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Női szakág /Péteri András, Elekes Endre/ 

A serdülő Európa Bajnokságra 2018.06.04.-én kezdtük meg a felkészülést Bócsán. Jó 

körülmények között végeztük a munkánkat. A versenyzők egész évben a válogató 

versenyeken alkalmazott technikáira építettem fel a felkészülés anyagát. A rövid időre 

való tekintettel a technikai gyakorlások mellett állóképességi és küzdő feladatokat 

végeztünk váltott ellenfelekkel. A felkészülésre a súlycsoportok második helyezettjeit is 

meghívtuk, így mindenkinek volt elegendő edzőpartnere. Betartottuk a terheléshez 

szükséges pihenőket, és versenyelemzős beszélgetésekkel, filmnézéssel egészítettük ki a 

gyakorlati munkát. Meghívtam Péteri Lászlót, hogy a versenyzők a legszakavatottabb 

bírótól hallják az új szabályokkal kapcsolatos tudnivalókat.  

A zökkenőmentes felkészülésünket nagyban segítette a Bócsai birkózó szakosztály és 

többször is meglátogatott bennünket a Polgármester Úr is. Köszönetemet fejeztem ki 

nekik a verseny után telefonos megkeresés útján. 

Az Európa Bajnokságon 24 ország 174 versenyzője képviseltette magát. A tavalyi EB-hoz 

képest „hígult” a mezőny, de a fő irányvonalat most is ugyanazon országok vezették, 

mint akkor. Csapatunk fiatal, hiszen mindössze 4 fő az, aki jövőre elköszön a serdülő 

korosztálytól a többiek jövőre és még az után is ebbe a korcsoportba tartozik. Három 

éve együtt dolgozunk, és sokat változott ez alatt az idő alatt a csapat mentalitása. A 

jövőben szükséges lesz ezeket a versenyzőket több nemzetközi megmérettetésnek 

kitenni, hogy a tapasztalatszerzés révén jobban elhiggyék az elvégzett munkájuk 

eredményes lehet bárki ellen. 

 

Eredmények: 

33kg /10/ Fáth Laura/ Kaposvár 

I. forduló Fáth /HUN/ - Ersoy /TUR/ tus 8-0-nál 

II. forduló Fáth /HUN/ - Özer /TUR/ tus 5-1-nél 

Döntő Fedorcsenkó /RUS/ - Fáth /HUN/ 10-1 

 

36kg /11/ Sebők Kinga/ Esztergom 

I. forduló Kurljenka /BLR/ - Sebők /HUN/ tus 8-0-nál 

Bronz mérkőzés Sehovcova /UKR/ - Sebők /HUN/ tus 6-5-nél 

 

39kg /12/ László Nikolett/ ESMTK, Nemes-Nagy Vivien/ NIKÉ 

I. forduló Nemes-Nagy /HUN/ - László /HUN/ 8-4 

II. forduló Subtrica /ROM/ - Nemes-Nagy /HUN/ 14-3 
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42kg /19/ Szabó Szonja/ Kiskunfélegyháza 

I. forduló Immacolata /ITA/ - Szabó /HUN/ 14-6 

 

46kg /19/ Matyi Vivien/ ESMTK 

 I. forduló Matyi /HUN/ - Wisniewska /POL/ 15-4 

II. forduló Perevozkina /RUS/ - Matyi /HUN/ tus 8-0-nál 

Bronz mérkőzés Matyi /HUN/ - Nazar /TUR/ 3-0 

 

50kg /22/ Szenttamási Róza/ Csepeli BC, Borsos Viktória/ Kőbánya SC 

 I. forduló Szenttamási /HUN/ - Sztojanova /BUL/ 11-0 

                   Lica /ROM/ - Borsos /HUN/ 4-3 

 II. forduló Szenttamási /HUN/ - Blaser /EST/ 7-2 

III. forduló Szenttamási /HUN/ - Cakmak /TUR/ tus 10-6-nál 

IV. forduló Manujilv /RUS/ - Szenttamási /HUN/ 5-2 

Vigaszág Borsos /HUN/ - Moucha /GRE/ tus 4-0-nál 

Bronz mérkőzés Borsos /HUN/ - Kocsicsova /SVK/ tus 2-0- nál 

                              Szenttamási /HUN/ - Timofij /UKR/ tus 4-0-nál 

 

