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Ökölvívó Akadémia létesül Székelyföldön

Nagy jövő előtt a székely ökölvívás
FOTÓ: GODAKO KLUB

Madár, azaz Erdei Zsolt profi világbajnok nevét
mindenki ismeri, akit kicsit is érdekel a magyar
sport és ezen belül az ökölvívás. Ma az utánpótlás-nevelésben dolgozik. Vele együttműködésben bokszakadémia létesül Székelyföldön.

A

g y e r g y ó sz e nt m i k ló s i
GODAKO klub és az Erdei Zsolt által vezetett
Madárfészek Ökölvívó Akadémia között már létezik kapcsolat, ennek köszönhetően
neves magyarországi szakemberek tartottak edzéseket itt.
Hamarosan azonban intézményesül a kapcsolat a GODAKO
és a Madárfészek között. Ennek köszön hetően lényegesen jobb lehetőségek nyílnak
meg a székely ökölvívók előtt,
mint amilyenek jelenleg vannak. Cél a Székelyföldi Ökölv ívó A kadémia létrehozása
– mondja el Huszár Árpád, a
GODAKO vezetője, és az akadémia megálmodója.
A z elképzelés szerint
Gyergyószentmiklós lesz ennek a központja, de Csíkszereda és Székelyudvarhely is része
lesz az együttműködésnek.

Vendégeink
a magyar ökölvívás vezetői
Erdei Zsolttal személyesen is
találkozhatnak a sportkedvelők ezen a héten, hiszen három
helyszínen is nyilvános edzésekre kerül sor. Madár mellett
itt lesz még dr. Kovács László,
a Magyar Ökölvívó Szövetség
szakmai igazgatója és Wida József, a Madárfészek akadémia
igazgatója is.

A nyilvános edzéseken nem
csak a házigazda székely bokszolókat dolgoztatják meg a
szakemberek, hanem itt lesz a
magyar serdülő és junior válogatott hat tagja is, a válogatott
edző Dorkó Péter és Turós Arnold irányítása mellett.
A ny ilvá nos edzések sora 19-én, csütörtökön Székely udvarhelyen kezdődik a
Septimiában található bokszterembe, 18 órára várják az
érdeklődőket. 20-án Csíkszeredában a Székely Károly Iskola
tornatermében lesz az esemény
17 órától. Szombaton, 21-én
délelőtt 10.30-tól a sportiskola tornatermében zajlik majd
az edzés.

Életpályát ad az akadémia
Nem csak erő, hanem komoly intelligencia is kell ahhoz,
hogy az ökölvívásban messzire
juthasson valaki. A székely fiatalokban megvan ez az adottság, ehhez teszi majd hozzá az
akadémia azokat a feltételeket,
amelyeknek segítségével magas
szintre juthatnak a sportolók.
Az akadémia-rendszer sajátossága, hogy az ebben részt vevő gyermekek, fiatalok számára
teljes ellátást, minden szükséges felszerelést, megfelelő versenyeztetést biztosítanak, és
természetesen magas szakmai

A Vaskertes iskolában tartott bemutató után 33 gyermek kapott kedvet az ökölvíváshoz
színvonalú edzésmunkát. Magyarországon a kiemelt sportágak közé tartozik a boksz, és
ennek köszönhetően tud részt
vállalni a székelyföldi sportban
is a Madárfészek – vázolja Huszár Árpád. 10-14 éves gyermekekkel kezdenék el a munkát, és
hosszú távra terveznek, a sport
által életpályát adva a tehetséges és kitartó fiatalok számára.

Nem nulláról indulnak
Az akadémia megszületése
azt jelenti, hogy a székelyföldi ökölvívás egyből több emeletet ugorhat- mondja Huszár.
Gyergyószentmiklóson nem ismeretlen ez a sport, de nem
volt olyan színvonalú, hogy a

