SPORT
Célegyenesben az ökölvívó akadémia megalapítása

Komoly tervek a székely bokszban
Jövő év végére már
az első komoly eredményeket várják a
megalapítás alatt álló,
gyergyószentmiklósi
székhelyű erdélyi
Madárfészek Ökölvívó Akadémia vezetői.
Alaposan felgyorsult a
székelyföldi boksz élete. Az intenzív munka
heteken belül elindul.

M

integy harminc fiatal
kóstolt bele szombaton
Erdei Zsolt világbajnok
irányításával a boksz világába. Habár bemutató jellegű volt
a nyilvános edzés, korántsem
volt könnyed szórakozás. Jó volt
a hangulat, de Madár rendesen
megizzasztotta az érdeklődő
gyergyóiakat és a magyarországi utánpótlás-válogatottakat
egyaránt. Az esemény egyben
a Magyar Ökölvívó Szövetség és
a Madárfészek Akadémia székelyföldi együttműködés-indító körútjának záró felvonása is
volt. Nagyon hamar várhatók a
következő fejlemények.

Az első benyomás nagyon pozitív
Nag yon kellemes tapasztalatokkal zárták a négynapos időszakot, amely során
Gyergyószentmiklóst megelőzően Székelyudvarhelyen és
Csíkszeredában is nyilvános
edzéseket tartottak, illetve tárgyaltak az akadémiaalapítás
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részleteiről a helyi érintettekkel – foglalta össze dr. Kovács
László, a Magyar Ökölvívó Szövetség szakmai igazgatója. Azt
látták, hogy sok értékes versenyző palánta van, akik szívesen űznék ezt a sportot. Kitörési
vágy él bennük, és ez nagyon
fontos – mondta.
E l m o ndt a , t á r g ya lt a k a
gyergyószentmiklósi önkormányzattal, vállalkozókkal és
más közéleti szereplőkkel is, és
azt tapasztalták, hogy nagy reményeket fűznek az akadémia
létrehozásához, és jelezték, hogy
számíthatnak a segítségükre.
A bizalmat az adja, hogy Erdei Zsolt neve garancia mindenki számára, már azért is,
mert már bizonyított, akadémiáját három éve működteti már
sikeresen.

Indul a komoly munka
A további forgatókönyv nagyon közeli időpontokat jelöl
meg a következő konkrét lépésekre. Heteken belül megtörténik a projekt végleges
kidolgozása, költségszámítások, de ezzel párhuzamosan
a Madárfészek igazgatója vezetésével Budapesten vesznek
részt fontos szakmai képzésen
székelyföldi ökölvívó edzők. Itt
megkapják már a módszertant.
Gyergyószentmiklóson két
hét múlva már rendelkezésre
kell állnia annak a teremnek,
ahol a napi edzések zajlanak
– ez valószínűleg a Fogarasy
Mihály Általános Iskola tornaterme lesz. Az edzések a magyarországi szakemberek által
kidolgozott edzéstervek szerint zajlanak, rendszeresen
itt lesznek a magyar ökölvívás neves szakemberei, és személyesen Erdei Zsolt is, aki
a szakmai munkát felügyeli
és számonkéri. A képzésben

résztvevő gyermekek ez év végén már részt vesznek első komoly versenyeiken, és jövő év
végén már az első sikereket is
várják – vázolta Kovács László.
Eközben már dolgoznak azon,
hog y az akadémia központ
székhelye, edzőtermekkel, az
akadémisták szálláshelyeivel
és egyéb szükséges létesítményekkel minél hamarabb felépüljön Gyergyószentmiklóson.
Kovács László bízik abban, hogy
hasonlóan a jégkorong vagy
labdarúgó akadémiához, Magyarország kormánya a boksz
akadémia létrehozását is támogatásra méltónak fogja találni.
Az akadémiához gyermekeket toboroznak, elsősorban 10
és 14 év közöttieket várnak, fiúkat és lányokat egyaránt. Az első időszakban a fiúkkal azonos
edzéseken vesznek részt, de a
későbbiekben, ha megfelelően
megerősödik a székelyföldi női
boksz, specialisták is érkezhetnek ide. A Magyar Ökölvívó Szövetség fontosnak tartja, hogy az
olimpiákon erős csapattal vehessenek részt a nők is, annál is
inkább, mert a jelenlegi három
női olimpiai súlycsoport hamarosan ötre fog bővülni.

Élénk az érdeklődés
Az elmúlt napokban lezajlott
tárgyalások alatt véglegesítődött az akadémia felépítésének
lényege. Gyergyószentmiklós
lesz a központ és ide fog tartozni Székelyudvarhely és Csíkszereda is, és Nagyszalonta is
jelezte, csatlakozik. Ilyen szándékot jeleztek közben még több
más város ökölvívói is – mondja Huszár Árpád, a gyergyói
GODAKO klub vezetője. Kifejtette, megállapodtak abban is, hogy
a Madárfészek biztosítja a legmagasabb színvonalú szakmai
hátteret, amire az itteni ököl-

vívásnak nagyon nagy szüksége van. Közös edzőtáborokról,
szakmai képzésekről született
még döntés. Huszár hozzátette, a gyergyószentmiklósi városvezetés részéről maximális
nyitottságot tapasztaltak. Fontosnak tartják, hogy minél több
gyermek sportoljon. Felismerték, hogy az akadémia megalakulása jelentős sportsikereket
hoz majd a városnak. Az eredményesség pedig nagyon ráfér
Gyergyószentmiklósra – szögezte le Huszár Árpád.

