Nagyszabású bokszgála a Kõrösi Iskolában

A hölgy szõke és nagyokat üt…
Belinszky „Baby” Krisztina profi ökölvívó újabb világbajnoki
címet szerezhet, és ezt nem máshol, mint lakóhelyén, Érden
teheti meg. Városunk elsõ nagyszabású bokszgáláját – számos szereplõvel, színes mûsorral – november végén rendezik. Az ökölvívók a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola
sportcsarnokában felállított szorítóban lépnek kötelek közé.

Érd csaknem 100 éve sportmúlttal,
-hagyományokkal büszkélkedhet.
Sportélete – mint lapunkban is folyamatosan beszámolunk róla – változatos, a sportágak palettája évrõl
évre színesebbé válik. A megyei jogú
város mindenfajta mozgási alternatívát – beleértve az iskolai, ifjúsági,
nagycsaládos és egyéb eseményeket
is – támogat.
Az érdi gála – Belinszky „Baby”
Krisztina profi ökölvívó elképzeléseinek és szervezésének köszönhetõen
– az elsõ nagy jelentõségû bokszrendezvény lesz Érden. November 28án (szombaton) nevesebbnél nevesebb sportolók látogatnak a városba,
hogy – versenyzõként vagy nézõként
– részt vegyenek az eseményen.
A rendezvény fõ mérkõzését maga
Belinszky vívja. Baby szerint ha az
est folyamán minden a tervek szerint zajlik, a jövõben több bokszrendezvény is létrejöhet az érdi sportcsarnokban.

A – legalábbis ránézésre – törékeny testalkatúnak tûnõ Belinszky
Krisztina hatodik ökölvívó-világbajnoki övéért száll ringbe. A három
súlykategóriában már 5 vb-címet
szerzõ bokszoló (23 gyõzelem
– 6 vereség – 2 döntetlen) ellenfele az amerikai Sarah Goodson (27
gyõzelem – 16 vereség – 1 döntetlen)
lesz, aki szintén elismert a nõi ökölvívás világában. A mérkõzés a WIBF
(Women’s International Boxing
Federation) minisúlyú (102 font)
övéért zajlik majd, de a találkozóval
Belinszkynek GBU (Global Boxing
Union) címét is meg kell védenie.
Mint ahogyan a legutóbbi vbcímmeccseknél, most is Kiss „Toto”
Zoltán foglalkozik az érdi bokszolóval. A felkészülést – amely
napi 4-5 óra kemény edzést jelent
– október elején kezdték meg egy
új óbudai edzõteremben. Hangoló
meccsre elõreláthatólag október 10én Budapesten (a TerReMben) a

