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Előterjesztés 

Részvétel a 2017. évi Felnőtt Európa-bajnokságon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Komáromi Tibor 

 szakmai igazgató 

 

 

Az előterjesztést tárgyalja az MBSZ 2017. 04. 28-i Elnökségi ülése 

2017. 04. 25. 
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A verseny megnevezése: Felnőtt Európa-bajnokság 
 
A verseny helye: Szerbia, Novi-Sad (Újvidék) 
 
A verseny ideje: 2017. 05. 02. – 07.  
 
Szabadfogás: 2017. 05. 02 - 05.   
Női:   2017. 05. 02 – 05.    
Kötöttfogás: 2017. 05. 06 – 07.   
 
 
Kiutazás időpontja:  
1.Szabadfogású csapat: 2017. 04. 30. és 2017. 05. 03. 
2.Női csapat: 2017. 05. 01.   
3 Kötöttfogású csapat: 2017. 05. 04.  
 
Hazaérkezés időpontja: 
1. Szabadfogású csapat: 2017. 05. 03. és 2017. 05. 05.   
2. Női csapat: 2017. 05. 05.     
3. Kötöttfogású csapat: 2017. 05. 07.   
 
Kiutazó csapat összetétele: 
 
Csapatvezető: Komáromi Tibor 
   
Bíró: Palásti Tibor, Pál Szabolcs   
 
Szabadfogás: Michail Haracsura, Gulyás István 
  
57 kg:   - 
61 kg:   Molnár József  /KTE 
65 kg:   Lukács Norbert/BHSE 
70 kg:   Gulyás Zsombor/Pénzügyőr SE 
74 kg:   - 
86 kg:   Veréb István /HVSE 
97 kg:   Szmik Attila /BHSE 
125 kg:   Ligeti Dániel /HVSE 
 
Masszőr: Vass Zoltán 
 
 
Női szakág: Nagy Lajos, Gulyás István  
 
48 kg:   - 
53 kg:   -  
55 kg:  - 
58 kg:   Barka Emese /Csepeli BC 
60 kg:   Sleisz Gabriella /ESMTK 
63 kg:   - 
69 kg:   Vanessza Wilson/BHSE 
75 kg:   Németh Zsanett /UTE 
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Kötöttfogás: Sike András, Repka Attila    
 
59 kg:   Torba Erik  /BHSE 
66 kg:   Krasznai Máté /BHSE 
71 kg:   Korpási Bálint  /BVSC 
75 kg:   Lőrincz Tamás  /CVSE 
80 kg:   Bácsi Péter  /FTC 
85 kg:   Lőrincz Viktor  /CVSE 
98 kg:   Kiss Balázs  /BVSC 
130 kg:   Lám Bálint /BHSE  
 
Masszőr: Hadi Gergely 
 
Orvos: Dr. Bakanek György   
 
 

A részvétel indoklása, tervezett eredmények: KF-SZF és Női 
 
 

Szabadfogás   
57 kg: - 
Edzői indoklás: - 
Tervezett eredmény:   
 
61 kg: Molnár József /KTE 
Edzői indoklás: Józsi a párizsi nemzetközi versenyen dobogós helyen végzett, a hazai válogatót 
magabiztosan nyerte, javaslom az indulását. 
Tervezett eredmény:  VII-X. hely 
 
65 kg: Lukács Norbert /BHSE  
Edzői indoklás: Norbert a hazai mezőnyben kimagaslik, azonban a nemzetközi versenyeken 
gyengén teljesít. Az edzőtáborokban nyújtott teljesítménye megfelelő. Javaslom az indulását 
Tervezett eredmény:  VII-X. hely 
 
70 kg: Gulyás Zsombor /Pénzügyőr SE 
Edzői indoklás: A párizsi nemzetközi versenyen döntőt birkózott, a hazai válogató versenyt 
megnyerte, javaslom az indulását. 
Tervezett eredmény: V-X. hely  
 
74 kg: - 
Edzői indoklás: - 
Tervezett eredmény:   
  
