ütıképes” versenyzınk van. A közép, hosszútávfutó szakágban vannak tehetséges 
versenyzıink, sajnos az EB-n rossz taktikai versenyzés miatt nem sikerült döntıbe jutnia 
kiváló 800 m- es futónknak. 
 
Érmesek:  Ozorai Jenny    2. hely  kalapácsvetés 
 
   Jenny az egész EB alatt céltudatosan készült arra, hogy ismét érmet 
szerezzen világversenyen. A döntıbe simán bejutott, ahol „csak” a 4. helyen állt egészen az 
utolsó sorozatig. Kiváló versenyzıi tulajdonságainak köszönhetıen az utolsó dobásával került 
fel a dobogó 2. fokára. Diszkoszvetésben is a döntıbe dobta magát, de úgy érzem, már 
„jólakottan” nem igazán tudott rákoncentrálni a feladatra, pedig pontszerzı is lehetett volna. 
Ennek ellenére a magyar csapat egyik legeredményesebb versenyzıje volt. 
 
   Hudi Ákos    2. hely  kalapácsvetés 
    
   Ákosnak igen nehéz volt egész héten szinten tartania magát, hiszen a 
férfi kalapácsvetés az utolsó elıtti és az utolsó napon volt. A hatalmas meleg sem kedvezett. 
De tudta a feladatát, és a döntıbeli elsı hatalmas dobásával végül is a 2. helyet szerezte meg. 
Igaz, megverte legnagyobb ellenfelét az európai ranglista vezetı spanyol dobót, pechére 
azonban ukrán ellenfele / szintén elsıre/ a világ idei legnagyobb dobásával megverte. Ákos a 
közeljövıben méltóan képviselheti a magyar kalapácsvetı hagyományokat, szorgalmával és 
tehetségével akármeddig eljuthat. 
 
Pontszerzık:   4x 400 m –es férfi váltó  4. hely 
 
   Koroknai Tibor 

Kovács László 
Kállay Dániel 
Lukács Máté 
Kovács Zoltán 
 
Az 5 fiatalember igazi csapatként, nagy akarással érte el a kiváló 

helyezést. Ide tartozik, hogy Deák-Nagy Marcell sérülése miatt nem vártuk ezt 
az eredményt a váltótól, de a szerencsének és a fiúk kemény futásának 
köszönhetıen megszületett az EB egyik kellemes meglepetése. A jövıre való 
tekintettel meg kell jegyeznem, a váltók szerepeltetése a világversenyeken 
mindig sejtethet egy jó helyezést. És erre a jövıben is figyelni kell. 

 
   Németh Eszter   5. hely  kalapácsvetés 
 
   Eszter ötödik helye tulajdonképpen megfelel mind az edzıje, mind a 
csapatvezetés elvárásainak, nyugodt, tudásának megfelelı versenyzéssel érte el a kiváló 
eredményt. Úgy hallottam, Eszter ısztı egyetemi tanulmányait részesíti elınyben, a 
versenysportot visszafogva, remélem elhatározásán változtatni fog. 
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Kovács Zoltán   5. hely  400 m-es síkfutás 

 
   Az EB egyik legszebb színfoltja  – mellesleg a magyar atlétika egyik 
legnagyobb tehetsége – Zoli négy napos versenyzése volt. Az elért 5. helye nem tükrözi 
igazán az akarását, küzdeni tudását, koncentrálását. A versenyzési stílusa, ereje a dobogóra is 
elég lehetett volna, sajnos pont a döntıre fáradt el egy kicsit, és a taktika sem jött be. Ennek 
ellenére a jövı embere lehet és pár év múlva biztos döntıbe láthatjuk a következı 
világversenyek valamelyikén.  
 
    
   Szabó Dániel    7. hely  kalapácsvetés 
 
   Egyéni csúcsot dobva érte el a 7. helyet, az igen erıs mezınyben ez 
maximálisan megfelelt az elvárásoknak.  
 