54kg /22/ Vizi Flóra/ Csepeli BC 

 I. forduló Vizi /HUN/ - Ilyasoglu /TUR/ 10-0 

 II. forduló Vizi /HUN/ - Salvaterra /ITA/ tus 4-1-nél 

III. forduló Sirnova /BLR/ - Vizi /HUN/ tus 6-2-nél 

Bronz mérkőzés Vizi /HUN/ - Sajucsuk /BLR/ 4-3 

 

58kg /21/ Elekes Enikő/ Kalocsa 

I. forduló Szkobelszka /UKR/ - Elekes /HUN/ 10-0 

 

62kg Újfalvi Lili/ Kecskemét, Nagy Noémi/ Eger 

I. forduló Újfalvi /HUN/ - Isliyen /TUR/ 14-4 

                     Lodder /NED/ - Nagy /HUN/ tus 2-2-nél 
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II. forduló Újfalvi /HUN/ - Brasznarova /BUL/ tus 4-0-nál 

III. forduló Tretjak /BLR/ - Újfalvi /HUN/ 5- 

 

66kg /19/ Nyikos Veronika/ Dunaferr 

I. forduló Kuharuk /UKR/ - Nyikos /HUN/ tus 8-0-nál 

Vigaszág Valentini /ITA/ - Nyikos /HUN/ tus 11-0-nál 

 

Helyezések: 

33kg Fáth Laura  II. hely 

36kg Sebők Kinga  V. hely 

39kg László Nikolett  9. hely, Nemes-Nagy Vivien 8. hely 

42kg Szabó Szonja  11. hely 

46kg Matyi Vivien  III. hely 

50kg Borsos Viktória  III. hely, Szenttamási Róza III. hely 

54kg Vizi Flóra  III. hely 

58kg Elekes Enikő  19. hely 

62kg Újfalvi Lili  7.hely, Nagy Noémi 16. hely 

66kg Nyikos Veronika  19. hely 

Csapat: V. hely 

 

Szabadfogás /Szatmári Zsolt, Farkas Gábor, Csonka Csaba/ 

Induló országos száma: 26 

Induló versenyzők száma: 205 

 

Értékelés: 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 38/szf/24 

Induló neve /születési éve: Gyurasits Máté 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 20/1 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

 Avetiszjan Andranik /örmény/ 10-0 V 
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legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Ügyes, jó érzékű gyerek. A felkészülési versenyeken 

jól szerepelt, jó szellemben küzdött, edzésmunkája 

megfelelő volt. 

Hiányosságok: Hullámzó teljesítmény. 

Észrevétel: A hazai légkör és a túlzott bizonyítási vágy az ami 

talán negatívan hathatott ki rá. 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 38/szf/24 

Induló neve /születési éve: Mizsei Zoltán 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 13/2 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Grigoryan Gor/örmény 11-6 GY 

 

2.mérkőzés:  Artium Czvetkov/litván 11-0 V 46” 

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Igen tehetséges, kreatív birkózó. 

Hiányosságok: Fizkálisan fejlődnie kell, sok nemzetközi meccset 

igényel, hogy fejlődése töretlen legyen. 

Észrevétel: Idegrendszerileg még labilis, de folyamatosan javuló 

tendenciát mutat. Jelenleg egy nemzetközi 

mérkőzésre tud összpontosítani, utána fejben elfárad. 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 41/szf/22 

Induló neve /születési éve: Gombos Alex 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 22/2 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Nikolozi Santeladze/grúz/10-0 V 54” 
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2.mérkőzés:  Pavel Domente/ moldáv/ 12-0 V 2’11” 

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Okos, taktikus birkózó, a felkészülési versenyek 

bizakodásra adtak okot. 