86 kg: Veréb István  /HVSE 
Edzői indoklás: István a párizsi versenyen és Kijevben is dobogós helyen végzett. A párizsi 
megmérettetésen ugyan legyőzte Nagy Mihályt, ám a hazai válogató versenyen kikapott tőle. Mivel 
bolgár versenyen, mind ketten eredménytelenül szerepeltek, így egy hazai válogató verseny került 
kiírásra kettőjük között. Ezt 2:1 arányban István nyerte, így az ő indulását javaslom az Európa-
bajnokságon. 
Tervezett eredmény:  V-X. hely  
 
 
 
 



4 
 

97 kg: Szmik Attila  /BHSE 
Edzői indoklás: A hazai válogató versenyt megnyerte. A nemzetközi versenyeken azonban adós 
volt a jó teljesítménnyel, mivel nincs súlycsoportjában olyan fiatal versenyző, akit lehetne 
menedzselni, az ő indulását javaslom. 
Tervezett eredmény:  VII-X. hely  
 
125 kg: Ligeti Dániel /HVSE 
Edzői indoklás: Dani a nemzetközi versenyeken egyre jobb formát mutatott, azonban a Kijevi 
versenyen az elődöntőben megsérült. Sérüléséből felépült, már teljes értékű munkát végez. 
Javaslom az indulását.  
Tervezett eredmény:  III-VII.  
 
A szabadfogású csapattól várható eredmény:  1 érem 
       1 helyezés 
 
Női szakág: 
48 kg:  - 
Edzői indoklás: - 
Tervezett eredmény:   
 
53 kg:  - 
Edzői indoklás: -  
Tervezett eredmény:   
 
55 kg: Galambos Ramóna 
Edzői indoklás: Ramóna ebben az évben három nemzetközi versenyen és az u23-as Európa 
Bajnokságon is érmet szerzett. Az orvosi konzílium úgy döntött, hogy a műtét elkerülése 
érdekében 1 hónapig konzervatív terápiával próbálják meg meggyógyítani a könyökét. Az orvosok 
nem javasolták, így én sem javaslom az EB indulását. 
Tervezett eredmény:  -   
 
58 kg:  Barka Emese  /Csepeli BC 
Edzői indoklás: Emese a tavalyi Világbajnokságon megszerzett bronzérme után betegséggel 
bajlódott. A kijevi nemzetközi versenyen győzelemmel tért vissza. Sajnos, azóta vállpanaszai 
kiújultak, a Dan Kolov & Nikola Petrov versenyen a döntőben vissza kellett lépnie. Az MRI vizsgálat 
eredményeképpen Dr. Pavlik Attila javasolta az EB indulását, és szteroid injekciót adott a vállába 
(erről bővebben Dr. Bakanek György fog majd nyilatkozni), így én is javaslom az indulását az 
Európa-bajnokágán. 
Tervezett eredmény: III-VII. hely    
 
60 kg:  Sleisz Gabriella /ESMTK 
Edzői indoklás: Gabi a nemzetközi versenyeken mutatott teljesítményével ahol érmeket, 
helyezéseket gyűjtött, bizonyította, hogy helye van a magyar válogatottban. EB indulását javaslom. 
Tervezett eredmény:   V-X. hely 
 
63 kg: - 
Edzői indoklás: - 
Tervezett eredmény:   
 
69 kg: Vanessza Wilson  /BHSE 
Edzői indoklás: Vanessza magabiztosan győzte le hazai vetélytársait, ám a nemzetközi 
teljesítménye még kívánni valót hagy maga után. Mivel fiatal vetélytársai sérültek, úgy gondolom, 
meg kell neki adnunk a lehetőséget, javaslom az indulásra. 
Tervezett eredmény:  Tisztes helytállás 
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75 kg: Németh Zsanett  /UTE 
Edzői indoklás: Zsanett a nemzetközi versenyeken egyre jobb teljesítményt nyújtott, amit az u23 
EB aranyéremmel koronázott meg, remélem az EB-on is folytatja jó szereplését, javaslom az 
indulásra. 
Tervezett eredmény:  III-VII. hely 
 
A Női csapattól várható eredmény:   2 érem 
       1 helyezés 
 
Kötöttfogás: 
 
59 kg: Torba Erik  /BHSE 
Edzői indoklás: U23-as és felnőtt Országos Bajnok, az idei felnőtt válogató győztese. Bár 
teljesítménye olykor hullámzó, de korábbi utánpótlás világversenyen szerzett 4 bronzérme miatt 
javaslom az indulását. 
Tervezett eredmény:   Tisztes helytállás 
 
