JELENTÉS
a 2017. 03. 28.- 04. 02. között megrendezésre került
Birkózó U 23 Európa-bajnokság versenyeiről
Magyarország (Szombathely)

Készítették: Ritter Árpád, Bánkuti Zsolt
Gulyás István, Nagy Lajos
Lévai Zoltán, Kliment László
Előterjesztő: Komáromi Tibor
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U23-AS EURÓPA BAJNOKSÁG, FÉRFI SZABADFOGÁS
Magyarország Szombathely 2017. március 28-április 2.
Edzők: Ritter Árpád/Bánkuti Zsolt/
Szabadfogásban 29 nemzet képviseltette magát 116 versenyzővel. Egyedül az örmény
birkózók hiányoztak azok közül, akik számítanak a birkózásban. Minden ország a legerősebb
csapatával vett részt a versenyen.
Az EB csapat:
57 kg: Román Tamás, KTE
61 kg: Kardos Róbert, Dunaferr SE
65 kg: Sepeczán János, OSBK
70 kg: Vida Csaba, Csepel BC
74 kg Lukács Botond, Csepel BC
86 kg: Tóth Bendegúz, ESMTK
97 kg: Juhász Balázs, Kőbánya SC
125 kg: Nagy Mihály Sziget SC
57kg 1. Tur. 2.Rus, 3. UKR, MDA
Román Tamás 5. lett 13 indulóból. Még junior korú versenyző. Első mérkőzésen a török
versenyzővel (Rióban indult az olimpián) birkózott, aki később megnyerte az EB-t, 10-0 ra
kikapott, a kedvező sorsolása által a következő mérkőzésen a harmadik helyért birkózhatott a
moldáv ellenfelével, akitől kikapott 10-0-ra, így lett 5. A mérkőzések elején sokkal jobban kell
koncentrálnia, többet és bátrabban kell birkóznia.
61kg 1. Rus, 2. Tur, 3. AZE, GEO
Kardos Róbert 8. lett 14 induló közül. Első mérkőzésén 10-5-re nyert a spanyol versenyző
ellen, következett az orosz versenyző, akitől 10-0-ra kapott ki (2016. felnőtt EB aranyérmese)
később meg is nyerte a versenyt. A vissza-birkózáson egy svájci versenyző verte el 10-0-ra.
Ezen a mérkőzésen többször is jól be ment lábra, de 2-szer is az ellenfele csinált pontot rajta,
sajnos Robinak a térdei rossz állapotban vannak és gyengék, lehet, hogy operálni kell. Utóbbi
években többször kellett már műteni a térdét és a vállát, nagyon sérülékeny.
65kg 1. AZE, 2. TUR, 3. GEO, RUS
Sepeczán János 10. lett 17 indulóból. Első mérkőzésén spanyolt vert 6-2-re, utána töröktől
10-0-ra kapott ki. A vigaszágon franciától (aki csecsen) kapott ki 10-0-ra. Megilletődött volt.
Alapból lassú, de ezen a versenyen nagyon látszott a sebességbeli különbség.
70kg 1. AZE, 2. RUS, 3. UKR, GEO
Vida Csaba 7. lett 15 versenyzőből. Első mérkőzésén macedon versenyzőt vert tussal, a
következő körben kikapott a fehérorosz versenyzőtől, aki nem jutott döntőbe így kiesett.
Csaba korosztályának egyik legtehetségesebb versenyzője, aki még junior versenyző, az ő
súlycsoportja eggyel lejjebb van, de amikor a válogató verseny volt előtte betegségek
sérülések hátráltatták. Ezért ebben a súlycsoportban szerezte meg az indulást. Úgy gondolom,
hogy ha a sérülések elkerülik, akkor a junior világversenyen érmeket tud szerezni.
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74kg 1. GEO, 2. FRA, 3. FIN, AZE
Lukács Botond 13. lett 17 indulóból. Még junior korú. Első mérkőzésén német versenyzőtől
szenvedett vereséget 3-1-re, később a német kikapott így Botond kiesett. Egy verhető
ellenféltől kapott ki, sokkal több van benne, pszichés gát miatt nem tud birkózni versenyen.
Nem támadott, amikor le fogta az ellenfele fejét akkor sem próbált meg akciót csinálni. Sokkal
többet várok tőle versenyen, persze edzésen is több plusz munka kell.