Hiányosságok: Fizikálisan még utól kell érnie vetélytársait. Irányítás 

átvétele a mérkőséken. 

Észrevétel: Le volt blokkolva, hiányzott belőle az agresszivitás és 

az önbizalom. 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 44/szf/21 

Induló neve /születési éve: Reznyák Máté 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 12/1 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Danny Lubrano/ olasz/ 15-6 V 

 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Jó adottságokkal, jó hozzáállással rendelkező birkózó. 

Hiányosságok: Fizikális elmaradottság, támadásainak előkészítése 

hiányzik. 

Észrevétel: Jelenleg ingadozó teljesítményt mutat versenyről 

versenyre. 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 48/szf/23 

Induló neve /születési éve: Kaffai Botond 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 11/2 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Niko Hyvonen/ finn/ 10-0 1’14” Gy 

 

2.mérkőzés:  Ilya Rahozau/ fehérorosz/ 4-0-nál Tus 3’26” 
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3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Fizikálisan fejlett. Jól malmozik. 

Hiányosságok: Lábratámadásai nincsenek előkészíve. 

Észrevétel: Az edzői utasításokat nem mindig tartotta be a 

felkészülési versenyek során, éles helyzetben hamar 

feladja (tus helyzetben nem hídalt) 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 48/szf/23 

Induló neve /születési éve: Rein Vilmos 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 18/1 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Stanislav Minchev/bulgár/ 8-0 V 

 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Rendszeres versenyeztetéssel fejlődőképes. 

Hiányosságok: Fizikálisan még kell fejlődnie. 

Észrevétel: Kötöttfogású beállítottságú birkózó. 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 52/szf/25 

Induló neve /születési éve: Kiss Benedek 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 11/2 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Lukas Lins/ osztrák/ 10-0 Gy 

 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  
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Pozitívumok: Képes felvenni a nagy nemzetekkel a harcot, ezt za 

orosz elleni poontja is mutatja, sok nemzetközi 

versenyre van szüksége. 

Hiányosságok: Nemzetközi szintű mérkőzés hiány 

Észrevétel: Amint vezetett az orosz ellen megállt.  

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 52/szf/25 

Induló neve /születési éve: Dely Marcell 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 7/3 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1/2 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Felipe Ferrusola/ spanyol/ 10-0 Gy 1’40” 

 

2.mérkőzés:  Khizir Mutsahkaev/ orosz/ 12-6 V 

3.mérkőzés: Ali Machaev/orosz/ 17-4 V 3’13” V 

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Bátor, jó küzdőszellemű birkózó. Edzésmunkája 

megfelelő, alázatos. 

Hiányosságok: Anaerob kondícionális állóképsesség szintje. 

Tushelyzet befejezésének pontatlansága. 

Észrevétel: Sok nemzetközi mérkőzéssel, és az anaerob 

állóképesség fejlesztésével jó nemzetközi birkózóvá 

válhat. 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 57/szf/23 

Induló neve /születési éve: Kiss Krisztián 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 17/1 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Mahhamadali Quliyev/azeri/ 13-1 V 1’29” 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Sok edzőmunkával fejlődő képes birkózó. 
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Hiányosságok: Szabadfogású technikák hiányossága 

Észrevétel: Kötöttfogású beállítottságú birkózó. Szabadfogásban 

csak hazai versenyen vett részt. 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 62/szf/18 

Induló neve /születési éve: Balázs Bálint 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 7/3 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1/2 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Dominik Mytkowsky/ lengyel/ 10-0 2’11” 

 

2.mérkőzés:  Andrei Vlasenko/orosz/ 2-1 T 1’41” V 

3.mérkőzés: Ishchenko Tymur/ izraeli/ 12-8 V 

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Okos birkózó, nagyon jó a munkához való 

hozzáállása, bátor, kellő önbizalommal rendelkezik. 