Szilágyi és Hosszú 2016 legjobbja
A férfiaknál Szilágyi Áront, a
nőknél Hosszú Katinkát választották a 2016-os év sportolójának a Magyar Sportújságírók
Szövetsége (MSÚSZ) által kiírt
szavazáson.
Szilágyi a riói olimpián címét megvédve győzött a kardozók eg yén i versenyében,
míg Hosszú az augusztusi ötkarikás játékok negyedik legeredményesebb sportolója lett:
aranyérmet nyert 200 és 400
méteres vegyesúszásban, valamint 100 méter háton, és másodikként csapott célba a 200
méteres hátúszás fináléjában.
Hosszú mellett a riói olimpián szintén három aranyérmet
szerzett Kozák Danuta, valamint a párbajtőr ötkarikás
bajnoka, Szász Emese, a férfiaknál pedig az olimpiai ezüstérmes úszó, Cseh László és
a Rióban egyéniben második,
csapatban harmadik párbajtőröző Imre Géza került még a
legjobb három közé.
Az edzők és a szövetségi kapitányok összevont kategóriájában Hosszú edzője és férje,
Shane Tusup győzött. Itt Dárdai
Pál és Kulcsár Győző volt még
jelölt. A csapatok versenyében a
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hobbisporton túlmutasson. Erre most lehetőség lesz. Huszár
Árpád már több éve vágott bele abba, hogy fiatalkori sportolói
tapasztalatait edzőként kamatoztassa, az önerőből létrehozott
edzőteremben számos gyerek
kezdett ismerkedni a sportággal, sőt felnőttek is. Rendszeresen irányították az edzéseket
neves magyarországi és erdélyi szakemberek. Több bemutató jellegű edzést is szerveztek,
tavaly a Vaskertes iskolában
egy tornaórán is ízelítőt adtak a
gyermekeknek a sportágból, ezt
követően 33-an jelezték, szeretnének boksz edzésekre járni.
Ez volt az egyik ok, amiért úgy
döntöttek, hogy komolyabb formában kellene folytatni a tevé-

kenységet. Ezért alakult meg a
GODAKO klub. A másik ok, hogy
megtapasztalhatták: az eddig elvégzett munka nem hiábavaló.
Az egyik ökölvívó, Huszár Dávid
tavaly bemutatkozott a magyar
országos bajnokságban a junior korosztály 63 kilogrammos
mezőnyében. Az első meccsen
ugyan nem született győzelem,
de a megosztott pontozás után
elismerések igen, és ennek lett
a következménye az a kapcsolat is, ami a Madárfészekkel való
együttműködéshez és az akadémia gondolatának megszületéséhez vezetett. Ez már nem hobbi
sport, megnyílt egy messzire vezető út a székely ökölvívás előtt.
GERGELY IMRE

Chile ellen javíthatnak
A magyar férfi kézilabda-válogatott az első mérkőzésen pénteken az Európa-bajnok és olimpiai
bronzérmes német együttestől, a
második találkozón szombaton
pedig az Eb-bronzérmes Horvátországtól szenvedett vereséget
a franciaországi világbajnokság
C csoportjában. Két vesztes öszszecsapás után a magyar válogatott ma 18.45 órától Chilével
játszik, és esetleges győzelmével
elhagyhatja a csoport utolsó helyét, ezt követően szerdán Szaúd-Arábia, majd pénteken utolsó
csoportmeccsén Fehér oroszország lesz az ellenfele.

A magyar csoport eredményei:
Németország–Magyarország
27–23 (16–11), Horvátország–
Mag yarország 31–28 (11–11),
Fehéroroszország–Chile 28–
32, Horvátország–Szaúd-Arábia 28–23, Chile–Németország,
Szaúd-Arábia–Fehéroroszország
– vasárnap lapzártánk után.
Az állás: 1. Horvátország 4
p o nt /2 m é rk ő z é s, 2 . C h ile 2/1, 3. Németország 2/1, 4.
Fehéroroszország 0/1, 5. Szaúd-Arábia 0/1, 6. Magyarország 0/2.
ILLUSZTRÁCIÓ

Az év sportolója gála díjazottjai
férfi labdarúgó-válogatott nyert,
amely 44 év után szerepelt Európa-bajnokságon, s Franciaországban csoportját veretlenül
megnyerve a nyolcaddöntőig jutott. A legjobb háromba a női
kajakkettes és kajaknégyes
került. Az év férfi futballistájának a nemzeti csapattól a
kontinenstorna után elbúcsúzott Király Gábort választották
a sportújságírók.

A z ünnepségen a korábbi
62-szeres válogatott labdarúgó, Göröcs János az MLSZ
életműdíját, míg a négyszeres
olimpiai bajnok párbajtőröző
Kulcsár Győző – akinek tanítványa, Szász Emese megnyerte a női párbajtőrözők egyéni
viadalát a riói olimpián – az
MSÚSZ és a Magyar Olimpiai Bizottság közös életműdíját vehette át.

Az első két mérkőzés nem volt sikeres a magyarok számára