86kg 1. TUR, 2. HUN, 3. AZE, RUS
Tóth Bendegúz 2. lett 15 versenyző közül. Még junior korú, első mérkőzésén spanyolt vert 82 arányban, utána következett a svájci, akit simán 9-0-ra intézett el, az elődöntőben azeri
versenyzőt sikerült legyőznie hatalmas csatában 8-6-ra. A döntőben a török versenyző tussal
verte, sajnos beszorult a keze és nem vette le időben. A nap folyamán jól birkózót kivéve a
döntőben a török versenyző agresszíven lépet fel ellene, és ezt nem tudta megfelelően kezelni,
nem találkozott még ilyen stílussal az utánpótlás világversenyeken. sok ilyen mérkőzés kell
neki ahol fel tud ilyen ellenfelekre is készülni, ő abban jó amikor ő támad lábra, ki-be jár a
lábért állandó védekezésre kényszeríti ellenfelét. Amiben még fejlődnie kell, ha felszedik és
alá rakják a karukat ott kellemetlenül érzi magát. A fejlődése így halad tovább akkor sok
örömet fog még szerezni nekünk!
97kg 1. GEO, 2. RUS, 3. GER, UKR
Juhász Balázs 5. lett 14 indulóból. Első mérkőzésén orosztól kapott ki 10-0-ra, sajnos látszott,
hogy ő már eldöntötte, hogy ki fog kapni és nehogy megsérüljön jobban a térde. 10 nappal az
EB előtt a térdszalagja megsérült, pihentettük különféle kezeléseket kapott, de nem lett
tökéletes, most már tudjuk, hogy meg kell műteni. A harmadik helyért német versenyzővel
csatázott, aki szintén orosz volt korábban, itt már sokkal jobban küzdött, de csak tisztes
vereségre volt elég.
125kg 1. GEO, 2. BLR, 3. RUS, POL
Nagy Mihály 9. lett 11 indulóból. Egy vesztes mérkőzése volt, lengyel versenyző verte el 3-1re, sajnos nem jutott a döntőbe így Misi kiesett a versenyből. Erősödni kell és meg kell tanulni
3,4 fogást amit majd ebben a mezőnyben meg tud csinálni
Egy ezüstéremmel és két 5. hellyel zártunk, úgy gondolom minden érmet eredmény meg kell
becsülnünk. A verseny előtt az elért eredménnyel meg lettem volna elégedve, de most úgy
érzem egy érmet még ott hagytunk. Sajnos az élmezőnytől nagyon messze vagyunk, kivétel
egy két versenyző. A következő években nagyon sokat kell dolgoznunk, hogy a
lemaradásunkat behozzuk, azokat a junior korú versenyzőket már most sokszor külföldre kell
vinnünk, hogy komoly ingereket kapjanak és évek múlva a felnőtt mezőnyben is megállják a
helyüket!
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U23-AS EURÓPA BAJNOKSÁG, NŐI SZABADFOGÁS
Magyarország Szombathely 2017. március 28-április 2.
Edzők: Nagy Lajos/Gulyás István/
Versenyre való felkészülés:
Az év folyamán a következő felkészülési versenyeken vettünk részt. Január 27-29. Párizs,
Nemzetközi verseny és január 30-tól február 3-ig nemzetközi edzőtábor. Február 16-19.
Nemzetközi verseny Klippan Svédország és február 20-23-ig Nemzetközi edzőtábor. Március 14. Nemzetközi verseny Kijev. Március 8-16. nemzetközi edzőtábor Lengyelország. A verseny
előtti héten, Mátraházán készültünk.
Az EB-re a Szövetség kisbuszával utaztunk. Gyors akkreditációt követően a verseny helyszínhez
közeli Hotel Claudiusban voltunk elszállásolva, ahol az ellátás megfelelő volt. A verseny és a
szálloda közötti utazást szervezett buszok biztosították.
Az EB csapat:
48 kg Réczi Bianka Tatabányai SC
53 kg Váncza Ivett BHSE
55 kg Galambos Ramóna Pécsi EAC
58 kg Dollák Tamara Újpesti TE
60 kg Felhő Viktória Kiskunhalas BC
65 kg Szabó Eliána Vasas SC
75 kg Németh Zsanett Újpesti TE
48 kg Réczi Bianka: 11 induló-8. hely
I. forduló: TUR-HUN 8-4 tus
Bianka a későbbi bronzérmes török Demirhant eldobta, sőt majdnem be is tusolta, 4:0-s előnyét
azonban nem tudta megtartani, végül tussal vereséget szenvedett és mivel legyőzője nem tudott
döntőbe jutni így Bianka kiesett a versenyből.
