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Eseménynaptár *

Hogy miért?

05.20 Megjelenik a Hírmondó 2.
06.01-02. Viessman Kupa Szlovákia
Revuca * Nyári biatlon
06.04. 16óra * Edzőbizottsági ülés
Gyöngyös
06.18. Összetartó edzés Galyatető
06.20-21. Viessman Kupa Szlovákia
Predajna * Nyári biatlon
06.24. Megjelenik a Hírmondó 3.
07.02. 16óra * Edzőbizottsági ülés
Gyöngyös
07.16. Összetartó edzés Galyatető
07.20. Megjelenik a Hírmondó 4.
08.10. Zagyva Kupa Nyári Biatlon
08.11. Salgó Kupa Síroller Hegyi

Edzőkollégáimmal,
úgy véljük, hogy a sífutás és a biatlon sokkal több annál,
mint amit itt Magyarországon erről olvasni lehet. A mi
sportágunk maga az élet, a mi sportágunk az egészség, a
mi sportágunk öröm és mosoly (persze néha bosszúság),
no és veríték, küzdelem, lemondás... Mindenkinek. Versenyzőnek, edzőnek, szakembernek is kijut – mindenből. Szeretnénk, ha ismét népszerű lenne a sífutás és a
biatlon hazánkban. Szeretnénk, ha egyre több gyerek,
szülő csatolna lécet, venne kezébe puskát.
Ezért szeretnénk kihasználni a virtuális világ adta lehetőséget, hogy eljuthasson olyanokhoz is létezésünk, akik
érdeklődnek a téli sportok iránt, de olyanokhoz is akik
sosem hallottak – csak talán érintőlegesen – erről a két
szép és egészséges sportágról. Úgy szeretnénk hozzájuk
eljutni, hogy örömüket leljék először a Hírmondónk olvasásában, majd később a pályán. - fl.
Tehát:

* az első felmérő május vagy
júniusban lesz, melynek időpontját a
következő lapban közöljük *
Júliusban is lesz egy Viessman Kupa
Szlovákiában időpont és helye a
következő számban *

Jó reggelt sífutók! * Sziasztok biatlonosok! *
Kezét csókolom anyuka, mami! * Tiszteletem
apuka, papus! * Helló kollégák! * Kukucs
mindenki! * Megjelent a Hírmondó! *
Csak tessék, csak tessék!

2013. május-június-július

Kalevala * 13. ének * részlet
Ott a léha Lemminkajnen
Eltűnődik, tépelődik,
Hol szerezzen hókorcsolyát,
Lábi szánkót, bármi csodát.
Szerkessz nekem lábi szánkót
Vájj ki alkalmas lábtót,
Hisz szarvasát, hogy megűzzem
Hisz földjei véghatárin!
Fenyőtalpat, szöktetni jót
Készíts lábtót, lökni valót!

A rajz Olaf Magnus CRAMMATIKUS
SAXO középkori könyvében látható
(az első ábrázolás, ahol női sílövő látható)

Czene Gyula sível kapcsolatos kigyűjtéséből. A szervezet állóképességének és fizikai kondíciójának felmérésére Kenneth H. Cooper (USA) orvos és sport fiziológus elkészítette 12 perces tesztrendszerét, amely idő alatt az egyénnek a lehető
legnagyobb távolságot kell megtennie futva (következő számunkban). Ő nevezte a legegészségesebb sportágnak a sízést:
„A gyönyörű természetben, a tiszta levegőn való mozgás erősíti a szervezet immunrendszerét. A kritikus hónapokban megelőzi a légzőszervi megbetegedéseket. Az sem mellékes, hogy lesiklóknál és sífutóknál is a szimmetrikus mozgás az agy
mindkét féltekéjét azonosan terheli, ez pedig nagyon jó hatással van például az értelmi képességek fejlődésére. Egybehangzó vélemények szerint a sízést viszonylag korán el lehet kezdeni. A megfelelő ízületi fejlettség és a koncentrációs képesség
kialakulása után már 4-5 éves korban érdemes a szülőknek a gyerekeket sílécre állítani. Annál is inkább, mert a sízés egészségügyi hatása egy fejlődésben lévő szervezetnél hatványozottan érvényesül. Nagyon jól fejleszti a dinamikus és statikus
egyensúlyozó készséget. Erősíti a törzsizomzatot, melyek felelősek a megfelelő testtartás kialakításáért, s szinte mindegyik
sportághoz jó alapot, vagy kiegészítést ad.”
A tél kegyes volt hozzánk ebben a szezonban. Hatalmas hó,
több verseny, Országos Bajnokság Galyatetőn. Reméljük a legjobbakat. Köszönjük a
rendezőknek (Zalka,
Nordsport és a kaláka), az indulóknak, és
a szülőknek, volt válogatott versenyzőknek a részvételt. ***

