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JELENTÉS 

 

U23-as Világbajnokság 2018.11.13-16 

 

Helyszíne: Románia Bukarest 

 

Női szakág 

 

szakágvezető edző: Nagy Lajos 

 

Busszal utazott a magyar birkózó válogatott, a csapat tagok, megnevezése: Réczi Bianka, 

Galambos Ramóna, Dollák Tamara, Felhő Viktória, Szmolka Nikoletta 

 

Külföldi csapatok felsorolása, elemzése szakmai szempontok alapján: Egy-egy versenyzőtől 

eltekintve a csapatok a legerősebb versenyzőiket indították el a Vb-n. Összesen 162 versenyző 

indult a világbajnokságon. Minden súlycsoportban volt több olyan versenyző, aki a budapesti 

felnőtt Vb-n is részt vett. Közülük többen is érmesek voltak Budapesten, például az 57kg-os 

elődöntő kínai norvég mérkőzés most a döntőben volt csak most fordított eredménnyel. 

 

A magyar csapatról tudni kell, hogy 6 versenyzőt indítottunk, de ebből csak egy versenyzőt 

/Galambos Ramóna/ fizetett a szövetség a többi versenyzőt a klubja szerette volna, hogy 

induljon.  

 

Én elmondtam, hogy szerintem még nincsenek azon a szinten és inkább őket ebből a pénzből 

sima nemzetközi versenyekre és edzőtáborokba kellene elmenniük ahol, tudnak még fejlődni. 

A klubok úgy gondolták, hogy elindítják a versenyzőjüket a Vb-n. Szerintem érdemes lenne 

arról beszélni az elnökségin vagy a szakmai bizottságin, hogy a jövőben engedjük-e a 

kluboknak az indulást, ha önköltséges, de az edző vagy a szövetségi kapitány nem javasolja.  

 

50kg 1. Japán 2. Oroszország 3. Mongólia, Románia 

Réczi Bianka 17 versenyző közül a 14. lett. Az első mérkőzésen sajnos kikapott a lengyel 

versenyzőtől, aki a második körben kikapott így Bianka kiesett.  

Fiatal versenyző, aki még 2 évig U23-as versenyző. Rendesen becsületesen dolgozik, de még 

sokat kell fejlődnie mindenben. 

 

55kg 1. Japán 2. Kínai 3. Kazahsztán, Németország  

Galambos Ramóna 15 versenyző közül a 7. helyen végzett. Első mérkőzésen magabiztosan 

technikatussal verte a mongol versenyzőt. A második mérkőzésen a kínai versenyzőtől (tavaly 

2 volt a világkupán) kikapott 3:2-re, egy hibát elkövetett, amikor vezetett utána próbált 

kiegyenlíteni kétszer is majdnem mögötte volt, de az utolsó pillanatban mégis szembe tudtak 

vele fordulni. A kínai lány bejutotta a döntőbe ezért Ramóna tovább birkózhatott. Az orosz 

versenyzővel jött, de ismét kikapott, apróságokkal, de kikapott.  Persze a másik ágon a német 

lány, akit Ramóna 10 ponttal ver az 3. lett. Sajnos Ramónának az egész éve sajnos így ment el, 

hogy minimálisa kikapott a versenyeken. Év elején meg kellett műteni a kezét, a rehabilitáció 

óta egy kicsit másképp próbáljuk birkóztatni több támadással, szeretnék a korábbi kötöttfogású 

birkózásába egy kis szabadfogást belevinni. Ez nem megy az egyik napról a másikra, most az 

orosz versenyzőnek kétszer is megfogta a lábát, de nem tudta levinni. Ramónának a korábbi 

birkózását meg kell tartani, de mellé kell rakni szabadfogású elemeket, így lehet eredményes. 

Nagyon sokat dolgozik, és nagyon akar nyerni. 

 



 

 

 

57kg 1. Kanadai 2. Japán 3. Mongólia, Oroszország 

Dollák Tamara 15 versenyző közül a 10. lett. Az első mérkőzésen kikapott a későbbi 

világbajnoktól. A vigaszágon a felnőtt EB bronzérmesével birkózott, akitől szintén kikapott. 

Jelenleg ezek a versenyzők jobbak nála sokat kell dolgoznia, hogy utolérje ezeket a 

versenyzőket, de még a következő évben is junior lesz. 

 

62kg 1. Japán 2. Ukrajna 3. Mongólia, Németország 

Felhő Viktória 19 versenyzőből a 16. lett. Az első mérkőzésen kikapott a svéd versenyzőtől. 