53 kg Váncza Ivett: 13 induló-12. hely
I. forduló: BLR-HUN 10-0
Ivett félénken birkózott a fehérorosz Kacjarina Picskuszkaja ellen. Őt pedig magabiztosan verte
meg az ukrán Horisnya, így Ivett búcsúzott a versenytől.
55 kg Galambos Ramóna: 11 induló-3. hely
I. forduló: HUN-AUT 10:0
Ramóna remekül kezdte a viadalt, hiszen az osztrák Jeannie Kesslert magabiztosan,
pontozással 10-0-ra verte.
II.forduló: HUN-GER 10:0
A német junior Európa-bajnok Burger sem jelentett gondot Ramónának, itt is a végeredmény
10-0 lett.
III. forduló: BLR-HUN 9:2
Az elődöntőben azonban a felnőtt Eb-második fehérorosz Kuracskina már jóval erősebb
ellenfélnek bizonyult 9:2-es pontozással le is győzte versenyzőnket. A fehérorosz végül az
Európa-bajnoki címet is megnyerte.
Bronzmérkőzés: HUN-BUL 1:1
Nagy csata volt a dobogó legkisebb fokáért, végül azonban Ramóna jobban bírta és pontozással
győzött. A Pécsi EAC birkózója ezzel kilencedik érmét nyerte világversenyről!
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58 kg Dollák Tamara: 11 induló 9. hely
I. forduló: RUS-HUN 10-0
Tamara sajnos nem tudta meglepni orosz ellenfelét, az első menetben technikai tussal ért véget
a selejtező. Mivel az orosz versenyző nem jutott döntőbe így Tamara kiesett.
60 kg Felhő Viktória 13 induló 12. hely
I. forduló: RUS-HUN 10-0
Csapat legfiatalabb versenyzője rögtön az első fordulóban a többszörös junior Európa és
világbajnok orosz versenyzővel került szembe, aki érvényesítette tudását és rövid időn belül
technikai tussal győzött. Mivel ezután az orosz versenyző bejutott a döntőbe Viki a harmadik
helyért mérkőzhetett volna, ám az első mérkőzés folyamán olyan súlyosan megsérült, hogy
nem tudott kiállni a bronzmérkőzésre 5. helyen végzett.
63 kg Szabó Eliána 12 induló 9. hely
I. forduló: GER-HUN 10-1
Eliánát a német, kadet és junior Eb-ezüstérmes Luzie Manzke könnyedén pontozással verte.
Ám az orosz Marija Kuznecovától kikapott, így Eliána kiesett a versenyből.
75 kg Németh Zsanett: 11 induló 1. hely
I. forduló: HUN-ESP 14-9
Zsanett spanyol ellenfele négy pontért dobta el, ő azonban fordítani tudott, végül 14-9-re
győzött.
II. forduló: HUN-GER 6-0
Következett a junior Eb-második német, olimpikonunknak viszont ő sem okozott problémát,
taktikus birkózással 6:0-ra győzött, így a döntőbe jutott.
Döntő: HUN-BLR 7:3
A fináléban a fehérorosz Natalia Lanko következett, aki 2016-ban harmadik volt a korosztály
kontinensbajnokságán. Zsanett korábban már birkózott vele. Az első három percben nem volt
akció, a bírók azonban Zsanettet látták aktívabbnak és megintették a fehéroroszt. A második
félidő jóval izgalmasabb volt, versenyzőnk ellenfele hibáját kihasználva gyűjtött újabb
pontokat, végül 7-3-ra győzött, ezzel megvédte U23-as Európa-bajnoki címét!
Az Európa bajnokságon 21 ország 91 versenyzője indult, a pontversenyt, az ukránok nyerték
57 ponttal, második helyen 53 ponttal az oroszok végeztek, a harmadik helyet
Fehéroroszország szerezte meg 41 ponttal. Csapatunk 30 ponttal a hatodik helyen végzett. A
verseny előtt 2 érem és 1-2 pont megszerzésében bíztam. Ez végül is sikerült. Nagy örömünkre
Németh Zsanett megvédte Európa-bajnoki címét és Galambos Ramóna sajnos sérülten
versenyzett, de így is hősies küzdelemben megszerezte a bronzérmet. A többiektől nem
vártunk többet, sajnos senki nem tudott győzelmet szerezni.