Büszkék vagyunk rád Ábel!
2. helyezést ért el a Sport Gyermekrajz versenyen
Gyenes Ábel a Zalka versenyzője

Földi László:

Egy tiszta szempár

A sportszív – napokig – szöget ver fotelén,
Nem mérlegel - csak néha számol.
Csalná – tudata ellenére – a rózsaszínt,
Aztán – fáradón - talajt fog az álmon.
Száguld az izmok illatán, dallamán,
Most épp – Olimpia – Salt Lake City, Amerika.
Az első magyar a képernyőn – Biatlon női egyéni,
Hármas rajtszámmal – Bekecs Zsuzsa,
Beki - egy tiszta szempár, a pályán.
Mindenkinek más – e kép,
Más az őszinte szempár,
Mindenkinek más áll a rajtnál.
Kinek előre leírt magyar –
Nekem csetlő-botló kislány.
Másnak – néhány betű, s odaszórt szám –
Nálam a szomszéd táblára célzó talány.
Van, ki kárál – kivetett pénzt kiállt –
Rám Ő néz – a legszorgalmasabb tanítvány.
Most éppen – krokodil-könnyekkel –
Első külföldi versenyét – Ruhpoldingját sírja,
Odébb tudáskardját villantja – büszkén,
Mint ki tizenhetedik lett a VB-én – a szívem csücskére.
Majd a rajtban, vagy négy hibával a hátán,
Értelmében szikrázón – de tanácstalan – kérdőre.
Mindenkinek más – a tiszta szempár,
Mindenki mást lát a rajtban s a pályán.
Tizenöt közös év tekint a semmibe,
Hátha biztatón – mikor kell – tanácsra talál.
Mindenkinek más – ez az őszinte szempár,
Midőn – majd ismét itthon – városunk, falunk utcáin jár.
Nekem Beki a győztes.
Salgótarján, 2002. február 11.

Panyik Dávid * A Panyik név szépen cseng a
magyar biatlon sport palettáján. Igen. Dávid az ifjúsági
rangsor elsője mind sífutásban, mind biatlonban,
Panyik János világbajnok 10. helyezett háromszoros
olimpikon fia.
- Megpróbálok fokozatosan felnőni édesapám nagyságához. Már az óvodában megismerkedtem a rendszeres
sportolással. Kis búvárúszóként heti 9 edzéssel készültem a versenyekre. Edzőm Veres András volt. Ő szerettette meg velem a sportot. Válogatottságig jutottam és
magyar bajnoki címet is szereztem. Akkor még nem
fért mellé a sí-biatlon felkészülés. Nagyon szerettem
mindkét sportágat, de eljött az idő; választanom kellett. Az első ifjúsági téli olimpia meghozta a döntést.
Édesapám és edző édesanyám, Gál Ágota sportágát a
sífutást-biatlont. Az első Ifjúsági Olimpiára sikerült
mindkét sportágban kvalifikációt elérnem, így ott lehettem ezen a gyönyörű eseményen, de az eredményen
azért meglátszottak felkészülésünk nehézségei. Amíg
egy északi srác egész évben minden nap ideális hóban,
lőtéren pályán tud tréningezni addig nekünk erre nincs
módunk, pályáról nem is beszélve. A Síszövetség segítsége mégis sokat jelent. Hatalmas élmény volt, hogy
ott lehettem az I. Ifjúsági Téli Olimpiai Játékokon, és
nagy megtiszteltetés volt, hogy a megnyitó ünnepségen
én vihettem a magyar csapat zászlaját.
Dávid a Berze Nagy János Gimnázium végzős tanulója
nem elégedett eddigi eredményeivel, tudja, hogy lövé