Közvetlenül a verseny előtt kisebb sérülése volt a kezén ez hátráltatta a birkózásban, de nem 

ezen múlt. Még junior korú sok a lemaradása főleg a birkózás terén, de szerencsére szorgalmas 

lány. 

 

68kg 1. Kuba 2. Japán 3. Oroszország, Amerika  

 Szmolka Nikoletta15 versenyző közül a 8. lett. Az első körben legyőzte a kazak versenyzőt. A 

második mérkőzésen kikapott a mongol lánytól, aki alig kapott ki az elődöntőben, így kiesett. 

Nikinek nagyon nagy a lemaradása, mert csak 2-3 éve birkózik. Nagyon szeretne fejlődni és 

ezért sokat dolgozik.  23 évesen nagyon nehéz lesz az előre lépés. 

 

A jelenlegi korosztályos válogatottaink közül ez a leggyengébb, kell még kettő év, hogy 

megerősödjenek. Szerencsére a lányok akarnak fejlődni és ezért megtesznek mindent. 

/Nagy Lajos női szakág vezető/ 

 

 

Kötöttfogású U 23-as Világbajnokság (U23-as) 2018.november 12-14 /Bukarest/ 

43 ország 234 induló. 

 

Szakág vezető, Lévai Zoltán edző Fodor Zoltán 

 

55kg /kf./ 16 fő Kovács Bence /1997/ 7. hely /2 mérkőzés/ 

1. győzelem /1 vereség/ 

1. mérkőzés: 

KOVÁCS B. – Dalton Duane Duffield /USA/ Félidő: 10:2 Végeredmény: 10:2, Nem volt 

jegyzett eredménye az ellenfélnek. 

2. mérkőzés:  

KOVÁCS B – Dordokov, Balbai /KGZ/ 

Félidő: 1:5 Végeredmény: 1-9, Az ellenfél legjobb eredménye (i): Kadet VB 3. hely 46 kg  

/2012/ 

Pozitívumok: 

Használt előkészítései: Egy karfogás és hónaljfogás 

Használt fogásai: Hátsó-alsóemelés, kibújás és kontrázni próbálta az ellenfél támadásait  

Hiányosságok: 

Fiatal és a mezőnyhöz képest még testileg retardált. 

Észrevétel: 

Kis termete miatt hosszútávon megoldás lehet a legalsó súlycsoportban, de ahhoz 2-3 évet kell 

a felnőtt válogatottal együtt készülni folyamatosan. 

 

60 kg /kf./ 25 fő Torba Erik /1996/ 11. hely /2 mérkőzés/ 



1 győzelem /1 vereség/ 

1. mérkőzés 

TORBA E. –  Viktor Petryk /UKR/ 

Félidő: 4:2 Végeredmény: 7-2, Az ellenfél legjobb eredménye (i). U23 EB 5 2018-ben 60 kg 

2. mérkőzés:  

TORBA E. –  Libin Ding /CHN/ 

Félidő: 3:1, Végeredmény: 3-4, Az ellenfél legjobb eredménye (i). Junior és felnőtt VB 

részvevő 

Pozitívumok: 

Használt előkészítései: Csukló fogásból hónaljfogás 

Használt fogásai: Billentés, válldobás, átnyalábolós pörgetés 

Hiányosságok: 

Fegyelmezettség, alázat a szürke hétköznapok edzésein. 

Észrevétel: 

Nagyon jól sikerült a fogyasztása, jó erőben volt, de annyira fölényben volt a vesztes 

mérkőzésén, hogy elnagyképűsködte, nem számított rá, hogy az utolsó másodpercekben tudnak 

rajta 4 pontos akciót végrehajtani. Éves szinten több nemzetközi szintű versenymérkőzés kell, 

hogy az ilyen hibákat levetkőzze magáról. 

 

63 kg /kf./ 16 fő Jász Márton /1998/ 16. hely /1 mérkőzés/ 

/1 vereség/ 

1. mérkőzés:  

Jász M. – Ramiz Mammadov /AZE/ 

Félidő: 0:9 Végeredmény: T 0-9, Az ellenfél legjobb eredménye (i). Junior VB 5 és EB 3. hely 

50 kg /2013/ 

Pozitívumok: 

Használt előkészítései: Egy kar- és hónaljfogás 

Használt fogásai: nem volt 

Hiányosságok: 

Túl fiatal, rutintalan birkózó. 

