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Szabadfogás /Tóth Gábor, Hatos Gábor/ 

 
 

Értékelés: 
Súlycsoport  /létszám: 55kg/24 fő 

Induló neve /születési éve: Budai Kovács Marcell 2001 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 19/1 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0-1 

1.mérkőzés: / végeredmény,  RUS-HUN 11-2 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Megfelelő fizikális állapot, jó küzdőképesség 

Hiányosságok: Taktikai fegyelmezetlenség 

Észrevétel: Sok hasonló mérkőzésre van szüksége, hogy az élmezőnyhöz 

tartozzon. 

 

 

Súlycsoport/létszám: 60 kg/25 fő 

Induló neve /születési éve: Balázs Bálint 2003 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 19/1 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0-1 

1.mérkőzés: név // végeredmény JPN-HUN 11-1 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Még serdülő korú  tehetséges versenyző 

Hiányosságok: Fizikálisan sokat kell fejlődnie 

Észrevétel: Sok nemzetközi versenyre van szüksége 

 

 

Súlycsoport /létszám: 71 kg/20 fő 

Induló neve /születési éve: Mezei Dominik 2001 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 5/4 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 2-2 

1.mérkőzés: név  végeredmény HUN-ROU 8-1 

2.mérkőzés:  HUN-LTU 3-1 

3.mérkőzés: GOE-HUN 10-0 

4.mérkőzés: JPN-HUN 6-2 

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Nagyon jó küzdőképesség, kf.-ú technikák alkalmazása 

Hiányosságok: Lábvédések terén hiányosságok 

Észrevétel: Dönteni kell, hogy melyik fogásnemet választja 

 

 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 80kg/23 fő 

Induló neve /születési éve: Korcsog Milán 2001 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 3/4 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 3-1 

1.mérkőzés: név / végeredmény HUN-IND 7-3 

2.mérkőzés:  HUN-ÜZB 9-6 

3.mérkőzés: RUS-HUN 10-0 

4.mérkőzés: HUN-CAN 11-0 
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5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Vérbeli szf-ú versenyző, kiválóan alkalmazza a lábra támadásokat 

Hiányosságok: Fizikálisan kell erősödnie 

Észrevétel: Egész évben kiváló eredményeket ért el, megérdemelten lett 3. 

 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 92 kg/21 fő 

Induló neve /születési éve: Hencz Joel 2001 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 15/1 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0-1 

1.mérkőzés: név /végeredmény IND-HUN 6-1 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Jó szellemű, szorgalmas versenyző. 

Hiányosságok: Fizikálisan el van maradva a mezőnytől 

Észrevétel: Súlya messze van 92 kg-tól, erősödnie kell 

 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 110 kg/23 fő 

Induló neve /születési éve: Ubornyák Csaba 2002 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 20/1 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0-1 

1.mérkőzés: név  végeredmény,  RUS-HUN 12-0 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Szorgalmas, jövőre is kadet korú versenyző 

Hiányosságok: Önmagához képest sok a súlya és fizikálisan is fejlődnie kell 

Észrevétel: Mentális képességeit erősíteni kell akár sportpszichológus 

bevonásával. 

 

 

 

Egyéb: Hasznos volt a masszőr jelenléte a versenyen, a versenyzőket mérkőzések után lelazította, 

valamint végig jelen volt a bemelegítéstől.  Világversenyeken mindenképpen szükség van két edző 

jelenlétére a verseny alatt, valamint nagy segítségnek tartom, ha a klubedzők is jelen vannak. 

Sajnos ez utóbbira ritkán van lehetőség szabadfogásban. 
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Kötöttfogás /Kliment László, Módos Péter/ 
 

Induló országok száma: 49 
 

Induló versenyzők száma: 243 

 

Értékelés: 

 

 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 60 kg / 28 fő  

Induló neve /születési éve: Tösmagi Attila / 2002 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 11. helyezett / 3 meccs 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1 győztes / 2 vesztes  

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ 

végeredmény, /első-, második menet 

eredménye  és az ellenfél legjobb 

eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Tösmagi Attila (HUN) - Abere Fetene (ISR) 9-1  

2.mérkőzés:  Serhat Kirik (TUR) – Tösmagi Attila (HUN) 5-4  

3.mérkőzés: Vladyslav Yevtushenko (UKR) – Tösmagi Attila 10-5 

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Harcias, jó technikai készsége, Jó állóképeség  

Hiányosságok: rutintalan  

Észrevétel: Nagyon pozitív az, hogy Európa bajnokság óta lett egy 

komoly lenti helyzetből való emelése, állásból tud 

végrehajtani akciót. 
 