Szabó Milán Gábor – Hogyan láttad az elmúlt szezont?
Kissé nehézkesen indult az ide szezonom. Kiváló nyári alapozás után, a
korábban elnyert ERASMUS ösztöndíjamnak köszönhetően, Münchenbe költöztem és folytattam egyetemi tanulmányaim. Sajnos a földrajzi
elhelyezkedés, valamint nagyvárosi mivoltából fakadóan nem igazán
tudtam megfelelő edzéseket csinálni az ősz során, így a közvetlen szezon előtti időszakban jelentősen visszaesett a formám. Ugyan az évkezdet Svédországban kiválóan sikerült egy jó lövészetnek köszönhetően,
de az ezt követő időszakban sehogy
nem jött ki a lépés. Sem a biatlon, sem
a sífutó versenyeken nem tudtam átlagosnál jobb eredményeket produkálni.
A családi támogatásnak köszönhetően
a decemberi időszakban igen hatékony
edzéseket tudtam végezni az ausztriai
Ramsauban és ezáltal bizakodóan tekintettem az újévre. A január életem
első biatlon világkupáival kezdődött,
amiken érezhetően javult a futóformám, de valamiért sehogy nem tudtam a lövészetet hozzátenni. A februári
világbajnokságra már azt mondhatom, hogy életem eddigi legjobb sífutó formáját sikerült összehoznom,
de ennek ellenére a lövészet ismét közbeszólt. Nagyon szomorú voltam,
mert azt éreztem, hogy rengeteget készültem és akár a legjobb 60-ban
is szerepelhettem volna. De hát az a bizonyos sportbéli „volna”… Nagy
reményekkel vártam a Val di Fiemme-ben megrendezett a sífutó világbajnokságot, de egy gyomorrontás miatt ez a verseny is mindössze átlagosan sikerült és egyre inkább azt éreztem, hogy nekem ez sosem fog
összejönni. Ezek után kicsit igyekeztem kikapcsolódni, az egyetemmel
egy hatnapos sí táborban is részt vettem és ekkor döntöttem úgy, hogy
a szezon végén megpróbálkozok egy pár sífutóversennyel. A megérzés
mondhatni kiválóan beigazolódott, hiszen a csehországi Nové Mestoban rögtön egy világkupa szinttel és életem eddigi magasan legjobb
eredményével nyitottam. Ekkor határoztam úgy, hogy mindenképpen
el kell mennem az idény – mint utólag kiderült, számomra – utolsó sífutó versenyére az olaszországi Toblach-ba, mert úgy éreztem, hogy
ezzel megalapozhatom az olimpiai „A” kvalifikációm. Itt a 4km-es versenyen a gyengébben csúszó sílécem ellenére is tovább javítottam az
eddigi legjobb FIS pontomon, amivel egyre inkább elérhető közelségbe
került az A kvóta. Majd az ezt követő napon a 10km-es klasszikus stílusú versenyen az eddigi legjobb magyar klasszikus eredményt értem el,
így azt mondhatom, hogy remek döntést hoztam, amikor elindultam a
szezonvégi sífutóversenyeken. Az olimpiai kvalifikációt 5 verseny átlagából számolják és jelenleg 106 pontos átlaggal rendelkezem. Az „A”
szinthez 100 pontra van szükségem, amit már egy közepes eredményű
versennyel is elérhetek. Ezért nagyon bizakodóan tekintek a jövő szezonra és az idei felkészülést is Ausztriában tervezem megkezdeni.

**********************************************************
szetben és sífutásban is sokat kell javulnia. A közelmúltban térdműtéten
esett át, így az elmúlt szezon kissé nehezen indul, és újabb műtéttel korábban be is fejeződött, ám az Ifjúsági Világbajnokságon 64. helyezése
így is az eddigi legjobb magyar eredmény a sportágban. Ám, most a
legfontosabb az érettségi, aztán irány a Műszaki Egyetem. Nyáron pedig
kezdődik a felkészülés. A cél a 2018-as téli olimpia. Hajrá Dávid!

Röviden: Következő számból:
Olimpiai válogatás – bemutatkoznak a lányok is – Cooperteszt és a sportágunk – Képek a
biatlon hőskorából – s persze
lesz szépirodalom is * A Hírmondó 2. számának melléklete a „B”
és „U” keret felkészülési tervezete és az összetartó edzésprogram
* Hajrá!: Írj te is, ha közlendőd
van! Írjon Ön is anyuka,
apuka! Felvetése van? Írjon
nekünk! Régi és új képei
vannak – örömmel várjuk!
Legyen a te lapod is a
Hírmondó!