66 kg: Krasznai Máté  /BHSE 
Edzői indoklás: Felnőtt Országos Bajnok és a hazai válogató versenyt is magabiztosan nyerte. 
Mivel fiatal versenyző, ezért túl sok tapasztalattal nem rendelkezik a felnőtt mezőnyben. 
Edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítménye alapján javaslom az indulását az Európa-
bajnokságon.  
Tervezett eredmény:   Tisztes helytállás 
 
71 kg: Korpási Bálint  /BVSC 
Edzői indoklás: Felnőtt Világbajnok, a hazai mezőnyben egyeduralkodó a súlycsoportjában. Edzés 
munkája példamutató. A bolgár nemzetközi versenyen is magabiztos birkózással végzett a III. 
helyen. Javaslom az indulását az Európa-bajnokságon. 
Tervezett eredmény:   I-V. hely  
 
75 kg: Lőrincz Tamás  /CVSE 
Edzői indoklás: Az egyik legrutinosabb és legeredményesebb tagja a magyar válogatottnak. Új 
súlycsoportjában sem talált legyőzőre a hazai mezőnyben. Úgy gondolom, hogy a 
súlycsoportváltás ellenére is érmes reményekkel utazhat az Európa-bajnokságra, ezért javaslom 
az indulását. 
Tervezett eredmény:   I-V. hely 
 
80 kg: Bácsi Péter   /FTC 
Edzői indoklás: A magyar válogatott másik legrutinosabb és legeredményesebb tagja. Bár 
országos bajnoki címet 85kg-ban szerezte, szintén ebben a súlycsoportban iskolázta le a mezőnyt 
a bolgár versenyen is, a szombathelyi Magyar Nagydíjon 80kg-ban állhatott fel a dobogó legfelső 
okára. Úgy gondolom, hogy nem okoz gondot neki a 80kg-os mezőnyben történő bizonyítás sem 
Európa-bajnokságon. Tamás mellett ő a másik éremesélyes versenyzőnk ezért javaslom indulását 
az Európa-bajnokságon. 
Tervezett eredmény:   I-V. hely  
 
85 kg: Lőrincz Viktor  /CVSE 
Edzői indoklás: Viktor a hazai mezőnyben 98kg-ban szerzett országos bajnoki címet, de 85kg-ban 
Zágrábban és a Magyar Nagydíjon is dobogó legfelső fokára állhatott fel. Magabiztos, állóképes 
birkózó az egyik esélyesnek számít súlycsoportjában. 
Tervezett eredmény:   I-V. hely 
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98 kg: Kiss Balázs  /BVSC 
Edzői indoklás: Balázs a Magyar Nagydíjon ugyan csak a dobogó III. fokára állhatott fel, ám Ruse-
ban magabiztos birkózással utasított maga mögé a mezőnyt. Szorgalmas, kitartó versenyző, 
javaslom indulását az Európa-bajnokságon. 
Tervezett eredmény:   V-X. hely 
 
130 kg: Lám Bálint 
Edzői indoklás: Súlycsoportja országos bajnoka, ám a hazai válogató versenyen csak III. helyezést 
ért el. Zágrábban az I., még a Magyar Nagydíjon a III. helyen végzett. Az edzéseken és a nemzetközi 
megmérettetéseken nyújtott teljesítménye alapján a javaslom indulását az Európa-bajnokságon. 
Tervezett eredmény:   V-X. hely  
A kötöttfogású csapattól várható eredmény:  1-2  érem 
       1-2  helyezés 
 
 
 
A verseny költségei: 
 
Költségterv: 
 
Utazás: Kb.       250.000,- Ft 
Részvételi Ktg. versenyzők: 2.862.000,- Ft 
Részvételi Ktg.  kísérők: 1.728.000,- Ft 
Indulási díj: 18 fő x 100 CHF    540.000,- Ft 
Vízum:    -       
Bírók részvételi Ktg.  1.134.000,- Ft 
Bírók ellátmánya:  180.000,- Ft 
MBSZ vezetők részvételi ktg. 540.000,- Ft 
Egyéb (biztosítás,stb):  - 58.260,- Ft 
 
 
Összesen:    7.292.260,- Ft 
 
 