Érdi Újság

sport

XIX. évfolyam, 2009. október 8.

K3 Bajnokság keretében kerül majd
sor.
Belinszky Krisztina 16 éves
kora óta foglalkozik ökölvívással.
A Baby becenevet édesapjától kapta.
Pályafutása során ismert és elismert
nõi bokszolóvá vált, jelenleg azonban már nemcsak ökölvívóként,
hanem edzõként is tevékenykedik.
Tanítványai (Horváth Alexandra és
Zsiga Melinda) szintén szorítóba
lépnek az érdi gálán. Elsõ országos
bajnokságuk révén (nagy izgalomban) teljes erõbedobással készülnek.
A november 28-i bokszgála 17 órakor veszi kezdetét. A nagyszabású
rendezvényen több érdi sportoló is
kötelek közé lép: Balogh László vív
magyar bajnoki címért, valamint az
amatõr junior versenyzõ Horváth
Alexandra is meccsel. Emellett Jr.
Kiss Zoltán, a könnyûsúlyú tehetség Vetõ Gábor, a felnõtt amatõrök
között pedig Zsiga Melinda is ringbe
száll, továbbá amatõr (8-10 éves)
kisgyermekek bokszolnak. A lista
még nem végleges, további sportolók neve is felmerült.
Az esemény díszvendégei olyan
magyar sportcsillagok, mint az olimpiai bajnok Kovács István – azaz: Koko
–, vagy Balzsay Károly profi ökölvívó,
a WBO (World Boxing Organization)
nagyközépsúlyú
világbajnoka.
A rendezvény támogatója Érd Megyei
Jogú Város önkormányzata, valamint
a helyszínt biztosító Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskola. A gála
fõvédnökei T. Mészáros András polgármester és Maitz Ferenc igazgató.
A mûsort többek között énekesek,
hip-hoposok és Südi Iringó táncosnõ
tanítványai színesítik. A belépõjegy
1500 Ft, amelyet október közepétõl
a Kõrösi Általános Iskolában lehet
megvásárolni. Érdemes lesz ellátogatni az eseményre.
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Edzõtáborok után
Mozgalmas nyár áll az érdi judósok mögött.
A cselgáncsozók edzõtáborról edzõtáborra
jártak: épphogy hazatértek Bajáról, máris
Csopak felé vették az irányt – most pedig
már következnek a rangos, korosztályos
versenyek.
Az Érdi Judo Club sportolói augusztus 3–
9. Baján, a rákövetkezõ héten – augusztus
10–16. – pedig Csopakon készültek az õszi
versenyszezonra. Az év végéig korosztályonként öt-hat verseny – köztük a Magyar
Bajnokság – vár rájuk.
Az egyesület tagjai augusztus elején Baján,
a Nemzetközi Judo Edzõtáborban gyakoroltak. Az egyhetes tréninget 13. alkalommal
rendezték meg, a sportág minden korosztálya számára. Összesen 17 hazai és külföldi
csapat, 270 fõ edzett együtt. A meghívott
országok között volt Ausztria, BoszniaHercegovina, Horvátország, Németország,
Románia, Szerbia-Montenegró, Szlovákia,
Szlovénia és Ukrajna is. Az érdi klub 12
élsportolójával és 2 kísérõvel vett részt a
felkészülésen.
A tábornak a város legszínvonalasabb stadionja, a Magyarországi Németek Általános
Mûvelõdési Központ Sportcsarnoka adott
otthont. A programban napi három edzés:
reggel egy futó vagy kondicionáló, délelõtt
és délután pedig csoportbontásos judó szerepelt. A tréningeket – elõre megírt terv
szerint – mindig más klub edzõje tartotta.
A szakmai munkát Braun Ákos világbajnok
segítette. A hét folyamán elsõsorban a cselgáncsé volt a fõszerep, de lazításképp sor
került esti sétára és fürdõzésre is.
Augusztus 10-tõl a klub edzõtábora
Csopakon zajlott. A tréningen összesen
41‑en, fõleg diák, serdülõ és ifi korosztályú
gyermekek vettek részt. A csapatot 4 kísérõ
vezette.
A gyakorló órákat az egyesület trénerei
tartották. Az ütemterv itt a következõképpen
alakult: a reggeli egyórás futást és erõsítõ
gyakorlatokat a délelõtti másfél órás csoportokra bontott edzés követte. Délutánra
szintén másfél óra tréning volt beiktatva,
végül – elsõsorban az „idõsebbek” számára
– egyórás kondicionálás zárta a napot. Az
ifjú cselgáncsozók pihenõ idejüket többnyi-

A judósok Csopakon készültek a versenyszezonra
re strandolással, focizással és kirándulással
töltötték – ellátogattak például a balatonfüredi borhetek rendezvényeire is.
A csapat egyébként 2000 óta mûködik.
Korábban a Junior Holiday, majd a Diósdi
Diák Sportegyesület keretein belül tevékenykedett. Az évek során azonban kinõtte
magát és önállósult: 2007-ben megalakult
az Érdi Judo Club. Sportolói azóta országos
és nemzetközi versenyek dobogósai.
A diósdi és az érdi egyesület vezetõsége
máig azonos – bár a diósdi volt korábban, az érdi csapat megelõzte létszámban.
A jelentkezõket lakhelyük alapján igazolják valamely csapathoz. A klubok célja a
tömegsport és a most szervezõdõ sportakrobatikai bázis kialakítása: a 2009/2010‑es
tanévtõl Diósdon az elsõ osztályos általános iskolásoknak – szakkör formájában
– bekerül tantervébe a judó. (Elõzetes felmérés alapján a diákok több mint 40%-a
választotta sportként a cselgáncsot.)
A Diósdi Diák Sportegyesület csaknem
100, az Érdi Judo Club körülbelül 120 tagot
számlál. A sportolókkal 4 edzõ, 4 különbözõ
csoportban foglalkozik. Óvodás kortól egészen senior (öregfiúk) korosztályig vannak
tagok. Az országban egyedülálló ovijudo
foglalkozás évrõl évre népszerûbb. K. R.
Az Érdi Judo Club edzéseit kezdetektől a Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskolában tartja. Jelenleg kedden,
csütörtökön és pénteken 16–20 óra között egy-, illetve
másfél órás csoportbontásokban gyakorolnak a sportolók. Jelentkezni folyamatosan lehet.