Hiányosságok: Fizikum 

Észrevétel: A kadet EB-n jól szerepelt, az ő edzésmunkájukat is 

levégezte, a serdülő EB kicsit enerváltan, fejben 

fáradtan birkózott. 

 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 68/szf/14 

Induló neve /születési éve: Rizmajer Márton 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 5/4 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 2/2 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az 

ellenfél legjobb eredménye /ha van/ és 

mikor /kg 

Konstantins Levickis/ litván/ 11-10 Gy 

 

2.mérkőzés:  Magomed Rasulov/orosz/10-0 27” V 

3.mérkőzés: Tivadar Veres/román/ 9-0 

4.mérkőzés: Daviti Kutchuasvil/ grúz/ 11-0 1’37” 

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Alázatos, szorgalmas, könnyű vele együtt dolgozni 



10 
 

Hiányosságok: Fizikailag fejlődnie kell. 

Észrevétel: Jó sorsolásával élni tudott, az erősebb nemzetek 

birkózóival még nem tudta felvenni a harcot. 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 75/szf/16 

Induló neve /születési éve: Angyal Krisztián 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 9/3 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1/2 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az 

ellenfél legjobb eredménye /ha van/ és 

mikor /kg 

Giuano De Benedittis/olasz/6-3 Gy 

 

2.mérkőzés:  Arslan Bagaev/orosz/10-0 27” 

3.mérkőzés: Ivanov Zhulien Krasimirov/bulgár/ 6-4 V 

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Jó képességekkel rendelkezik. Alázatos, szorgalmas. 

Hiányosságok: Nemzetközi meccsek hiánya 

Észrevétel: Utólsó pillantban vívta ki a válogatottságot.  

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 85/szf/19 

Induló neve /születési éve: Borosi Henrik 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 10/3 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1/ 2 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az 

ellenfél legjobb eredménye /ha van/ és 

mikor /kg 

Daniel Asikman/ izraeli/ 5-2 Gy 

 

2.mérkőzés:  Aleksandr Grishin/ orosz/ 6-1 V 

3.mérkőzés: Ivan Marchkov/ bulgár/ 2-2 T 40” 

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Nagyszerűen helyt tudott állni, a későbbi érmes orosz 

birkózóval is nagyszerűen helyt állt. 

Hiányosságok: Szabadfogású technikák hiánya. 

Észrevétel: Kötöttfogású birkózó. Kötöttfogású felkészülésben 
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vett részt. 

 

Egyéb (pl.: hány válogatott versenyzővel 

vett részt, összesített győzelmek és 

verségek száma, csapat végeredmény, 

kirívó esemény történt-e, szállás, étkezés 

utazás rendben volt-e): 

Angyal Krisztián nemzetközi meccshiánya miatt 

nem tudott éremért birkózni, az utolsó 

másodpercekig vezetett bolgár ellenfele ellen. 

Balázs Bálint remekül dolgozott a táborban, de a 

korábban látott robbanékonysága hiányzott. Nem 

vagyunk maradéktalanul elégedettek, mert a 

csapatban volt egy érem és még egy helyezés az 
egy ötödik helyen felül. Nagyon sokat segített, 

hogy a tavalyi évhez képest, hogy részt tudtak 

venni nemzetközi felkészítő versenyeken, ez már 

az idei birkózásukon is látszott, további 

fejlődésre látunk lehetőséget. 

 

 

Kötöttfogás: /Bacsa Ferenc, Módos Csaba, Cifferszky Ákos/ 

Induló országok száma: 25 

Induló versenyzők száma: 237 fő 

 

Értékelés: 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: Kf. 