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U23-AS EURÓPA BAJNOKSÁG, FÉRFI KÖTÖTTFOGÁS
Magyarország Szombathely 2017. március 28-április 2.
Edzők: Lévai Zoltán /Kliment László/
Az EB csapat:
59 kg: Torba Erik BHSE
66 kg: Losonczi Ottó ESMTK
71 kg: Fritsch Róbert Pénzügyőr SE
75 kg: Lévai Zoltán BHSE
80 kg: Nagy Péter ESMTK
85 kg: Szilvássy Erik Pénzügyőr SE
98 kg: Török Zsolt FTC
130 kg: Almási Ferenc Csepel BC
59 kg /kf. /13 fő / Torba Erik /1996/ 9. hely /
1 mérkőzés 9. hely /1 mérkőzés,
TORBA E. – Dato Cshartisvili /GEO Félidő: 3:3 Végeredmény: 6:7, Az ellenfél legjobb
eredménye: Junior Világbajnok 55 kg /2016.
Fordított egy karlezárás, fordított csípő befogás, páros hónalj fogást, szaltó, leviteleket
használta.
Nem elég akaratos a fogásvégrehajtások befejezésénél. U23-as korosztályban már taktikailag
letisztult birkózásra van szükség a legjobbak ellen, sajnos Erik döntései fontos
momentumokban még nem elég érettek, két nagy taktikai hibája volt sajnos ez a mérkőzésébe
került (és úgy gondolom, hogy az érmébe is), 7pontot nem lehet odaajándékozni az ellenfélnek.
66 kg /kf. /24 fő/ Losonczi Ottó /1995/ 7. hely /
4 mérkőzés 2 győzelem / 2 vereség,
LOSONCZI O. – Ulidzsaslav Mankevics /BLR, Félidő: 4:3 Végeredmény: 7:4, Az ellenfél
legjobb eredménye: nincs meghatározó eredménye LOSONCZI O. – Kristupas Sleiva /LTU,
Félidő: 2:0 Végeredmény: leléptetés 6-11-nél, Az ellenfél legjobb eredménye: Kadet EB 3.
2012. Junior EB 2. 2014 LOSONCZI O. – Aszlam Viszajkov /RUS, Félidő: 3:2 Végeredmény: 25, Az ellenfél legjobb eredménye: Junior VB 3. 2014. 55kg, Junior EB 3. 2015. LOSONCZI O. –
Nagy Szebasztian /SRB, Félidő: 1:0 Végeredmény: 1:5-nél tus, Az ellenfél legjobb
eredménye: Kadet VB 5. 2014.
Végrehajtott fogások fordított egy karlezárás, karberántás, páros honalj fogás, ejlefogás,
levitelek. Bizonytalan a rögzített helyzeteknél (páros hónalj fogás, keresztfogás) Elrontotta a
fogyasztását. Verseny előtt egy héttel beteg volt ebből adódóan fizikálisan és kondicionálisan
gyengébb volt a megszokottnál.
71 kg /kf. /21 fő Fritsch Róbert /1994 3. hely /
5 mérkőzés 4 győzelem /1 vereség,
FRITSCH R – Lemos Drmola /SVK, Félidő: 8:0, Végeredmény: 8:0, Az ellenfél legjobb
eredménye: Felnőtt VB 12. 2016 FRITSCH R – Nikita Masjuks /LAT Félidő: 3:0 Végeredmény:
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7:2, Az ellenfél legjobb eredménye: Felnőtt EB 5. 2016 FRITSCH R – Michel Widmayer GER
Félidő: 5:0 Végeredmény: 6:2, Az ellenfél legjobb eredménye: Junior EB 17. 2014 FRITSCH
R – Iszlambek Dadov /AZE, Félidő: 8:0 Végeredmény: 8:0, Az ellenfél legjobb eredménye:
Kadet EB 1. 2014 69kg, VB 1. 2014 69kg, Junior VB 3. 2016 FRITSCH R – Riccardo Abbrescia
/ITA, Félidő: 8:4 Végeredmény: 8:5, Az ellenfél legjobb eredménye: Junior VB 9. 2015 74kg,
Kadet EB 3. 2011 63kg
Fordított egykar lezárás, karberántás, páros hónalj fogás, fordított csípő befogás, válldobás,
levitelek, mellkasos felfordítás. Önbizalma még kicsi (az azeri birkózóval szemben egy
szorosabb mérkőzést vártunk tőle). Ezen a versenyen látványosan a taktikai utasításokat
maximálisan betartva és koncentráltan birkózott. Fejben és fizikálisan jól fel volt készítve, a
verseny egyik pozitív meglepetés embere volt.
