
 
 

 

 

Előterjesztés 

Részvétel a 2018. évi Kadet Európa-bajnokságon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Komáromi Tibor 

 szakmai alelnök 

 

 

Az előterjesztést tárgyalja: 

 

2018. 04. 20-i Elnökségi Ülés 



 

A verseny megnevezése: Kadet Európa-bajnokság 

 

A verseny helye: Skopje 

 

A verseny ideje:  2018. 05. 14. – 05. 20.  

 

Szabadfogás:  2018. 05. 14 – 16.  

Női:    2018. 05. 16 – 18.    

Szabadfogás:  2018. 05. 18 – 20.  

 

Kiutazás időpontja:  

 

1. Szabadfogású csapat:  2018. 05. 12. 

2. Női csapat:    2018. 05. 15.    

3. Kötöttfogású csapat:  2018. 06. 16.   

 

Hazaérkezés időpontja: 

 

1. Szabadfogású csapat:  2018. 05. 16 és 2018. 05. 17.    

2. Női csapat:    2018. 05. 19.        

3. Kötöttfogású csapat:  2018. 05. 21.    

 

 

Kiutazó csapat összetétele: 
 

 

Csapatvezető: későbbi kijelölés szerint 

 

Bíró: Rögler Gábor 

 

Masszőr: - 

 

Orvos:  - 

 

Kötöttfogás:  

 

Edző: Kliment László, Módos Péter 

45 kg: Vitek Amadeusz /BHSE  

48 kg: Kovács Gábor  /BHSE   

51 kg:  Kecskeméti Dávid /CVSE  

55 kg:  Zurai Rajmund  /DBC  

60 kg:  Tösmagi Attila /ESMTK  

65 kg:  Horváth Gyula /ESMTK  

71 kg: Klányi Krisztofer /Dorogi NC  

80 kg: Dömök Péter   /CVSE 

92 kg: Végh Artúr   /Érdi SP   

110 kg: Marton Márk  /TSC 



Női szakág: 

 

Edző: Ritter Diletta, Gyurasits Csaba 

40 kg:  - 

43 kg:  Kocsis Boglárka /Győri AC   

46 kg: Matyi Vivien  /ESMTK 

49 kg: Szenttamási Róza /ESMTK  

53 kg:  Nagy Nikoletta /Csepeli BC  

57 kg:  Szél Anna  /OSBK  

61 kg:  Újfalvi Lili  /KTE  

65 kg: Szabados Noémi /FTC 

69 kg: Nagy Alexa  /Csepeli BC 

73 kg: - 

 

Szabadfogás: 

 

Edző: Tóth Gábor, Farkas Gábor 

45 kg: Kaffai Botond   /VASAS  

48 kg: Gilányi Alex   /Balkány 

51 kg:  Deli Marcell   /UTE  

55 kg:  Budai-Kovács Marcell /Csepeli BC  

60 kg:  Balázs Bálint   /TSC  

65 kg:  Dodó Bence   /Püspökladány  

71 kg: Mezei Dominik  /Érdi Sp  

80 kg: Korcsog Milán   /Csepeli BC 

92 kg: Henz Joel    /KTE   

110 kg: Ubornyák Csaba  /KTE 

 

A részvétel indoklása, tervezett eredmények 
 

Kötöttfogás: 
 

45 kg: Vitek Amadeusz /BHSE 

 

Edzői indoklás: Egy válogató versenyt nyert a második válogató versenyen megsérült. Súlyában 

nincs ellenfele, aki a veszélyeztetné a válogatottságát. 

Tervezett eredmény:  VII.-XV. hely  

 

48 kg: Kovács Gábor /BHSE 

 

Edzői indoklás: Magabiztosan szerezte meg a címeres mezt Két válogató versenyen is győzött! 