Észrevétel: 

Jász Márton orvostanhallgató, ezért nem tudott annyi időt szánni az elmúlt hónapokban, hogy 

a legjobbakkal a súlyában felvegye a versenyt. Számára a tapasztalatszerzés volt a fő cél. 

 

67 kg /kf./ 15 fő Losonczi Ottó /1995/ 3. hely /5 mérkőzés/ 

4 győzelem /1 vereség/  

1. mérkőzés:  

LOSONCZI O. – Alexandru Solomon /ROU/ 

Félidő: 0:2 Végeredmény: 4-2, Az ellenfél legjobb eredménye (i). EB és VB résztvevők 

2. mérkőzés:  

LOSONCZI O. – Otar Abuladze /GEO/ 

Félidő: 3:2 Végeredmény: 7-4, Az ellenfél legjobb eredménye (i). Kadet EB-VB 3. helyezett 

63 kg / 2017/  

3. mérkőzés: 

LOSONCZI O. - Morten Thoresen /NOR/ 

Félidő: 3:1 Végeredmény: 5-1, Az ellenfél legjobb eredménye (i). U23 EB 3, hely 2018  

67 kg –ban. 

 

4. mérkőzés: 

LOSONCZI O. – Karim Jafarov /AZE/ 



Félidő: 0:8 Végeredmény: 0-8, Az ellenfél legjobb eredménye (i). Kadet EB 1 hely 2011 / 46 

kg, Kadet VB 1. hely 2012 / 54 kg  

5. mérkőzés 

LOSONCZI O. – Ryo Nakahashi /JPN/ 

Félidő: 0:3 Végeredmény: 5:3, Az ellenfél legjobb eredménye (i). Korábbi VB résztvevő 

Pozitívumok: 

Használt előkészítései: Páros csukló fogás, hónaljfogás 

Használt fogásai: fejlefogás, mellkasos pörgetés, hátsó-alsóemelés. 

Hiányosságok: 

űűűű 

Sokat javult a helyezkedése, de a nagyon technikás versenyzők még kihasználják, hogy későn 

reagál egy-egy fogásvégre hajtásra és könnyen dobható.  

Észrevétel: 

Alapállása, előkészítése, taktikája sokat javult a felkészítő versenyek révén, rendkívül 

fegyelmezett volt a fogyasztás- és a felkészülés során. Motivált és fejlődő képes versenyző, ami 

hiányzik ahhoz, hogy aranyérmes legyen vagy, hogy a felnőtt korosztályban is hasonlóan 

eredményes legyen az az, hogy napi szinten minőségi ingereket kapjon edzésről-edzésre. 

 

72 kg /kf./ 21 fő Lévai Tamás /1999/ 3. hely /4 mérkőzés/ 

3 győzelem /1 vereség/  

1. mérkőzés:  

LÉVAI T. – Denis Horvath /SVK/ 

Félidő: 8:0 Végeredmény: 8-0, Az ellenfél legjobb eredménye (i). Junior EB 5. 74 kg 2015 

2. mérkőzés:  

LÉVAI T. – Cengiz Arslan /TUR/ 

Félidő: 1:0 Végeredmény: 1-4, Az ellenfél legjobb eredménye (i). Junior EB 1. 2015-ben 66 

kg, Egyetemi VB 1. 2017-ben 72kg, U23 Eb 2. hely 2018-ban 72 kg,  

3. mérkőzés: 

LÉVAI T. – Islambek Dadov /AZE/ 

Félidő: 1:0 T Végeredmény: 2-0, Az ellenfél legjobb eredménye (i). 2014-ben EB 1 VB 3 és ifi 

Olimpiai-bajnok 69 kg-ban, 2017-ben U23-as EB 1. 72 kg-ban 

4. mérkőzés: 

LÉVAI T. – Artur Politaiev /UKR/ 

Félidő: 9:0 T Végeredmény: 9-0, Az ellenfél legjobb eredménye (i). U 23 EB 3. 2017-ben 72 

kg, Kadet Világbajnok 2012-ben 42 kg 

Pozitívumok: 

Használt előkészítései: Egy karfogás, csukó fogásból hónaljfogás, páros hónaljfogás. 

Használt fogásai: Malom, derékra támadás, karelvezetés, emelésből túloldalra pörgetés, kar 

hozzáfogással pörgetés, parter helyzetből felállás. 

Hiányosságok: 

Rutint kell szereznie 

Észrevétel: 

Motivált, szorgalmas versenyző, ennek megfelelően hónapról-hónapra fejlődik és egyre 

érettebb, rutinosabb a versenyeken is. 