75 kg /kf. /22 fő Lévai Zoltán /1996 1. hely /
5 mérkőzés 5 győzelem,
LÉVAI Z – George-Vlad Mariea /ROM, Félidő: 2:0 Végeredmény: 4:1, Az ellenfél legjobb
eredménye: Kadet EB 2. 2013. 69 kg, Junior EB 3. 2016. 74 kg, Junior VB 2. 2016, LÉVAI Z –
Paulius Galkinas /LTU, Félidő: 8:0 Végeredmény: 8:0, Az ellenfél legjobb eredménye: Kadet
VB 2. 2013. LÉVAI Z –Bakuri Gogoli /GEO, Félidő: 1:0 Végeredmény: 5:1, Az ellenfél legjobb
eredménye: Kadet VB 2. 2012. 54 kg, U23 EB 7. 2015. LÉVAI Z –Ahmed Kajcukov / RUS,
Félidő:5:0 Végeredmény: 5:0, Az ellenfél legjobb eredménye: Junior VB 2. 2015. 66 kg, Junior
VB. 3. 2016. LÉVAI Z – Antonio Kamenjasevics /CRO, Félidő: 6:0 Végeredmény: 7:2, Az
ellenfél legjobb eredménye: Kadet VB. 2. 2014. 69 kg, U23 EB. 2. 2016. 71
Alkalmazott fogások, karberántás, fordított egy karlezárás, fordított csípő befogás, páros honalj
fogás, keresztfogás, válldobás, csípődobás, szaltó, levitelek, felfordítás, melléugrós emelés Ezen a
versenyen minden szituációban nagyon magabiztos volt. Zoli birkózásán látható, hogy
rendszeresen birkózik a felnőtt válogatott világklasszisaival. Technikailag és taktikailag az U23as mezőny fölött áll, ezt a 29 akciópont is bizonyítja. A kategória legjobbjaival birkózott nagyon
magabiztosan és célratörően.
80 kg /kf. /14 fő Nagy Péter /1995 5. hely /
4 mérkőzés 2 győzelem /2 vereség,
NAGY P – Filip Sasics /CRO, Félidő: 6:1 Végeredmény: 10-1, Az ellenfél legjobb eredménye:
Junior VB. 5. 2015. NAGY P – Alex Kessidis /SWE, Félidő: 0:1 Végeredmény: 3:1, Az ellenfél
legjobb eredménye: U 23 EB 2. 2016 NAGY P – Vlagyimir Sztojcsev /BUL, Félidő: 10:0
Végeredmény: 10:0, Az ellenfél legjobb eredménye: Kadet EB. 3. 2014. 76 kg, Kadet VB. 3.
2014. NAGY P – Andrij Antonjuk /UKR, Félidő: 0:4 Végeredmény: 5:4, Az ellenfél legjobb
eredménye: U23 EB. 13. 2015.
Alkalmazott fogások, karberántás, páros hónalj fogás, levitelek, fordított emelés. A rögzített
helyzetekből bizonytalan, klasszikus kötöttfogású elemekben (páros hónalj, fordított csípő,
keresztkapaszkodás) nem érzi jól magát. Sokkal többet kellene részt vennie a felnőtt válogatott
edzésein, edzőtáborban Péter nagyon tehetséges birkózó ezt az eddig elért eredményei is
bizonyítják, de a két hetes központi felkészüléssel nem lehet felvenni a versenyt a többi
versenyzővel. A versenyen nüánszokkal kapott ki, ezek több felkészüléssel kiküszöbölhetőek
lennének.
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85 kg /kf. /17 fő Szilvassy Erik /1994 5. hely /
3 mérkőzés 1 győzelem /2 vereség,
SZILVASSY E – Zakarias Berg /SWE, Félidő: 2:4 Végeredmény: 8:2, Az ellenfél legjobb
eredménye: Kadet VB 3. 2012. 76 kg, Junior VB 3. 2015. 84 kg, U23 EB. 3. 2016. SZILVASSY E –
Filip Chrzaszcz /POL, Félidő: 2:0 Végeredmény: 0:4, Az ellenfél legjobb eredménye: nincs
meghatározó eredménye SZILVASSY E – Denis Kudla /GER, Félidő: 1:1 Végeredmény: 1:2, Az
ellenfél legjobb eredménye: Olimpia 3. 2016.