Serdülő korosztályú versenyző, aki abszolút felveszi a versenyt a Kadet mezőnnyel. Számára 

idén a fő verseny a serdülő EB Győrben 

Tervezett eredmény:  V.-X. hely 

 



51 kg: Kecskeméti Dávid /CVSE 

 

Edzői indoklás: 1. válogatón győzni tudott 2. válogatón legjobb magyar volt a súlyában 

megelőzve Spányik Ákost. 

Tervezett eredmény:  VIII.-XII. hely  

 

55 kg: Zurai Rajmund /DBC 

 

Edzői indoklás: Két válogató versenyen is bizonyítani tudott! Serdülő versenyző, aki tudása 

alapján beleillik már a Kadet mezőnybe. Tapasztalat szerzésnek hasznos lesz számára az EB, 

fő cél számára a serdülő kontinens bajnokság Győrben. 

Tervezett eredmény:  VIII.-XV. hely  

 

60 kg: Tösmagi Attila /ESMTK 

 

Edzői indoklás: A két válogató verseny alapján magabiztosan szerezte meg a címeres mezt. 

Ebben a súlycsoportban kimagaslik a magyar mezőnyben. Küzdeni tudása, edzésmunkája példa 

értékű. 

Tervezett eredmény:  V.-X. hely  

 

65 kg: Horváth Gyula /ESMTK 

 

Edzői indoklás: Hazai mezőny felett áll nemzetközi versenyeken is bizonyítani tudott. Érdekes 

stílusú versenyző, képes váratlan akciókat végre hajtani. Nem tartozik a tapasztalt versenyzők 

közé, ez lesz az első világversenye! 

Tervezett eredmény:  V.-X. hely  

 

71 kg: Klányi Krisztofer /Dorogi NC 

 

Edzői indoklás: Két válogató és 2 nemzetközi versenyen is bizonyított. Az idei évben az összes 

versenyen dobogón állt beleértve a nemzetközi versenyeket is. 

Tervezett eredmény: III.-X. hely 

   

80 kg: Dömök Péter /CVSE 

 

Edzői indoklás: Mind a két válogató verseny alapján Mezei Patrikot megelőzve lett válogatott. 

Utolsó éves kadet versenyző kevés nemzetközi rutinnal, de nagy bizonyítási vággyal.  

Tervezett eredmény:  VII.-XII. hely  

 

92kg: Végh Artúr /Érdi SP 

 

Edzői indoklás: A címeres mezért még egy külön válogató mérkőzést kellett vívnia Mohl 

Richárddal szemben, ugyan is a 2. válogatón vereséget szenvedett tőle! Véleményünk szerint 

hibázott a válogató versenyen ez vezetett a válogató kiírásához, amelyen magabiztosan győzni 

tudott. Nemzetközi versenyeken (Törökország, Ukrajna) is bizonyított. 

Tervezett eredmény:  III.-VIII. hely 



110 kg: Marton Márk /TSC 

 

Edzői indoklás: Két válogató versenyen bizonyított, a magyar versenyzőket magabiztosan 

győzte le a versenyeken. Agresszív harcos birkózó. 

Tervezett eredmény:  VII.-XII. hely  

 

A kötöttfogású csapattól várható eredmény: 1 – 2 érem 

2 – 3 helyezés 

 

Női szakág:  
  

40 kg: Nem indítunk versenyzőt 

 

Edzői indoklás: - 

Tervezett eredmény:  -  

 

43 kg: Kocsis Boglárka /Győri AC 

 

Edzői indoklás: Az első válogatón 3. lett a másodikat megnyerte. Ezek után kiírtunk egy 

válogató mérkőzést, amit 2:1-re nyert meg. Az edzésmunkája jó, még serdülő versenyző. 

Tervezett eredmény:  Tisztes helytállás 

 

46 kg: Matyi Vivien /ESMTK 

 

Edzői indoklás: Mind a kettő válogató versenyt megnyerte, Wolfurtban nemzetközi versenyen 

1. lett. Serdülő versenyző, fiatal, tehetséges, ügyes. A lábramenéseket kell még gyakorolnia. 

