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A verseny megnevezése: Junior Világbajnokság 
 
A verseny helye: Trnava 
 
A verseny ideje: 2018. 09. 17 – 23.  
 
Kötöttfogás:   2018. 09. 17 – 19.   
Női:    2018. 09. 19 – 21.      
Szabadfogás:  2018. 06. 21 – 23.   
 
Kiutazás időpontja:  
 
1. Kötöttfogású csapat:  2018. 09. 16.    
2. Női csapat:    2018. 09. 18. 
3. Szabadfogású csapat:  2018. 09. 20.       
    
 
Hazaérkezés időpontja: 
 
1. Kötöttfogású csapat:  2018. 09. 20.     
2. Női csapat:    2018. 09. 22. 
3. Szabadfogású csapat:  2018. 09. 24. 
         
   

Kiutazó csapat összetétele: 
 
 
Csapatvezető: későbbi kijelölés szerint 
 
Bíró: Lőrik Zsombor 
 
Kötöttfogás:  
 

Edző: Struhács György, Takács Ferenc   FINANSZÍROZÁS 

55 kg: - 

60 kg:  Török Tamás   /CVSE    25% MBSZ  

  

63 kg: Váncza István  /FTC    100% MBSZ 

67 kg: Gyürky Tibor   /TSC    25% MBSZ  

72 kg: Bak Gergely   /FTC    100% MBSZ  

77 kg: Kismóni Móricz /Dorogi NC   25% MBSZ 

82 kg: válogató      100% MBSZ 

87 kg: Szőke Alex  /ESMTK   100% MBSZ 

97 kg: Vátzi Bálint   /Dorogi NC   100% MBSZ 

130 kg: Vátzi Roland  /Dorogi NC   25% MBSZ   
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Női szakág: 
 
Edző: Gyurasits Csaba     FINANSZÍROZÁS 

50 kg: - 

53 kg: Szekér Szimonetta /BHSE    100% MBSZ  

55 kg: - 

57 kg: Dollák Tamara /UTE    100% MBSZ  

59 kg: Bognár Erika  /KTE    100% MBSZ  

62 kg: Felhő Viktória  /Kiskunhalas   100% MBSZ  

65 kg: -  

68 kg: - 

72 kg: - 

76 kg: - 
 
 
Szabadfogás: 
 
       

Edző: Bánkuti Zsolt      FINANSZÍROZÁS 

57 kg: Farkas Rajmund /KTE    100% MBSZ 

61 kg: Kiss Károly  /BHSE    100% önköltség 

65 kg:  - 

70 kg: Gulyás Botond /Pénzügyőr SE  100% önköltség 

74 kg: Lukács Botond  /BHSE   50% MBSZ 

79 kg: Mester Milán  /ESMTK   50% MBSZ 

86 kg: Szurovszki Patrik /Pénzügyőr SE  100% MBSZ 

92 kg: - 

97 kg: Lángh Martin  /Csepeli BC   100% önköltség  

125 kg: - 

 

A részvétel indoklása, tervezett eredmények 
 

Kötöttfogás: 
 
55 kg: nem indítunk versenyzőt 
 
Edzői indoklás: - 

Tervezett eredmény: -  

 
60 kg: Török Tamás /CVSE 
 
Edzői indoklás: A nemzetközi versenyeken és az Európa-bajnokságon mutatott 

teljesítménye alapján javaslom a Világbajnokságon való részvételét. 
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Tervezett eredmény:  Tisztes helytállás 

 
 
63 kg: Váncza István /FTC 
 
Edzői indoklás: A nemzetközi versenyeken és az Európa-bajnokságon elért eredményei 

alapján javaslom a Világbajnokságon való részvételét. 

Tervezett eredmény:  III-VII. hely  

 
67 kg: Gyürky Tibor  /TSC 
 
Edzői indoklás: A hazai válogató versenyen mutatott teljesítménye és az edzéseken való 

hozzáállása alapján javaslom a Világbajnokságon való részvételét.  

Tervezett eredmény:  Tisztes helytállás  

 
72 kg: Bak Gergely /FTC 
 
Edzői indoklás: A tavalyi év világversenyén elért eredménye és a 2018. évi hazai 

eredményei alapján javaslom a Világbajnokságon való részvételét. 