   Pál Robin    8. hely  magasugrás 
 
   Robin magasugrásbeli helyezése sajnos egy rontott kísérlet miatt lett 
nyolcadik, 211 cm-t ugrott az 5. is. Úgy gondolom, nem volt jó döntés a rövid gáton való 
indulása a magas selejtezı és a döntı között, nem csak azért, mert el is rontotta a gátat, hanem 
mert elképzelhetı, hogy pihentebben elırébb jut magasugrásban. Jövıre a Junior Vb-re 
remélem már csak egy versenyszámra fog koncentrálni.   
    

Lukács Máté    8. hely  400 m-es síkfutás 
 
Máté nyolcadik helye kellemes meglepetés volt számomra, bár az 

elıdöntıbe futott egyéni csúcsa biztosan juttatta döntıbe. Ott már kissé 
fáradtan futott, de a váltóban ismét kitőnıen teljesített, a legeredményesebb 
magyar futó volt. Vele is számolni kell a jövıben a 4x 400 m-es felnıtt 
váltóban is , akár már jövıre a felnıtt EB-re. 

 
 
 
Döntıbe jutottak:   
 

Kiss Dávid    9. hely  10000 m-es síkfutás 
 
   Nagy melegben, taktikai versenyben érte el a kiváló helyezést, jól 
küzdött, maximálisan teljesített önmagához képest. 
 
   Szabó Barbara    10. hely magasugrás 
 
   Barbi egész évben kiválóan versenyzett, sok nemzetközi versenyen 
indult, a döntıbe is biztosan bejutott. Ott azonban nem tudta igazán átvenni a verseny 
hangulatát, technikai hibákkal küszködött, ezért nem sikerült nagyobbat ugrania. A 
csapatvezetés nyolc közé várta, sajnos nem sikerült, több rontott kísérlet miatt nem lehetett 
pontszerzı. 
   Ozorai Jenny    11. hely diszkoszvetés 
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Versenyzıink közül 3-an értek el egyéni csúcsot, mindannyian pontszerzık lettek.  
Hét versenyzı teljesítményét értékelem kiváló minısítéssel. Mindannyian - magukhoz mérten 
-  kiemelkedı eredményt értek el, és a csúcsforma idızítésében is sikeresek voltak.     
Négy versenyzı teljesítményét értékeltem „gyenge” jelzıvel. Sajnos ık voltak azok, akik a 
kijutáshoz elért eredményeiket nem tudták megközelíteni, van, aki azért, mert a világverseny 
hangulatát nem tudta „átvenni”, van, aki azért, mert a sorozatterheléstıl elfáradt, és van, aki 
egyszerően formán kívül teljesített. 
 
 Összegezve: 
 
A junior EB-n 43 ország vett részt. 
A magyar csapat a 22 érmet szerzı ország közül a 18. helyet szerezte meg. 
A 34 pontszerzı ország közül a 18. helyen végeztünk. 
 
 
Jó hangulatú, tehetséges és fegyelmezett csapattal vettünk részt a Junior EB-n. 
Edzı kollégáim kiválóan oldották meg a feladatokat, mindenki jól érezte magát, annak 
ellenére, hogy a szállás és az étkezés sem ütötte meg a nemzetközi szintet. 
Úgy gondolom, hogy a csapatból többen sikeresen fognak szerepelni a következı évek 
világversenyein, ezért érdemes ıket minden módon támogatni. 
 
Sajnos történt egy sajnálatos eset is. Pálfi Brigitta – aki szponzori szintet ért el 100 m-es 
gátfutásban - azért nem indulhatott az EB-n, mert nem lett idıben benevezve.  
Ezt a durva adminisztrációs hibát az UP szövetségi kapitány követte el. Kifogás nem nagyon 
lehet, ha csak az nem, hogy a nyári leterheltsége az UP kapitánynak olyan szintő volt, hogy a 
versenyek „egymásba értek”, és a nevezéseket senki nem ellenırizte le rajta kívül.  
A tanulságok leszőrése után szeretném, ha a jövıben ilyen nem fordulna elı. Ennek 
érdekében több javaslatot teszek majd le az asztalra a közeljövıben. 
 
 
 
Dunaújváros, 2009. augusztus 20.    
 
        Molnár Ferenc  UP kapitány 
 


