Előterjesztés
Részvétel a 2017. évi Felnőtt Világbajnokságon

Előterjesztő: Komáromi Tibor
szakmai alelnök

Az előterjesztést tárgyalja az MBSZ 2017. 08. 03-i Elnökségi ülése
2017. 07. 25.

A verseny megnevezése: Felnőtt Világbajnokság
A verseny helye: Párizs
A verseny ideje: 2017. 08. 21. – 26.
Kötöttfogás: 2017. 08. 21 - 22.
Női:
2017. 08. 23 – 24.
Szabadfogás: 2017. 08. 25 – 26.
Kiutazás időpontja:
1.Kötöttfogású csapat:
2.Női csapat:
3 Szabadfogású csapat:

2017. 08. 19.
2017. 08. 21.
2017. 08. 23.

Hazaérkezés időpontja:
1. Kötöttfogású csapat:
2. Női csapat:
3. Szabadfogású csapat:

2017. 08. 23.
2017. 08. 25.
2017. 08. 27.

Kiutazó csapat összetétele:
Csapatvezető: Komáromi Tibor,
Bíró: Palásti Tibor, Pál Szabolcs, Péteri László
Kötöttfogás: Sike András, Repka Attila, Majoros István
59 kg:
66 kg:
71 kg:
75 kg:
80 kg:
85 kg:
98 kg:
130 kg:

Torba Erik
Krasznai Máté
Korpási Bálint
Lőrincz Tamás
Szabó László
Lőrincz Viktor
Kiss Balázs
Lám Bálint

Megjegyzés:
Masszőr: Hadi Gergely
Orvos: Dr. Bakanek György

/BHSE
/BHSE
/BVSC
/CVSE
/UTE
/CVSE
/BVSC
/BHSE

Női szakág: Gulyás István Nagy Lajos,
48 kg:
53 kg:
55 kg:
58 kg:
60 kg:
63 kg:
69 kg:
75 kg:

Galambos Ramóna
Sleisz Gabriella
Németh Zsanett

Masszőr:
Orvos:

Vass Zoltán
Dr. Bakanek György

/PEAC
/ESMTK

/UTE

Szabadfogás: Gulyás István Michail Haracsura,
57 kg:
61 kg:
65 kg:
70 kg:
74 kg:
86 kg:
97 kg:
125 kg:

Molnár József
Lukács Norbert
Gulyás Zsombor
Veréb István
Ligeti Dániel

/KTE
/BHSE
/Pénzügyőr SE
/HVSE
/HVSE

Masszőr: Vass Zoltán
Orvos: Dr. Bakanek György
A részvétel indoklása, tervezett eredmények: KF-SZF és Női
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,
illetve az idei Európa-bajnokságon szerzett V. helyezése alapján 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.
Edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítménye alapján, valamint az Európa-bajnokságon
szerzett V. helyezése és a grúziai nemzetközi versenyen szerzett bronzérme alapján javaslom
az indulását a Világbajnokságon.
Tervezett eredmény:
Tisztes helytállás

71 kg: Korpási Bálint

/BVSC

Edzői indoklás: Felnőtt Európa- és Világbajnok és ezzel az UWW ranglistáján, az első helyen
szerepel súlycsoportjában. Ez egyben azt is jelenti, hogy első számú kiemeltként vághat neki a
párizsi megmérettetésnek. A hazai mezőnyben egyeduralkodó a súlycsoportjában, edzés
munkája példamutató. A bolgár nemzetközi versenyen is magabiztos birkózással végzett a III.
helyen, illetve Lengyelországban is csak a döntőben tudta Európa- és világbajnok német
ellenfele megállítani. Javaslom az indulását a Világbajnokságon.
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, az Európa-bajnokságon magabiztos
birkózással a III. helyen végzett, valamint Grúziában és Lengyelországban is dobogóra
állhatott. Úgy gondolom, hogy a súlycsoportváltás ellenére is érmes reményekkel utazhat a
Világbajnokságra, ezért javaslom az indulását.
Tervezett eredmény:
I-V. hely
80 kg: Szabó László

/UTE

Edzői indoklás: Súlycsoportjában Bácsi Péter jelenleg sérüléssel küszködik. Szabó László a
tavalyi Világbajnokságon szerzet bronzérmével bizonyította, hogy ebben a mezőnyben is meg
tudja állni a helyét. Az idei évben sajnos nem tudott még nemzetközi versenyen dobogós
helyezést elérnie, de a lengyel versenyen már javuló formát mutatott. Mivel a súlycsoport többi
magyar birkózója a válogatott edzésmunkájában nem vesz részt, ezért László indulását
javaslom a Világbajnokságon.
Tervezett eredmény:
V-X. hely
85 kg: Lőrincz Viktor