 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 65 kg / 30 fő  

Induló neve /születési éve: Horváth Gyula / 2002 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 15. helyezett / 2 meccs 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1 győztes / 1 vesztes  

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ 

végeredmény, /első-, második menet 

eredménye  és az ellenfél legjobb 

eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Horváth Gyula (HUN) - Kamil Waldemar Nowak 

(POL) 4-0  

2.mérkőzés:  Michael Portmann (POL) – Horváth Gyula (HUN) 7-1  

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Dinamikus, erős  

Hiányosságok: Szituációkban hibázik 

Észrevétel: Fejlődik, de hibázik téthelyzetekben fejben nagyon 

gyenge   
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Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 71 kg / 29 fő 

Induló neve /születési éve: Klányi Krisztofer / 2001  

Elért helyezés /mérkőzések száma: 9. helyezett / 4 meccs  

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 2 győztes / 2 vesztes  

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ 

végeredmény, /első-, második menet 

eredménye  és az ellenfél legjobb 

eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Dzianis Zhelezouski (BLR) – Klányi Krisztofer (HUN) 

2-5 

2.mérkőzés:  Hlib Skorofatov (UKR) – Klányi Krisztofer (HUN) 0-9  

3.mérkőzés: Klányi Krisztofer (HUN) – Abdullah Ates (TUR) 2-7  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Dinamikus, jó szituációs készség, lenti támadás  

Hiányosságok: Kondíció  

Észrevétel: Nincs ritmusváltás a birkózásában, így nem éri el az 

erőségét, a lenti helyzetet 
 

 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 80 kg / 33 fő 

Induló neve /születési éve: Mezei Patrik / 2001  

Elért helyezés /mérkőzések száma: 22. helyezett / 1 meccs  

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1 vesztes  

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ 

végeredmény, /első-, második menet 

eredménye  és az ellenfél legjobb 

eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Mezei Patrik (HUN) – Oktay Demir (TUR) 2-9  

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Harcias  

Hiányosságok: Technikai zavarok  

Észrevétel: Sokszor képes önmagát megverni, de küzdeni 

tudásával kompenzál nagyon jó a mentalítása.  
 

 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 92 kg / 21 fő  

Induló neve /születési éve: Végh Artúr / 2001   

Elért helyezés /mérkőzések száma: 15. helyezett / 2 meccs  

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 2 vesztes  

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ 

végeredmény, /első-, második menet 

eredménye  és az ellenfél legjobb 

eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Mohammad Ghorbanali Nosrati (IRI) – Végh Artúr 

(HUN) 2-1  

2.mérkőzés:  Osman Ayaydin (TUR) – Végh Artúr (HUN) 9-0  

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  
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Pozitívumok: Jó helyzetfelismerő képesség, jó erő állóképesség  

Hiányosságok: Lenti támadás  

Észrevétel: Értékes versenyző, aki tét helyzetben szeret 

versenyezni és tud teljesíteni. Meg kell tanulnia, 

hogyan építsen fel egy mérkőzést  
 

 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 110 kg / 19 fő 

Induló neve /születési éve: Marton Márk / 2001 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 9. helyezett / 2 meccs 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1 győztes / 1 vesztes  

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ 

végeredmény, /első-, második menet 

eredménye  és az ellenfél legjobb 

eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Mukhammadali Saydullaev (UZB) – Marton Márk 

(HUN) 0-9  

2.mérkőzés:  Aleksandr Shaposhnikov ( RUS) – Marton Márk 

(HUN) 1*-1 

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Küzdeni tudása példa értékű  

Hiányosságok: Súlya kicsi 110 kilóba  

Észrevétel: További erő és technikai fejlesztés ajánlott a jövőben  
 

 

Egyéb (pl.: hány válogatott versenyzővel 

vett részt, összesített győzelmek és 

verségek száma, csapat végeredmény, 

kirívó esemény történt-e, szállás, étkezés 

utazás rendben volt-e): 

6 versenyzővel vettünk részt, 5 győztes mérkőzés / 10 

vesztes mérkőzés, csapatban 29. helyezett. Kirívó 

esemény nem történt.  