Tervezett eredmény:  V. hely  

 
77 kg: Kismóni Móric /Dorogi NC 
 
Edzői indoklás: A hazai és a nemzetközi versenyeken elért eredményei alapján javaslom a 

világbajnokságon való részvételét. 

Tervezett eredmény:  V. hely  

 
82 kg: Takács István /BVSC vagy Losonczi Dávid /ESMTK  
 
Edzői indoklás: A hazai és nemzetközi versenyek alapján válogató mérkőzés kiírását 

javaslom. A győztes indulhat a Világbajnokságon részvétel 100 % támogatással. Válogató 

mérkőzés két nyert mérkőzésig tart. Időpontja 2018 09 07 péntek mérlegelés 8 órakor 1 kg 

súlykedvezmény. 

Tervezett eredmény: V. hely 

   
87 kg: Szőke Alex /ESMTK 
 
Edzői indoklás: Az idei év nemzetközi versenyein és az Európa-bajnokságon elért 

eredményei alapján javaslom a Világbajnokságon való részvételét. 

Tervezett eredmény: III – V. hely  

 
97 kg: Vátzi Bálint /Dorogi NC 
 
Edzői indoklás: A 2017. évi nemzetközi eredményei és a hazai válogató versenyek 

eredményei alapján javaslom a Világbajnokságon való részvételét. 

Tervezett eredmény: V. hely 
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130 kg: Vátzi Roland /Dorogi NC 
 
Edzői indoklás: A hazai válogató versenyeken elért eredményei és az edzéseken mutatott 
hozzáállása alapján javaslom a Világbajnokságon való részvételét. 
Tervezett eredmény:  Tisztes helytállás  

 
A kötöttfogású csapattól várható eredmény: 1 érem 

1 helyezés 

 

Női szakág:  
 
  
50 kg: nem indítunk versenyzőt 
 
Edzői indoklás: - 

Tervezett eredmény: -  

 
53 kg: Szekér Szimonetta /BHSE 
 
Edzői indoklás: A hazai mezőnyben nincs ellenfele, mindenkit technikai fölénnyel győz le. 

Az EB-n V. helyen végzett, minimális vereséget szenvedett az elődöntőben és a bronz 

mérkőzésen egyaránt, úgy, hogy a verseny előtt három hétig nem tudott birkózni, mert a 

könyöke megsérült. 2017-ben kadet EB-n és VB-n is bronzérmet szerzett. Tehetséges és 

szorgalmas versenyző. 

Tervezett eredmény:  III. – VIII. hely 

 
55 kg: nem indítunk versenyzőt 
 
Edzői indoklás: - 

Tervezett eredmény: - 

 
57 kg:  Dollák Tamara /UTE 
 
Edzői indoklás: Itthon a súlycsoportjában nincs ellenfele, a versenyeket simán nyeri. Az EB-

n kikapott az ukrán versenyzőtől, aki az U23-as EB-n ezüstérmes volt. Előtte pedig ő is 

vereséget szenvedett az orosz versenyzőtől, így kiesett. Korábban volt már kadet EB III. 

helyezett. Ebben az évben sokkal jobban edz, mint a korábbi években. Tehetséges versenyző 

Tervezett eredmény: V. – X. hely 

 

59 kg:  Bognár Erika /KTE 
 
Edzői indoklás: Tavaly kadet Európa-bajnok lett a VB-n pedig bronzérmes lett. Idén lépett 

fel a junior korosztályba, sajnos az EB-n kikapott az orosz versenyzőtől, aki később szintén 

vereséget szenvedett, így Erika búcsúzni kényszerült a további küzdelmektől. Tehetséges 

versenyző, valamint az egyik legszorgalmasabb versenyző az utánpótlás korosztályban. 
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Tervezett eredmény:  V – X. hely  

 
62 kg: Felhő Viktória /Kiskunhalas 
 
Edzői indoklás: Az EB-n V. helyen végzett, de minden vereségét jobb versenyző ellen 
szenvedte el. Szerencsére szorgalmas, sokat dolgozik, ugyan későn kezdett birkózni, de 
folyamatosan fejlődik 
Tervezett eredmény: Tisztes helytállás 
 
65 kg: Nem indítunk versenyzőt 
 
Edzői indoklás: - 

Tervezett eredmény:  - 

 
68 kg: Nem indítunk versenyzőt 
 
Edzői indoklás: - 

Tervezett eredmény: - 

 

72 kg: nem indítunk versenyzőt 
 
Edzői indoklás: - 

Tervezett eredmény: - 

 
76 kg: - 
 
Edzői indoklás: - 

Tervezett eredmény: - 

 
A női csapattól várható eredmény:  1 érem 

1 helyezés 
 
 

Szabadfogás:   
 
57 kg: Farkas Rajmund /KTE 
 
Edzői indoklás: Az Eb-n két győztes és két vesztes mérkőzéssel az V. helyet szerezte meg. 