/CVSE

Edzői indoklás: Viktor a hazai mezőnyben 98kg-ban szerzett országos bajnoki címet, de 85kgban az Európa-bajnokságon és Lengyelországban is több riói érmest legyőzve (köztük az
olimpiai bajnokot is) a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Magabiztos, állóképes birkózó az
egyik éremesélyesnek számít súlycsoportjában. Az UWW ranglistáján Korpási Bálint mellett ő
is az első helyen szerepel súlycsoportjában, így elsőszámú kiemeltként vághat neki a
Világbajnokságnak, ezért javaslom indulását.
Tervezett eredmény:
I-V. hely
98 kg: Kiss Balázs

/BVSC

Edzői indoklás: Balázs az idei Európa-bajnokságon felállhatott a dobog III. fokára, és Ruse-ban
is magabiztos birkózással utasított maga mögé a mezőnyt. Sérülései miatt sajnos több versenyt
is ki kellett hagynia idén, ám ezek is azt a célt szolgálják, hogy az augusztusi Világbajnokságra
sérülésmentesen érkezhessen. Szorgalmas, kitartó versenyző, nagy lendületet adott neki az
Európa-bajnoki érem, ezért javaslom indulását a Világbajnokságon.
Tervezett eredmény:
V-X. hely

130 kg: Lám Bálint
Edzői indoklás: Súlycsoportja országos bajnoka, Zágrábban az I., a Magyar Nagydíjon, a szerb
és a lengyel nemzetközi versenyen a III. helyen végzett. A nemzetközi megmérettetéseken
nyújtott teljesítménye alapján, valamint Európa-bajnoki ezüstérme miatt, javaslom indulását a
Világbajnokságon.
Tervezett eredmény:
V-X. hely
A kötöttfogású csapattól várható eredmény:

1-2
1-2

érem
helyezés

Női szakág:
48 kg: Nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás: Tervezett eredmény:
53 kg: Nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás: Tervezett eredmény:
55 kg: Galambos Ramóna /PEAC
Edzői indoklás: Ramóna sérülése már a múlté és egyre magabiztosabb a versenyeken és az
edzéseken is. Könyöke panaszmentes, hozzáállásával soha nem volt gond, most sincs. Az
itthoni mezőnyben nincs riválisa, a lengyel és a spanyol versenyen javuló formát mutatott, kezdi
visszanyerni a sérülés előtti formáját. Javaslom az indulását.
Tervezett eredmény: V-X. hely
58 kg: Nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás:
Tervezett eredmény:
60 kg: Sleisz Gabriella

/ESMTK

Edzői indoklás: Gabi ebben az évben sokat lépett előre mind fizikailag, mind taktikailag. Az év
eleji versenyeken érmeket szerzett, azóta sajnos rendre világklasszisokat sorsol, egyre jobban
szorongatja őket, nincsenek már sima vereségek! Edzésmunkája, hozzáállása is sokat javult.
Javaslom az indulását.
Tervezett eredmény: Tisztes helytállás
63 kg: Nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás: Tervezett eredmény:

69 kg: Nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás:
Tervezett eredmény:
75 kg: Németh Zsanett

/UTE

Edzői indoklás: Zsanett az év első felében kiválóan teljesített, hisz az idei U23-as Európabajnokságon is sikerült megvédenie bajnoki címét, illetve a felnőtt EB-n is a dobogó második
fokára állhatott fel. A nyári időszakban, azonban előtérbe került a tanulás, ezért a lengyel tábort
és versenyt kihagyta. Sikeres érettségi vizsgát tett. A spanyol versenyen még látszott a
teljesítményén a kihagyás, valószínűleg az éjszakába nyúló tanulás következtében. A következő
egy hónap alatt utol fogja érni magát. Javaslom az indulását.
Tervezett eredmény: V-X. hely
A Női csapattól várható eredmény:

1

érem
helyezés

Szabadfogás
57 kg: Nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás: Tervezett eredmény:
61 kg: Molnár József

/KTE

Edzői indoklás: Józsi edzés munkája kifogástalan és végre folyamatos! A nemzetközi
versenyeken, egyelőre adós a jó teljesítménnyel, hol rossz sorsolás, hol pedig az általa
elkövetett buta hibák miatt. Pályafutása döntő szakaszához érkezett, az elkövetkező egy év
fogja megmutatni, hogy érdemes-e tovább ennyi energiát fektetnie a sportba. Mindenképpen
támogatnunk kell, hiszen itthon 3 súlycsoportban is veretlen. Javaslom az indulását.
Tervezett eredmény: Tisztes helytállás
65 kg: Lukács Norbert

/BHSE

Edzői indoklás: Norbi óriási sikerélmény hiánnyal küzdött a nemzetközi versenyeken, hiába
itthoni évek óta tartó veretlensége. Voltak ugyan szoros vereségek, a győzelmek azonban
hiányoztak. A spanyol versenyen végre dobogóra állt, remélem ez a sikerélmény ad neki egy
lökést (közepes erősségű verseny volt) a további feladatokhoz. A világbajnokság utáni
súlycsoport, illetve mérlegelés időpontját illető változások, nála is döntően befolyásolhatják
további pályafutását. Javaslom az indulását.
Tervezett eredmény: Tisztes helytállás
70 kg: Gulyás Zsombor