 
 

Összegzés:  

 

A versenyzőink megfelelő felkészültséggel, jól sikerült formaidőzítéssel érkeztek meg a 

világbajnokságra. A verseny rendezése egy felnőtt világbajnoksághoz hasonlított, ez a légkörén is 

meglátszott a bemelegítő teremben, már felfokozott indulatok és versenyzők százai megadták a kellő 

feszültséget. A verseny népes mezőnyét csak a sorsolásunk múlta felül, ami nem volt túl kedvező a 

számunkra. 60 kg – ba Tösmagi Attila kadet Európa bajnoki bronzérmesünk egy meglepően jól felkészült 

Izraelit győzött le az első fordulóban. A második fordulóban a Török versenyző jött le győztesként a 

küzdőtérről. Attila lenti védekezésben kapott ki kétszer is egymás után felfordították így állásból iramot 

diktált, amiből született egy 4 pontos hátra esés is csak a szünet mentette meg a Török versenyzőt a 

Tustól. Sajnos kárunkra a második menetben hiába volt aktívabb Attila nem lett lenti helyzetből való 

küzdelem. A második nap a repechage mérkőzések során a kielemzett, megbeszélt taktikát nem tartotta 
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be, úgy véljük hogy fejben nem tudta feldolgozni a tegnapi nap eseményeit ennek köszönhetőn elvesztette 

a mérkőzést. 65 kg Horvtáh Gyula egyedüli kedvezőbb (!) sorsolásával nem bírt élni a második 

mérkőzésen svájci ellenfelével szemben vereséget szenvedett. 71 kg Klányi Krisztofer a második 

fordulóban legyőzte az EB bronzérmes ukrán versenyzőt ez mindenképp pozitív volt. A harmadik 

fordulóban a Török versenyző ellen nem volt átütő erő a birkózásában nem tudta kiharcolni a lenti 

helyzetet, ami az erőssége így alul maradt. 80 kg Mezei Patrik képességeihez képest mindent kiadott 

magából a Török versenyző ellen sajnos most ennyire volt elég. 92 kg Végh Artúr az Iráni versenyzővel 

szemben taktikusan birkózott erős, fejlett, tudatos versenyző, volt aki ellen reális eredmény született. 

Másnap a visszamérkőzéseken hasonló hibába esett a Török kadet Európa bajnok ellen, mint Attila. 

Marton Márk első fordulóban elverte nagy technikai fölénnyel az idei év Ázsia bajnokság ezüstérmes 

Üzbég versenyzőjét. Az Orosz versenyző ellen küzdeni akarása példa értékű volt 1-1 arányba vesztette el 

a mérkőzést nem látszott a versenyzők közötti különbség a nagy súlykülönbség ellenére sem. 

Véleményünk szerint sokat fejlődtek az év elejéhez képest a versenyzőink, de az idő még mindig nem 

volt elég. A lenti védekezésen tovább kell javítani. A jövőben szeretnénk a versenyzőket komoly 

nemzetközi mezőnyben versenyeztetni véleményünk szerint egy kadet korosztályban 10-15 komoly 

mérkőzést meg kell vívni, hogy fel tudjuk venni a harcot a Keleti illetve Ázsiai mezőnnyel. Fontosnak 

tartjuk a jövőben a komoly nemzetközi táborokat, mert a versenyzőink csak akkor értik/érzik meg igazán, 

milyen mentalitással kell felmenni a szőnyegre nem csak versenyen edzésen is illetve fejlődésük 

szempontjából elengedhetetlen. 

 

 

Női szakág /Ritter Diletta/ 

 

A résztvevő magyar birkózó válogatott, és a csapat tagok, megnevezése: Nagy Nikolett, Szél Anna, 

Szabados Noémi, 

Külföldi csapatok felsorolása, elemzése szakmai szempontok alapján: Minden földrészről volt induló. 

Igazán gyenge versenyzőket a hazai versenyzők között találhattunk. A többi országok, Úgy mint mi is 

csak az erősebb versenyzőiket hozták el. Az europaiakon kivűl ázsiából a Japánok mellett nagyon erős 

csapattal érkeztek az Indiaiak és a Kinaiak, az Amerikai kontinensről egyértelműen az USA emelkedik ki. 

Ez látszik az érmes versenyzőknél is. 

A magyar csapat teljesítményének értékelése, kihangsúlyozva a jelenlegi állapotot, majd az elérendő 
célokat személyekre lebontva. 