 

77 kg, /kf/ 28 fő Lévai Zoltán /1996/ 9. hely, /3 mérkőzés/ 

2 győzelem /1 vesztes mérkőzés/ 

1. mérkőzés:  

LÉVAI Z. – Mosebach, Karan /GER/, Félidő: 7:0 Végeredmény: 7-0 tus, Az ellenfél legjobb 



eredménye (i).: 2014 Kadet EB 69 kg 2. hely, 2014 Ifi Olimpia 69 kg 4. hely,  

2. mérkőzés:  

LÉVAI Z. – Hassan, Ahmed Ibrahim Gomaa /EGY/, Félidő: 5:0 Végeredmény: 5-0, Az ellenfél 

legjobb eredménye (i).: 2016 Junior Afrikai Bajnokság 74 kg 1. hely  

 

3. mérkőzés: 

LÉVAI Z. – Cengiz, Fatih /TUR/, Félidő: 0:1, Végeredmény: 1-2, Az ellenfél legjobb 

eredménye (i).: 2017 Felnőtt VB. 75 kg 3. hely, 2017 U23 VB. 75 kg 1. hely, 2018 U23 EB. 77 

kg 3. hely, 2018 U23 VB. 77 kg 3. hely 

Pozitívumok: 

Használt előkészítései: Egy karfogás, csukó fogásból hónaljfogás, páros hónaljfogás. 

Használt fogásai: Billentések, páros hónaljból levitel, mellkasos pörgetés mellé állásból emelés 

majd dobás vagy túloldalra pörgetés. 

Taktikailag egyre fegyelmezettebb, jól védekezik lentről, pontot nem tudtak rajta csinálni sem 

állásból, sem lentről. 

Hiányosságok: 

Kétmenetes nemzetközi szintű mérkőzés kevés volt ebben az évben, összesen három versenyen 

indult mivel januárban műtötték a vállát. 

Észrevétel: 

Nagyon jól birkózott, de taktikai hibát követtünk el, az aktuális világbajnok ellen az volt a 

taktika, hogy odaadjuk az első intést, kivédekezzük a reburt, majd utána vagy akciót kell 

végrehajtani, vagy le kell küldetni. 2. menetben le tudtuk küldetni parterba, de akciót nem 

sikerült végrehajtani és mivel hasonló felfogásban jött fel az ellenfél is és ennek folytán Zoltán 

nem rakott megfelelő mennyiségű munkát az első félidőben a mérkőzésbe és az 1:1-es vezetés 

után volt a török versenyzőnek annyi tartalékja, hogy tudjon olyan iramot menni, amit a bírók 

1 pontintéssel jutalmazzanak. Külön szerencsétlensége volt a sorsolásnak, hogy a legyőzőjét az 

elődöntőben az aktuális Európa-bajnok várta. 

 

82 kg /kf. /25 fő LOSONCZI DÁVID /2000/ 16. hely /1 mérkőzés/ 

0 győzelem / 1 vesztes mérkőzés/ 

1.mérkőzés:  

LOSONCZI D. – Ebrahimi, Mahdi Asgar /IRI/, Félidő: 4:5 Végeredmény: 4-9, Az ellenfél 

legjobb eredménye (i). 2016 Junior Ázsiai Bajnokság 74 kg 1. hely, 2018 U23 VB. 82 kg 3. 

hely 

Pozitívumok: 

Használt előkészítései: Dulakodásból karmunka, egy karfogás 

Használt fogásai: Fejlefogásból derékra támadás, mögé csapás 

Hiányosságok: 

Rutintalan, 4:0-s vezetésnél változtatni kellett volna a birkózásán.  

Észrevétel: 

Közvetlen felkészülés során többször kellett figyelmeztetni, hogy fegyelmezettebb, 

motiváltabb legyen az edzések egy-egy periódusában, ne hagyja el magát egy-egy szituációban 

és intenzívebb legyen a hozzáállása. 

 

87 kg /kf. /26 fő Papp Bertalan /1996/ 17. hely /1 mérkőzés/ 

1 győzelem /1 vesztes mérkőzés/ 

1. mérkőzés:  

PAPP B. – Khetsuriani, Gurami /GEO/, Félidő: 3:6 Végeredmény: 4-7, Az ellenfél legjobb 

eredménye (i).: 2016 Junior EB. 84 kg 5. hely, 2017 U23 VB. 85 kg 5. hely, 

Pozitívumok: 



Használt előkészítése: Egy karfogás, kartevés. 