Tisztes helytállást várunk tőle, ezekkel a mérkőzésekkel is segítve a serdülő EB-n való indulását. 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás 

 

49 kg:  Szenttamási Róza /Csepeli BC 

 

Edzői indoklás: Mind a kettő válogató versenyt simán nyert. Wolfurtban 1., Klippanban 3. lett 

a nemzetközi versenyen. Korosztálya legtehetségesebb versenyzője. Serdülő még, folyamatosan 

fejlődik, nagyon akaratos birkózó. 

Tervezett eredmény: III-VII. hely 

 

53 kg:  Nagy Nikoletta /Csepeli BC 

 

Edzői indoklás: Az első válogató versenyen 3. a másodikon 1. lett. Wolfurtban 2. Klippanban 

5. lett. Nemzetközileg erősebb, jobb teljesítményre képesebb, mint Vizi Flóra (ő nyerte az első 

válogató versenyt) aki csapattársa a Csepeli BC-ben. Klubjukkal egyeztetve Niki a kadet Eb-re 

Flóra a serdülő EB-re összpontosít. 

Tervezett eredmény: V.VII. hely  

 

 

 



57 kg: Szél Anna /OSBK 

 

Edzői indoklás: Az első válogatót megnyerte, a másodikat egy súllyal feljebb nyerte meg. 

Wolfurtban 1. Klippanban 3. lett. A kadet korosztály legtehetségesebb versenyzője, akinek 

itthon nincs ellenfele. 

Tervezett eredmény: I.-III. hely 

 

61 kg: Újfalvi Lili /KTE 

 

Edzői indoklás: Az első válogató verseny győztese, későbbiekben Major Nórával válogatózott 

az EB indulásért, ahol 2:1 arányban nyert. Serdülő korú még, edzéseken nagyon jól dolgozik, 

tehetséges versenyző. 

Tervezett eredmény:  Tisztes helytállás 

 

65 kg: Szabados Noémi /FTC 

 

Edzői indoklás: Simán nyerte mindkét válogató versenyt. Wolfurtban 1., Klippanban 4. lett. 

Ügyes, szabadfogást birkózó versenyző, még erősödnie kell. 

Tervezett eredmény: III.-V. hely 

 

69 kg: Nagy Alexa /Csepeli BC 

 

Edzői indoklás: Mind a két válogató versenyt simán nyerte. Edzéseken nagyon jól dolgozik, 

akaratos, szépen fejlődik. Első világversenye lesz. 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás 

 

73 kg: Nem indítunk versenyzőt 

 

Edzői indoklás: - 

Tervezett eredmény: - 

 

A női csapattól várható eredmény:  2 érem 

2 helyezés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szabadfogás:   
 

45 kg: Kaffai Botond /VASAS 

 

Edzői indoklás: Botond még serdülő korú versenyző. Wolfurtban a nemzetközi versenyen 

ezüstérmet szerzett. Fontos számára a nemzetközi tapasztalatszerzés.  Jó sorsolással 

pontszerző helyen is végezhet  

Tervezett eredmény: V-X. hely 

 

 

 

48 kg: Gilányi Alex /Balkány 

 

Edzői indoklás: Az idei válogatókon magabiztosan szerezte meg a súlycsoport válogatottságát. 

Szabadfogású versenyző. Fontos számára a nemzetközi tapasztalatszerzés. Tisztest helytállást 

várok tőle. 

Tervezett eredmény: VII-X. hely  

 

51 kg: Deli Marcell /UTE 

 

Edzői indoklás: Marcell szintén serdülő korú versenyző. Kiss Benedekkel válogatót vívott a 

címeres mezért. Fejlődése és a serdülő EB-re való eredményes felkészülése miatt javaslom a 

kadet EB-n való részvételt is. 

