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Sport, szabadidő
IBSA közgyűlés:
magyar sportdiplomáciai sikerek
Komoly magyar sportdiplomáciai si
kerek születtek a Látássérültek Nem
zetközi Sportszövetségének koppenhá
gai tisztújító közgyűlésén.
A küldöttek Kovács Brigittát, a Ma
gyar Paralimpiai Bizottság (MPB) gaz
dasági vezetőjét bízták meg a nemzet
közi sportszervezet pénzügyeinek fel
ügyeletével, a kincstárnoki pozíció be
töltésével. Ezen kívül Kovács Brigitta
felkérést kapott, hogy az európai szö
vetség munkájában is részt vegyen.

A másik magyar jelölt Bíró Norbert,
judo-válogatottunk szakvezetője volt
az IBSA sportági bizottságának irányí
tására. Bár a bizottságok összetételéről
és vezetőik kilétéről októberben szüle
tik döntés, a tisztújító közgyűlést köve
tő egyeztetések alapján a magyar szak
embernek nagyon jók az esélyei a pozí
ció elnyerésére.
www. hparalimpia. hu

Prágában szerepelt
a LÁSS Egyesület csapata
s

__

A 2006-ban alakult LÁSS Egyesület

- 2011 januárja óta rendszeresen tar

látássérült sportolni vágyó fiatalok sza
badidős közösségeként működik.
Az egyesület azzal a céllal jött létre,
hogy integrálja a látássérülteket a

tunk edzéseket péntek délutánonként,
az egyesület tagjai iskola illetve munka
mellett járnak az edzésekre - mondta
az mlsz.hu-nak Szeli Emília, a Vakfociprogram koordinátora. - A foglalkozá

sportba. A foci mellett számos más
sportolási lehetőséget is nyújt az egye
sület, többek között búvárkodás, ször
fözés, futás, síelés vagy korcsolyázás is
szerepel a választható sportágak kö
zött.

saink a futsal szabályaira épülnek, két
szer huszonöt perces mérkőzéseket já t
szunk, de az oldalvonal helyett nálunk
palánk található. Négy plusz egyjátékos futballozik, fontos megjegyezni,
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Vakok Világa

hogy a kapus lat, ő az, aki a hátvédeket
irányítja, az edző a középső harmad, a
caller pedig a támadók futballozásában
segít. Az ő segítségükkel tudnak tájéko
zódni a játékosok.

pírforma eredmény született. Az első
meccsünk a házigazda prágaiak ellen
1-1-et követően 1-3-as eredményt ho
zott az idegen helyszínen. A bírók a

Az egyesület tavaly döntött úgy, hogy
szeretné kipróbálni, mire képes más
csapatokkal szemben. Egy németorszá
gi felkérésnek köszönhetően jutottunk

szabályszerűség határait átlépve en
gedték a túlzott test-test elleni játékot.
A második meccs 1-6 végeredménye el
lenére a csapat megállta a helyét, főleg
a második félidőben hibáinkat kijavít

el Stuttgartba a csapat, ahol hasonló ri
válisok ellen mérette meg magát az
együttes.
- Ez volt az első igazi szereplésünk,
amely lökést adott nekünk és elkezd

va egyenrangú partnerei voltunk a ké
sőbbi tornagyőztes lengyel csapatnak.
Az utolsó meccsen mindent egy lapra
feltéve támadó szellemben álltunk ki, a
kaput körbelődözve 2-5 végeredmény

tünk keresni újabb lehetőséget külföld
ön, mert itthon sajnos nincsenek más
hasonló csapatok. így kerültünk kap
csolatba a csehekkel, akikhez szomba
ton látogattunk el egy egynapos torná

re futotta. A végére mind fejben, mind

ra: a Közép- Európai Városok Kupájá
ra, Prágába. Utána nem kell sokáig
várnunk az újabb megmérettetésre, hi
szen október 4-5-6-án rendezzük meg
az Első Nemzetközi Vakfoci Tornát a
MOM Sportban, amelyre minden ér
deklődőt szeretettel várunk - tette hoz
zá Szeli Emília.

fizikailag elfáradtunk.
A torna szervezése nagyszerű volt. A
torna legjobb edzőjének Benedek Richárdot választották, Kékesi Katinka
kapta a Fairplay díjat, csapatunk leg
jobb játékosának Balogh Rolandot vá
lasztották, aki a csapat valamennyi gól
ját szerezte. A vakfoci csapatnak az el
ső nemzetközi versenye volt ez az ese
mény - olvasható a Látássérültek Sza
badidős Sportegyesületének összefogla
lója Facebook oldalukon.

blog/2013/09/08/pragaban-szerepelt-a-

A Vakok Világa szerkesztősége nevé
ben őszintén gratulálok a csapatnak.

lass-egyesulet-csapata/

Munkájukhoz sok sikert és kitartást

Forrás: http:/'/www.m lsz.hu/

X
A LÁSS csapata negyedikként vég
zett, vagyis nem sikerült a bravúr, pa

kívánok!
Kovács Judit
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Teljesített félmaraton
A szeptember 8-án Nike Budapest

ügyi és külgazdasági államtitkár is. A

Félmaratont rendező Budapest Sport

verseny rajtja szeptember 8-án, 9 óra

iroda tájékoztatása szerint már a rajt

kor a Városligetben, az Olof Palme sé

előtti napon, az előzetes nevezések

tányon.

alapján a verseny minden korábbi re
kordot megdöntött. A tavalyinál 10 %-

http: IIsportgeza. hu!

kai több egyéni futó nevezett, a szá

sportlhirekl2013/09l07lrekordletsza-

muk már meghaladta a 8000 főt. 1312

m _lesz_a_nike_felm ar atonon/

csapat is jelentkezett, így az összlétszám átlendült a 12ezres határon.

1:05:52 idővel célban a 28. Nike Bu

65 országból érkeznek versenyzők,

dapest Félmaraton győztese, Henry

szemben a tavalyi 54-el. 1600 a külföl

Kemboi. Kovács Tamás, a VEDAC ver

diek száma, most először Szlovákiából

senyzője 2013-ban a 28. Nike Budapest

jöttek a legtöbben (155 futó).
Érdekesség, hogy Malajziából, Ör

Félmaraton magyar bajnoka, hölgyek

ményországból, Chiléből, Nepálból, Pe
ruból, Nepálból és Indonéziából is ér

totta át a célszalagot, aki 1 óra 12 perc
alatt teljesítette a távot. Összesen 7305

keztek futók.

egyéni versenyző ért végig a 21 km-es

Számos híresség is indul, Kovács
Koko István, aki a SUHANJ! Alapít

között elsőként Papp Krisztina szakí

szakaszon - olvasható a

rendezvény

Facebook oldalán.

vány önkénteseinek egyikeként, egy
mozgássérült fiatalt kísérve teljesíti a
félmaratont.

Legyünk büszkék a látássérült részt
vevőkre is. A versenyen elindultak a

Gál Lilla születésétől fogva mozgás-

Látássérültek Szabadidős Sportegye

sérült, a hétköznapokban elektromos

sületének egyéni indulói, de három fős

székkel közlekedik, vele közösen verse

váltóban is teljesítették a távot. Min

nyez az olimpiai bajnok.

denki szerencsésen célba ért. Gratulá

Kammerer Zoltán vezetésével indul

lok a teljesítéshez!

nak az olimpiai ezüstérmes férfi kajak
négyes tagjai. Fut Szijjártó Péter kül

K ovács Judit