40kg 1. Oroszország 2. Japán 3. USA, India  

43kg 1.USA 2.Azerbajdzsán 3.Oroszország, Ukrajna 

46kg 1. Japán 2. Mongolia 3. India, Kina 
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49kg 1. Japán 2. Oroszország 3. USA, Fehéroroszország 

53g 1. Japán 2. India 3.Mongolia, Kina 

Nagy Nikolett 24 induló közül a 11. helyen végzett. Az első mérközésen az indiai versenyzőtől kikapott 

5:1-re aki később döntős lett. A vigaszágon elször egy bulgár versenyzőt gyözőtt le3:1-re utána sajnos 

sima vereéget szenvedett amongol versenyzőtől aki harmadik lett utána.  Niki sokat edz tehetséges, 

szorgalmas versenyző akivel számolhatunk a következő években is, sajnos csak 2és fél éve birkózik, 

nagyon sokat kell birkóznia edzésen és versenyeken. 

57g 1.Japán 2. MAGYARORSZÁG 3. Moldávia, Fehéroroszország 

Szél Anna 24 versenyző közül 2. lett. A tavalyi bronzérméhez képest egy helyet előre lépett. Az első 
mérközésen a német Vb3. versenyzőt győzte le 6:2-re, utána a Vb2. indiai versenyző következett akit 7:6-

ra vert el, és még a délelött folyamán a harmadik mérközése volt 2 órán belül a moldáv EB2. 

versenyzővel akit izgalmas, nehéz mérközésen vert el 9:7-re. Az elödöntőben délután már egy könnyebb, 

de nem könnyü mérközésen győzte le a kinai versenyzőt 7:0-ra. Szeretném kiemelni a moldáv elleni 

mérközést ahol amásodik félidő elején a moldáv átvette a vezetés, de Anna fáradtan sem tört meg és 

megfordította mérközést! A fejlödésében egy nagyon fontos lépcső ez. A döntőben az ázsia bajnok 

japánnal mérközött, sajnos a mérközés elején beszorult egy orsó fogásba és onnan nem tudta kiveni a 

lábát, így kikapott és ezüst érmet szerzett. Nem birkózótt úgy ahogy tud, de nagyokat küzdött és kiadott 

magából mindent. Elég szerencsétlen dolog, hogy az EB és a Vb között csak 6 hét volt. Szellemileg és 

fizikailag is fáradt volt, nagyon megterhelő számukra egy egy világverseny főleg fejben. Most lesz ideje 

megpihenni és felkészülni az Ifjúsági Olimpiára.  

61kg 1.Ukrajna 2. Kina 3. Japán, India 

65kg 1. Japán 2.Kina 3.Oroszország, India 

Szabados Noémi 18 versenyző közül 5. lett. első mérközésén a kanadai versenyzőt verte 6:0-ra, a 

másodikona török versenyzőt győzte le 10:0-ra, ezután sajnos a kinai versenyző legyőzte őt a döntőbe 

jutásért12:2-re, jobb volt nála. A bronz éremért az orosz versenyzővel küzdött aki legyőzte őt 7:0-ra. 

Erősebb volt nála és agresszivebb, végig ő irányított. Nála is érezhető volt föleg ezen a meccsen a 

szellemi fáradság, az oroszoknál a fél csapatot kicserélték az EB-hez képest. Ők álltalában az EB-re a 

második harmadik embereket hozzák és a Vb-re az elsőket. Noéminek erősődnie kell, ráadásul kicsi a 

súly ebben a kategoriában. Szerencsére szorgalmas versenyző rendszeresen plussz munkázik az edzések 

végeztével, van lábramenése és dobása is, jól tud koncentráli. 

68kg 1.USA 2. Svédország 3. India, Japán 

73kg 1.Japán 2. Kina 3. Ukrajna, Fehéroroszország 

Csapatversenyben 3 versenyzővel is a 10. helyet szereztük meg. Az EB-n 8 versenyzővel indultunk, de 

abban a csapatban volt még 4 serdülő korú versenyző akiknek a Vb elött 2 héttel volt a serdülő EB 

Győrben, ezért nem akartuk őket indítan, nehogy  túlterheljük már fiatal korban őket. 

 

Összeállított: Tóth Gábor – szabadfogás 

Kliment László – kötöttfogás 

Ritter Árpád - szabadfogás 

 