Tervezett eredmény:  VII.-X. hely 

 

55 kg: Budai-Kovács Marcell /Csepeli BC 

 

Edzői indoklás: Marci a tapasztalt versenyzők közé tartozik, két éve bronzérmet szerzett a 

korosztályos EB-n és a VB-n is egyaránt. Az idei évben két nemzetközi versenyt nyert.  Erre az 

évre sikerült súlycsoportjába bele erősödni.  Az EB-n pontszerző, akár éremesélyes is lehet. 

Tervezett eredmény: I.-V. hely  

 

60 kg: Balázs Bálint /TSC 

 

Edzői indoklás: Bálint a serdülő korosztály egyik legtehetségesebb versenyzője. Bulgáriában 

serdülő nemzetközi versenyt nyert. A serdülő EB-n való jó szereplése érdekében fontosnak 

tartom a kadet EB-n való tapasztalatszerzést. 

Tervezett eredmény: VII-X. hely  

   

65 kg: Dodó Bence /Püspökladány 

 

Edzői indoklás: Bence másodéves kadet korú versenyző.  Tapasztalt versenyző, aki tavaly több 

nemzetközi versenyen és az EB-n is részt vett. Ha sikerül a felkészülése és a súlyát megfelelően 

tudja hozni, pontszerző lehet 

Tervezett eredmény:  V.-VII. hely 



 

71 kg: Mezei Dominik /Érdi Sp 

 

Edzői indoklás: Ebben az évben Dominik kötött- és szabadfogásban is harcba szállt a 

válogatottságért. Szabadfogásban sikerült mindkét válogatót megnyernie – véleményem 

szerint a legnehezebb súlycsoportban. Sikerült megelőznie két korábbi válogatottat, akik 

nemzetközi versenyeken jól teljesítettek az elmúlt időszakban. 

Tervezett eredmény:  V.-VII. hely  

 

80 kg: Korcsog Milán /Csepeli BC 

 

Edzői indoklás: Milán az idei évben három nemzetközi versenyt nyert, közte egy orosz és egy 

belorusz versenyt. Sokat erősödött a tavalyi évhez képest. Jó felkészüléssel a csapat egyik 

húzóembere lehet. 

Tervezett eredmény:  I.-V. hely 

 

92 kg: Henz Joel /KTE 

 

Edzői indoklás: Ebben a súlycsoportban Végh Artúr (Érd) nyerte a két válogatót, de ő 

kötöttfogásban indul. Joel mind a kétszer magabiztosan lett mögötte második. Kimondott 

szabadfogású birkózó. Fejlődése érdekében fontosnak tartom, hogy részt vegyen az EB-n.   

Tervezett eredmény: VII-X. hely 

 

110 kg: Ubornyák Csaba /KTE 

 

Edzői indoklás: Csaba magabiztosan szerezte meg a válogatottságot. Tavaly még serdülő 

korúként részt vett a kadet EB-n és VB-n, és ebben az évben már három nemzetközi versenyből 

kettőt megnyert, illetve ezüstérmet szerzett. Ha az EB-ig sikerül még erősödnie érem közeli 

eredményt várok tőle. 

Tervezett eredmény: III.-V. hely 

 

 

A szabadfogású csapattól várható eredmény:  1 - 2 érem  

1 - 2 helyezés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A verseny költségei: 

 

Költségterv: 

 

Utazás: 1.340.000,-Ft          

Részvételi ktg. versenyzők: 4.764.000,-Ft 

Részvételi ktg. kísérők: 1.741.000,-Ft       

Indulási díj: -                

Egyéb (biztosítás, stb.): 183.000,-Ft            

Bíró ellátmánya: 90.000,-Ft            

 

Összesen: 8.030.000,-Ft          

 

Egyéb: 

 

A szabadfogás 2 turnusban utazik, az esélyesebb birkózók repülővel, a többiek pedig busszal 

érkeznek az EB helyszínére.  

 

 

összeállította: Rögler Gábor 