Alkalmazott fogások, karberántás, keresztfogás, páros hónalj fogás, válldobás, szaltó, levitelek.
Nem volt elég akaratos a befejezéseknél, hite gyengébb, mint a képességei a tét, hogy címvédő
tudat „összenyomta”. Fejben ebben az évben nincs teljesen rendben, többet vár el önmagától,
mint ami benne van és ezért még az sem tud kijönni belőle. Nehéz ága volt két olimpikon
versenyzőtől kapott ki, ezt nehezen tudta mentálisan elviselni és sok hibát csinált a mérkőzések
alatt. Erősödnie kell, sokat versenyezni és hamar a felnőtt nemzetközi élmezőnyhöz tartozhat.
98 kg /kf. /19 fő Török Zsolt /1995 7. hely /
3 mérkőzés 2 győzelem, 1 vereség,
TÖRÖK ZS – Erwin Imbierski POL, Félidő: 2:0, Végeredmény: Az ellenfél legjobb
eredménye: Kadet EB 5. 2013. TÖRÖK ZS – Kukuri Kirchalia /GEO, Félidő: 1:0,
Végeredmény: Az ellenfél legjobb eredménye: Junior EB. 3. 2013. 96 kg, Junior EB 3. 2014. 96
kg, U23 EB 3. 2015. 100 kg, U23 EB. 2016. TÖRÖK ZS – Fatih Baskoy /TUR, Félidő:
Végeredmény: Az ellenfél legjobb eredménye: Junior VB 3. 2013. 96 kg, U23 EB 1. 2015. 98
kg, Egyetemi VB. 1. 2016.
Alkalmazott fogások, karberántás, keresztfogás, páros honalj fogás, pontjai nagy részét intésből
szerezte. Fizikálisan és kondicionálisan fejlődnie kell, de ehhez szükség van arra, hogy
edzéseken ne sajnálja meg magát folyamatosan. A felkészülési időszakban edzéseken
keményebbnek kell lennie és akkor felveheti a versenyt a súlycsoport legjobbjaival.
Technikailag a kategória legjobbjai között van és a tavalyi U23-as EB-n mutatott
teljesítményéhez és önmagához képest fejlődött.
130 kg /kf. /17 fő Almási Ferenc /1996 16. hely /
1 mérkőzés 1 vereség,
ALMÁSI F – Zvjadi Pataridze/GEO, Félidő: 0:6, Végeredmény: 0:6, Az ellenfél legjobb
eredménye: Junior EB 1. 2016. 120 kg, Junior VB 1. 2016.
Alkalmazott fogások karberántás, páros hónalj fogás, ezen a versenyen kevés értékelhető
akciót hajtott végre. Súlyban, fizikálisan fejlődnie kell, mert a nehézsúlyú élmezőny ezekben a
mutatókban előrébb tart. Ferinek időre és rengeteg munkára van szüksége, hogy meghatározó
alakja legyen a nehézsúlynak.
Csapat 8 fő versenyzővel vett részt, 16 győzelemmel és 10 vereséggel zárta az EB-t, de a
vereségek szoros kiegyenlített mérkőzéseken, a birkózás közvetlen élmezőnyéhez tartozó
nemzetek ellen voltak. Csapatversenyben ötödikek lettünk, de olyan szoros volt a nemzetek
közötti harc, hogy ha például a Torba Erik szinte megnyert mérkőzését hozza a grúz ellen,
akkor mi lettünk volna a csapat győztesek, a mezőny nagyon erős volt. Versenyen semmilyen
kirívó esemény nem történt, szállás megfelelő volt, étkezés minősége megfelelő volt. Utazás
rendben volt.
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Mindhárom válogatottunk kiemelkedő teljesítmény nyújtott, az általuk megszerzett két arany
érem egy ezüst két bronz és négy ötödik helyezés büszkeséggel töltheti el a sportág nemzeti
szövetségét. Szombathely szinte minden nap tapsolhatott a magyar sikereknek. A rendezés
kiváló minőségű volt, a versenyen részt vett a nemzetközi szövetség és az európai szövetség
elnöke a nemzetközi szövetség alelnöke és a nemzetközi szövetség tagjai.
Budapest, 2017. április 28.
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