Induló neve /születési éve: Mizsei Zoltán 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 9. hely / 3 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1/2 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

 Borislav Kirilov/BUL/ 15-12 (Tus) 

2.mérkőzés:  Tamazi Ghlonti/GEO/ 0-8 (Technikai Tus) vereség 

3.mérkőzés: Vilius Adomavicius/LAT/ 8-0 (Technikai Tus) 

vereség 

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Küzdőszellem 

Hiányosságok: Felfordítás védése, fizikális erőnlét gyengesége 

Észrevétel: Még jövő évben is serdülő lesz, fizikálisan erősödnie 

kell 
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Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 41 kg/ Kf./ 22 

Induló neve /születési éve: Lévai Levente 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 8. hely/ 3 mérkőzés 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1/2 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

 

Renato Osmanovic/CRO/9-0 (Technikai tus) 

2.mérkőzés:  Aslanbek Isakov/RUS/2-4 (Tus) Vereség 

3.mérkőzés: Iulian Lungu/ROU/13-11 Vereség 

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Küzdőszellem,Kezdeményező birkózás 

Hiányosságok: Fizikális erőnlét fejlesztendő 

Észrevétel: Kiváló birkózás (A súlycsoport 1. és 3. 

helyezettjétől kapott ki) még a következő évben is 

serdülő korosztályban versenyez. 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 44 Kg/Kf/19 

Induló neve /születési éve: Takács Zsolt 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 7.Hely/3 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 2/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

 

Onofrei Alexandru/ROU/11-0 (Technikai tus) 

2.mérkőzés:  Akseli Erkkola/FIN/0-8 (Technikai tus) 

3.mérkőzés: Oleksandr Lobko/UKR/0-8 (Technikai tus) Vereség 

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Technikai képzettség, Akcióra törő birkózás 

Hiányosságok: Felfordítás védése, Fizikális gyengeség, Fordított 

karlezárás védése 

Észrevétel: A következő évben is a serdülő korosztályban 

birkózhat, hasonló teljesítménnyel és 

edzésmunkával kiváló eredmény várható tőle. 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 48 Kg/Kf/21 
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Induló neve /születési éve: Kovács Gábor 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 2. Hely/4 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 3/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

 

Davide Gasperini/ITA/10-0 (technikai tus) 

2.mérkőzés:  Temuri Orjonikidze/GEO/7-6 

3.mérkőzés: Saban Ulutas/TUR/9-0 (Technikai tus) 

4.mérkőzés: Olivier Skrzypczak/POL/0-2 (Tus) Vereség 

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Kiváló erőnlét,Technikailag képzett,Akcióra törő 

birkózás, egy helyzetből több variációt alkalmaz 

Hiányosságok: Világverseny tapasztalat (A döntő mérkőzésen 

figyelmetlen volt, minden áron bele akarta fogni egy 

indításba az ellenfelét, több tapasztalattal ez nem fog 

vele előfordulni) 

Észrevétel: Kiváló eredmények elérésére lesz alkalmas a jövőben 

is. A fordított emelés erőltetése és az előkészítő 

munka fejlesztése nagy hasznára lehet. 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 52 Kg/Kf/26 

Induló neve /születési éve: Kovács Ádám 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 12/2 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

 

Georg Kristerson/EST/2-1 

2.mérkőzés:  Alperen Berber/TUR/1-10 (Technikai tus) vereség 

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Önmagához képest óriási fejlődést mutatott mind a 

tábor, mind a versenyzés szempontjából, a 

mentalitása és a munkavégzése példamutató 

Hiányosságok: Technikailag képzetlen, valamint az erőnléte sem 

éri még el a nemzetközi élmezőny színvonalát. 

Észrevétel: Hasonló munkavégzéssel Junior korosztályra 

sokkal több várható el tőle. Örömteli, hogy 

tanulmányait a sportiskolában folytatja. 
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Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 57 Kg/Kf/31 

Induló neve /születési éve: Zurai Rajmund 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 15/2 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

 

Ariel Sosunov/ISR/1-7 

2.mérkőzés:  Marian Holubovszkij/UKR/9-2 vereség 

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Technikailag képzett, Küzdeni akarás,  

Hiányosságok: Egykaralátétel szituációban rossz a tartása (ez 

eredményezte a vereséget), Fizikuma a 

súlycsoportjához képest gyenge (nem éri el a 

nemzetközi mezőny színvonalát), Komoly 

hiányosságai vannak a hátsó alsó emelések 

végrehajtásában. 