Használt fogásai: Válldobás 

Hiányosságok: 

Zóna közeli helyzetekben labilis, többször kilépett a zónából. 

 

Észrevétel: 

Januárban műtötték a vállát, 2. versenye volt az évben 2-3 versenyzőtől féltettem /GEO, AZE, 

TUR/, sajnos ebből rögtön megkapta a grúzt, akit legyőzött az azeri versenyző. Ha a sorsolás 

másként alakul, meggyőződésem, hogy messzebbre juthatott volna. 

 

97 kg /kf. /27 fő Török Zsolt /1995/ 2. hely /5 mérkőzés/ 

4 győzelem, /1 vereség/ 

1. mérkőzés: 

TÖRÖK ZS. – Nuriev, Orkhan /AZE/, Félidő: 5:0 Végeredmény: 5-1, Az ellenfél legjobb 

eredménye (i).: 2014 Junior VB. 96 kg 1. hely, 2017 U23 EB. 98 kg 1. hely 

2. mérkőzés:  

TÖRÖK ZS. – Kuosmanen, Matti Elias /FIN/, Félidő: 0:1 Végeredmény: 5-2, Az ellenfél 

legjobb eredménye (i).: 2012 Kadet EB. 85 kg 1. hely, 2017 U23 EB. 98 kg 2. hely, 

3. mérkőzés: 

TÖRÖK ZS. – Mamajanov, Temur Mirzo /UZB/, Félidő: 4:4 Végeredmény: 4-4 tus, Az ellenfél 

legjobb eredménye (i).: 2017 Junior Ázsia Bajnokság 96 kg 1. hely, 2018 Junior Ázsia 

Bajnokság 97 kg 1. hely 

4. mérkőzés: 

TÖRÖK ZS. – Heydari, Ali Akbar/IRI/, Félidő: 0:1 Végeredmény: 3-1, Az ellenfél legjobb 

eredménye (i).: 2018 U23 VB. 97 kg 3. hely 

5. mérkőzés: 

TÖRÖK ZS. – Golovin, Aleksander /RUS/, Félidő: 2:4 Végeredmény: 2-5, Az ellenfél legjobb 

eredménye (i).: 2017 U23 VB. 98 kg 1. hely, 2018 U23 EB. 97 kg 1. hely, 2018 U23 VB. 97 kg 

1. hely 

Pozitívumok: 

Használt előkészítései: Karberántás, keresztfogás, páros hónaljfogás  

Használt fogásai: Szaltó, hónaljban kibújás, mellé lépésből emelés és túloldalra pörgetés. 

Hiányosságok: 

Állóképességén javítani kell. 

Észrevétel: 

Folyamatos a fejlődése, jó formában birkózva győzött le klasszis versenyzőket és a világbajnoki 

címre is meg volt az esélye az utolsó másodpercig. 

 

Csapat /9 fő/ versenyzővel vett részt, 16 győzelemmel és 9 vereséggel zárta az VB-t, úgy érzem, 

hogy csapat szinten jól felkészített csapat képét mutatták a versenyzők, ha legyőztek minket az 

csak nagy csata árán érték el az ellenfelek, lenti védekezése mindenkinek nagyon sokat fejlődött 

szinte nem is tudtak pontot csinálni a magyar versenyzők többségén parter helyzet 

elrendelésekor. Csapatversenyben nyolcadikak lettünk, de nagyon kiegyenlített volt a mezőny, 

ha a Torba Erik és a Lévai Zoltán bemegy éremre (amire így utólag is reális esély volt), akkor 

megnyertük volna a csapatversenyt. Versenyen semmilyen kirívó esemény nem történt, szállás 

megfelelő volt, étkezés minősége megfelelő volt. Utazás rendben volt. Nagy segítség volt, hogy 

volt velünk gyúró. Budapesten készültünk az utolsó két hétben és szeretném jelezni újra, hogy 

a kondicionáló terem felszereltsége nem alkalmas csoportos erősítésre, kézi súlyzók hiánya 

miatt, guggoló pad hiánya miatt, javasolnám a gépek felülvizsgálatát is, mert van 3-4 db olyan 

pad, amit senki, soha nem használ, és értékes helyet vesz el. Nem volt bemelegítéshez 



melegítőjük a versenyzőknek, a két póló pedig nagyon kevés az öt napra. 