Első évesként ebben a súlyban azt gondolom, hogy ez nagyon jó eredmény és meg kell adni 

a lehetőséget, hogy a VB-n induljon. 

Tervezett eredmény: V.-VIII. hely  

 
61 kg: Kiss Károly /BHSE 
 
Edzői indoklás: Az EB-n sajnos nem nyújtotta az elvárt teljesítményt, ám fiatal tehetséges 

versenyző, úgy gondolom meg kell adni a lehetőséget, hogy a VB-n javítani tudjon. 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás  
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65 kg: Nem indítunk versenyzőt 
 
Edzői indoklás: - 

Tervezett eredmény: -  

 
70 kg: Gulyás Botond /Pénzügyőr SE 
 
Edzői indoklás: Sajnos a tudása alatt teljesített az EB-n, véleményem szerint sokkal több 

van benne! Fegyelmezetten áll a munkához, tisztességesen elvégzi a felkészülést. Úgy 

gondolom, hogy utolsó évesként meg lehet adni neki az esélyt, hogy indulhasson a VB-n. 

Tervezett eredmény: VIII.-X. hely 

 
74 kg: Lukács Botond /BHSE 
 
Edzői indoklás: Az EB-n sajnos nem tudott 100%-an birkózni mert előtte a táborban 

elkapott egy bőrbetegséget és napokat kellett kihagynia! Láttam rajta, hogy 

elbizonytalanította, hogy az, hogy az utolsó napokban nem tudott edzeni! Azt gondolom, 

hogy ennél többre képes és meg kell adni neki a lehetőséget, hogy részt vegyen a VB-n! 

Tervezett eredmény: VII.-X. hely 

 
79 kg: Mester Milán /ESMTK 
 
Edzői indoklás: Biztatóan teljesített az EB-n, hosszú idő után végre azt láttam, hogy azt 

tudta birkózni, amit tud! Úgy látom hogy kezdi elhinni, hogy van keresni valója a 

nemzetközi mezőnyben, ezért javasolnám az indulását a VB-n.  

Tervezett eredmény: VII.-X. hely   

 
86 kg: Szurovszki Patrik /Pénzügyőr SE 
 
Edzői indoklás: Ezüst érmet szerzett az EB-n. Azt gondolom, hogy Patriknak már nagyon 

érett ez az érem, mivel évek óta jól teljesített a világversenyek előtti felkészítő versenyeken, 

de valahogy sose jött neki a lépés az EB-n vagy a VB-n. Remélem ez az érem nagy lökést ad 

neki! 

Tervezett eredmény:  III-V. hely 

 
92 kg: Nem indítunk versenyzőt 
 
Edzői indoklás: - 
Tervezett eredmény: - 
 
97 kg: Lángh Martin /Csepeli BC 
 
Edzői indoklás: Martin nem tartozik a rutinos versenyzők közé, első nagyobb nemzetközi 

versenye volt az EB. Szorgalmas versenyző, úgy gondolom, hogy meg kell adni neki az 

esélyt, hogy megmérettesse magát a VB-n is. 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás 
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125 kg: Nem indítunk versenyzőt 
 
Edzői indoklás: - 
Tervezett eredmény: - 
 
A szabadfogású csapattól várható eredmény:  1 érem  

1 helyezés 
 
 
A verseny költségei: 

 
Költségterv: 
 
Utazás:  150.000,-Ft 

Részvételi ktg. versenyzők:  4.042.080,-Ft 

Részvételi ktg. kísérők:  1.462.600,-Ft 

Indulási díj:  560.000,-Ft 

Vízum: - 

Egyéb (biztosítás,stb.):  51.862,-Ft 

Bírók ellátmánya:  90.000,-Ft 

 
Összesen:  6.356.542,-Ft 

 
 
összeállította: Rögler Gábor 