Észrevétel: Kiváló mentalitású versenyző. Nagy hibát követett 

el, azzal, hogy vezető helyzetben átadta a 

kezdeményezést az ellenfelének, valamint azzal, 

hogy ráhajolt. Több nemzetközi (komoly 

színvonalú) versennyel, valamint technikai 

táborokkal ezek a hibák javíthatóak. 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 62 Kg/Kf/29 

Induló neve /születési éve: Balázs Bálint 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 26/1 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 0/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

 

Joonas Perkka/FIN/9-0 

2.mérkőzés:   

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Fizikailag erős a súlyában 

Hiányosságok: Technikailag képzetlen, Felfordítás védése, 

Fordított Karlezárás védése 
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Észrevétel: El kell döntenie, hogy melyik fogásnemben akar 

indulni a jövőben és azon fogásnem 

edzőtáboraiban kell résztvennie. A kadet EB-n való 

szereplése reménykedésre adott okot, de sajnos 

nem tudta azt a teljesítményt nyújtani ami benne 

van, ez részben betudható a fáradtságnak (2 

fogásnemben indult, valamint kadet korosztályban 

is versenyzett), részben pedig az edzésmunka 

megosztottsága miatt nem tudott megfelelően 

koncentrálni a versenyre. 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 62 Kg/Kf/29 

Induló neve /születési éve: Déri Dominik 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 13/2 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

 

Gheorgita Boicu/ROU/0-10 

2.mérkőzés:  Khanakhmad Zeynalov/AZE/ 2-10 (Technikai tus) 

vereség 

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Fordított karlezárás eredményes alkalmazása 

Hiányosságok: Nagyobb küzdőszellem, Fizikálisan nem éri el a 

nemzetközi mezőny erőszintjét, Nem törekszik 

megfelelő mértékben akció végrehajtására 

Észrevétel: Hangsúlyozni kell a számára, hogy nem lehet átadni 

a kezdeményezést az ellenfélnek. Számára a nyerő 

fegyver a fordított karlezárás folyamatos 

alkalmazása lehetne, mivel testmagassága miatt 

nehezen védik ellene, mégsem alkalmazza 

megfelelő mértékben. 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 68 Kg/Kf/ 25 

Induló neve /születési éve: Szinay Csaba 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 7. Hely/ 3 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 2/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

 

Szerencsés László/SVK/0-8 (Technikai tus) 
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2.mérkőzés:  Gabriele Guerrera/ITA/0-9 (Technikai tus) 

3.mérkőzés: Maik Haimov/ISR/8-0 (Technikai tus) vereség 

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Küzdeni akarás, Egyre több technikát hajt végre a 

mérkőzéseken 

Hiányosságok: Előkészítések pontatlansága, Kapkodás, Felfordítás 

védése 

Észrevétel: Az előkészítések beidegzése elengedhetetlen ahhoz, 

hogy eredményes birkózó váljon belőle. 

Munkavégzése a felkészülés alatt példamutató volt. 

A felfordítások védésében nagy előrelépést 

tapasztaltunk, de ez még nem éri el a nemzetközi 

mezőny színvonalát. A következő évben is a 

serdülők között indulhat. 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 68 Kg/Kf. / 25 

Induló neve /születési éve: Kovács Gergely 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 8.Hely/3 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1/2 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az ellenfél 

legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg 

 

Ivan Tsybanev/UKR/4-8 (vereség) 

2.mérkőzés:  Atanas Parushev/BUL/9-0 

3.mérkőzés: Ali Alizada/AZE/1-4 (vereség) 

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Fizikálisan erős, a hátraeséseket és a hátsó alsó 

emeléseket kiválóan hajtja végre 

Hiányosságok: Nem megfelelően koncentrál, sokszor kapkod a 

mérkőzések alatt. Nincs hozzászokva ahhoz, a hazai 

mezőnyben, hogy a mérkőzései végigmennek és 

végig ugyanazon a színvonalon kell teljesíteni. Az 

előkészítései sokszor hibásak és nem indít 

befordulós technikákat. 