Székely ösztönös keménység
„Azt érzem az első pillanattól, és az elmúlt napokban is
azt tapasztaltam, hogy a székely gyermekekben létezik egy
ösztönös keménység, amely
megfelelő szakmai háttérrel és
hozzáállással komoly eredményeket hozhat” – fogalmaz Erdei Zsolt. Elmondta, az első
eredményként azt várják, hogy
minél több gyermeket vonzzanak be az ökölvívó edzőtermekbe. Minél nagyobb a létszám
annál nagyobb a valószínűsége,
hogy kiemelkedik valaki. Mint
minden sportban, itt is érvényes, hogy nem mindenki érhet
fel a csúcsra. De ha úgy számolunk, hogy 30 gyermekből egy
bajnok lesz, akkor ő már biztosan nyertese a folyamatnak, de
a többi 29 is az. Olyan nevelést
kapnak, amely egész későbbi életüket meghatározza, tisztességet, alázatot tanulnak, és
a boksz segít abban is, hogy keményebben tudjanak ellenállni
az élet megpróbáltatásainak –
fogalmaz Erdei.
E r dei Z s olt b ok sz v i l á gbajnokkal exkluzív interjút
kélszítettünk, ezt a későbbiekben olvashatják lapunkban.
GERGELY IMRE
A SZERZŐ FELVÉTELE

Erdei Zsolt igencsak megizzasztotta a nyilvános edzésen résztvevőket

Labdarúgó
Afrika-kupa
Hétvégén befejeződött a
csoportkör 2. fordulója a
Gabonban zajló labdarúgó
Afrika-kupán. Íme az eredmények. A csoport (szerda,
már közöltük): Gabon–Burkina Faso 1–1, Kamerun–
Bissau-Guinea 2–1. Az állás:
1. Kamerun 4 pont, 2. Gabon
2, 2. Burkina Faso 2, 4.
Bissau-Guinea 1. B csoport
(csütörtök): Algéria–Tunézia 1–2, Szenegál–Zimbabwe 2–0. A csoport állása: 1.
Szenegál 6 pont, 2. Tunézia
3, 3. Algéria 1, 4. Zimbabwe
1. C csoport (péntek): Elefántcsontpart–Kongói DK
2–2, Marokkó–Togo 3–1. Az
állás: 1. Kongói DK 4 pont, 2.
Marokkó 3, 3. Elefántcsontpart 2, 4. Togo 1. D csoport
(szombat): Ghána–Mali
1–0, Egyiptom–Uganda 1–0.
Az állás: 1. Ghána 6 pont,
2. Egyiptom 4, 3. Mali 1, 4.
Uganda 0.

Győzelemmel
tért vissza Vonn
A németországi GarmischPartenkirchenben folytatódtak a női alpesi sízők világkupa versenyei. A lesiklást a
sérülés miatt hosszabb szünet után visszatérő Lindsey
Vonn nyerte. Vonn első
idénybeli sikerét szerezte
meg ezen a versenyen. Íme
az eredmények. Női lesiklás:
1. Lindsey Vonn (amerikai)
1:43.41 perc, 2. Lara Gut
(svájci) 0.15 másodperc hátrány, 3. Viktoria Rebensburg
(német) 0.48 mph. Női
szuper-G: 1. Lara Gut 1:17.92
perc, 2. Stephanie Venier
(osztrák) 0.67 mph., 3. Tina
Weirather (liechtensteini) 0.86 mph. Az összetett
világkupa állása: 1. Mikaela
Shiffrin (amerikai) 1008
pont, 2. Lara Gut 873, 3. Ilka
Stuhec (szlovén) 625, ... 40.
Miklós Edit (magyar) 131.

Kleinheisler
a Ferencvárosnál
folytatja
Kleinheisler László a tavaszi idényre a Ferencváros labdarúgócsapatához kerül – erősítette
meg a budapesti klub. Az
FTC honlapja vasárnap
közölte, hogy a Németországban eltöltött egy év
után a magyar válogatott
középpályás 2017 tavaszán az Üllői úton folytatja
pályafutását. Kleinheisler
ősszel a Bundesligában
újonc Darmstadtnál szerepelt kölcsönben a Werder
Brementől, de előbbi klub
honlapja pénteken azt
írta: ezt a megállapodást
felbontották, és a 22 éves
játékos csatlakozik a Ferencvároshoz.
A Darmstadt 17 fordulót követően kilenc pontjával sereghajtó a Bundesligában. A
11-szeres válogatott, a tavaly
nyári Európa-bajnokságon
is szerepelt Kleinheisler 12
találkozón lépett pályára és
egy gólt szerzett.