Lévai Zoltán 

/kötöttfogású szakág vezető/ 

 

U 23 Világbajnokság szabadfogás 2018.11.16 -18. Románia, Bukarest 39 ország  

 

10 súly 5 magyar induló  

Szakágvezető edző: Gulevszkij Konstanin   

 

65kg /19 fő/ Asharin Román /1997/ 5. helyezett /4 mérkőzés/ 

2 győztes 2 vesztes mérkőzés  

1. mérkőzés: Asharin - Olenczyn P. /POL/ 13:8 

2.mérkőzés:  

Asharin – Maximov D. /BLR/ 11:0 

3.mérkőzés: 

Asharin - Rahinzade A. /AZE/ 3:5 

4.mérkőzés: 

Asharin – Sacultan M. /MDA/ 2:7 

Pozitívumok: 

Fejben-rendben volt, mindig törekedett a győzelemre, aktív birkózást mutatott. Sokat fejlődött 

egy év alatt. 

Hiányosságok: 

Sok hibát vétett, hiányzik a versenyrutin. Sok pontot veszített a semmiből. 

Észrevétel: 

Nem csak szemből kell támadnia, hanem oldalról is. Többet kell az ellenfelet mozgatnia és 

folyamatos összetett támadásokat alkalmaznia 

 

70kg /25fő/ Vida Csaba /1997/ kieset /1 mérkőzés/ 

1 vesztes mérkőzés 

1.mérkőzés:  

Vida – Ibodov R. /UZB/ 0:10  

Pozitívumok: 

Sajnos nem mutatott pozitívumot. 

Hiányosságok: 

Nem küzdött meg minden pontért. Könnyen adott pontokat az ellenfelének.  

Észrevétel: 

Nem volt felkészülve a versenyre, mivel sérülésből tért vissza. De van potenciál a 

versenyzőben.  

 

79kg /17fő/ Nagy Péter /1995/ 7. helyezés /2 mérkőzés/ 

1 győztes 1 vesztes mérkőzés 

1. mérkőzés: Nagy – McKeag (CAN) – 10:0 

2. mérkőzés:  

Nagy – Shapiev A. (UZB) – 0:10 

Pozitívumok: 

Első mérkőzésen magabiztosan nyert, mentálisan rendben volt.  

Hiányosságok: 

Második mérkőzésen sajnálatosan beszorult a csomagban és így már az első menetben technikai 

vereséget szenvedett 

Észrevétel: 



Kevés szabadfogású tapasztalattal rendelkezik. 

 

92kg /14 fő/ Tóth Bendegúz /1997/ kieset /1 mérkőzés/ 

1 vesztes mérkőzés 

1. mérkőzés:  

Tóth – Hrytsay B. (UKR) 0:10 

Pozitívumok: 

Nem mutatott pozitívumot. 

Hiányosságok: 

Nem tudta a lábát védeni ellenfele könnyen hajtotta végre az orsót rajta.  

Észrevétel: 

Többet kellene edzőtáboroznia, hogy megszerezze a megfelelő tapasztalatot és formát. 

 

125kg /17 fő/ Nagy Mihály /1995/ kiesett /1 mérkőzés/ 

1 vesztett mérkőzés 

1. mérkőzés:  

Nagy – Andriadze (GEO) 2:3 

Pozitívumok: 

Végig küzdött, egy hajszál választotta el a győzelemtől. 

Hiányosságok: 

Nem csak tolnia kell, hanem rángatni is az ellenfelet. Többet kell kar alátevésből és fordított 

keresztfogásból birkóznia. Fejlefogásból, nem tudott az ellenfele mögé kerülni. 

Észrevétel: 

Későn tudta meg, hogy utazik, ezért nem volt megfelelően felkészülve.  

 

A résztvevő 5 versenyzőből 3 első csupán első éves U23-as versenyző. Van még idő fejleszteni 

őket. Jobb eredményre számítottam. 18. helyen végzett a csapat a 37 országból. 3 nyertes és 5 

vesztes mérkőzéssel zártuk a versenyt. A szállás és az étkezés megfelelő volt. 

Gulevszkij Konstanin 

/szabadfogású szakág vezető/ 

 

Sikeres U23-as Világbajnokságot zárt a magyar birkózó válogatott. A kötöttfogású eredmények 

mellett, nem feledkezhetünk meg az U23-as válogatott csapatunk fejlesztéséről, sem, azért mert 

egy részüktől a felnőtt csapat tagjaként is eredményeket várunk. 

Komáromi Tibor 

/szakmai igazgató/ 

 

 

 

 