Észrevétel: Nagy szüksége van nemzetközi versenyekre komoly 

mezőnnyel. Az előkészítéseket külön gyakoroltatni 

kell vele szituációs helyzetekből. 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 

 

75 Kg/22 
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Induló neve /születési éve: Kekenj Norbert 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 10/2 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az 

ellenfél legjobb eredménye /ha van/ és 

mikor /kg 

Dávid Molnár/SRB/0-10 (technikai tus) 

 

2.mérkőzés:  Atanas Terzyskij/BUL/4-3 

3.mérkőzés:  

4.mérkőzés:  

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Felfordítás helyzetből és keresztfogásos 

bekapaszkodásból erős, ezeket a helyzeteket keresi. 

Hiányosságok: Nem megfelelően agresszív. Állóképessége nem éri 

el a nemzetközi élmezőny színvonalát.  

Észrevétel: Pszichés okai voltak a vereségének, nagyszerű 

sorsolást kapott, sajnos nem tudott élni a 

lehetőséggel. Komoly külföldi megmérettetésre van 

szüksége minél gyakrabban, hogy ez a hiba 

kiküszöbölhető legyen. 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 85 Kg/18 

Induló neve /születési éve: Borosi Henrik 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 3/4 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 3/1 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az 

ellenfél legjobb eredménye /ha van/ és 

mikor /kg 

 

Ats Pajula/EST/4-0 

2.mérkőzés:  Roman Pohrebnyi/UKR/5-1 

3.mérkőzés: Omer Oruc/TUR/ 3-5 (Vereség) 

4.mérkőzés: Rastislav Covali/MDA/0-7 

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Küzdőszellem, Állóképesség 

Hiányosságok: Még fiatalabbként indult ebben az évben, a 

következő évre még erősödnie kell. Állásból több 

akciót kell felvállalnia. 

Észrevétel: Kiváló birkózást mutatott be a nap folyamán, a 

felkészülési munkája is példaértékű volt. Nagyon 
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fegyelmezett versenyző. A következő évben is 

serdülő korcsoportban versenyez ami komoly 

reményekre ad alapot. 

 

Súlycsoport /fogásnem  /létszám: 

 

85 Kg/ 18 

Induló neve /születési éve: Varsányi László 

Elért helyezés /mérkőzések száma: 1/4 

Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 4/0 

1.mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, 

/első-, második menet eredménye  és az 

ellenfél legjobb eredménye /ha van/ és 

mikor /kg 

 

Karush Karapetyan/ARM/0-9 (Technikai tus) 

2.mérkőzés:  Raev Georgi Dimov/BUL/10-1 (Technikai tus) 

3.mérkőzés: Simonas Viliulis/LTU/4-0 (Tus)  

4.mérkőzés: Oruc Omer/TUR/1-2 

5.mérkőzés:  

Pozitívumok: Állóképesség, fegyelmezettség 

Hiányosságok: Technikái néha még pontatlanok, ezeket javítgatni 

kell 

Észrevétel: Fantasztikus birkózást produkált egész nap, 

nagyon fegyelmezetten tartotta magát az 

utasításokhoz. Előkészítő munkája nagyon jó volt, 

ezzel gyakorlatilag felőrölte az ellenfeleit.  

 
Egyéb (pl.: hány válogatott versenyzővel 

vett részt, összesített győzelmek és 

verségek száma, csapat végeredmény, 

kirívó esemény történt-e, szállás, étkezés 

utazás rendben volt-e): 

13 fővel képviseltük magunkat az Európa 

Bajnokságon 

21 Győztes mérkőzés  - 15 Vesztes mérkőzés 

Érmek alakulása: 

1 Arany 

1 Ezüst 

1 Bronz 

A kötöttfogásúak rangsorában a Magyar csapat a 

6. helyezést szerezte meg. 

 

 

Összeállította: Péteri András – női szakág 
Farkas Gábor – szabadfogás 
Módos Csaba - kötöttfogás 