/Pénzügyőr SE

Edzői indoklás: Az EB után kisebb műtéte volt, valamint a sikertelen szereplés után kisebb
hullámvölgybe került. Ebből azonban sikerült feldolgoznia a kudarcot a lengyel versenyen, de

főleg az edzőtáborban már voltak biztató jelek, hiszen a madridi versenyen döntőt vított a
közepes erősségű mezőnyben. Nála is nagy jelentőséggel bír további pályájával kapcsolatban,
hogy milyen döntések születnek, (mérés, súlycsoportok) itthon súlycsoportjában nincs
ellenfele. Javaslom az indulását.
Tervezett eredmény: Tisztes helytállás
74 kg: Nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás: Tervezett eredmény:
86 kg: Veréb István

/HVSE

Edzői indoklás: A sikeresen kivívott EB bronzérem után nagyon elhivatottan dolgozott tovább.
(Magyar Bajnokság, Grúzia) A grúz versenyen azonban megroppant a térde, és a füle is
begyulladt. Két hét antibiotikum és könnyített edzés után folytatta a felkészülést lengyel
országban. A táborba történt kiutazása után a versenyző klubja levélben keresett meg. A
kérésük az volt szeretne a versenyző gyermeke megszületéséig magyar országon készülni.
(tudvalevő, hogy itthon nincs minőségi edzőpartner, ezért járunk külföldre) A vezetőséggel
egyeztetve az engedélyt megkapta, és itthon készült, ahol edzőpartner hiányában főleg
kondicionális lemaradását igyekeztük behozni. Gyermeke megszületett, ezután a megbeszéltek
szerint bekapcsolódik a központi felkészülésbe. Javaslom az indulását.
Tervezett eredmény: V-X. hely
97 kg: Nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás:
Tervezett eredmény:
125 kg: Ligeti Dániel

/HVSE

Edzői indoklás: Dani végre az elmúlt év után folyamatos és szinte sérülés menetes felkészülést
tudhat a háta mögött! Ennek már látszanak az eredményei, hiszen az EB-n a korábbiakkal
ellentétben szoros mérkőzéseket vívott súlycsoportja két kiemelkedő alakjával. Valamint a grúz
versenyen is döntőt birkózott, Varsóban az idei orosz bajnokot legyőzve arany érmet nyert!
Persze vannak hullámvölgyek is még, mint például a magyar bajnokság, ill. a spanyol verseny.
Meggyőződésem azonban, amennyiben felkészülése továbbra is folyamatos marad, eltűnnek
majd a hullámvölgyek, és folyamatos magas szintű teljesítménnyel az olimpiára esélyesként
készülhet majd. Javaslom az indulását.
Tervezett eredmény: V-X. hely
A szabadfogású csapattól várható eredmény:

1

érem
helyezés

A verseny költségei:
Költségterv:
Utazás: kb.

2.141.000,- Ft

Részvételi ktg. versenyzők (180CHF/nap)
-

15 fő

3.024.000,- Ft

Részvételi ktg. kísérők (180CHF/nap)
-

edzők (6fő)

-

orvosi stáb (masszőr és orvos)

806.400,- Ft

-

bírók (2fő)

806.400,- Ft

-

csapatvezető (1fő)

352.800,- Ft

Részvételi ktg. kísérők összesen:

1.260.000,- Ft

3.225.600,- Ft

Indulási díj (100CHF/fő):
Vízum:
Egyéb (biztosítás, stb.):
Bírók ellátmánya:
Összesen:
Extra (220CHF/nap) – 4 fő*

420.000,- Ft
45.000,- Ft
180.000,- Ft
9.035.600,- Ft

985.600,- Ft

*MBSZ által akkreditált, de költségeik az egyesületüket terheli.
Egyéb:
A 2018. évi világbajnokság rendezője Magyarország, Budapest lesz. Ennek megfelelően a
csarnokban egy standon fogjuk népszerűsíteni a Budapesti VB-t, illetve hívjuk az UWW
tagországokat az eseményre. A küldöttségben résztvevők további feladata konzultálni a párizsi
szervezőkkel a világbajnokság valamennyi szervezési területével összefüggő feladatok
(versenyrendezés, VIP, sajtó, marketing stb.) gyakorlati megvalósításának tanulmányozása és
felmérése. A szervezők stábjának költségei a VB támogatás terhére kerülnek elszámolásra.
Utazás: Kb.
Szállás Ktg. 11 fő

915.000,- Ft
1.612.510,- Ft

Egyéb (biztosítás, helyi közlekedés stb):

117.090,- Ft

Szervezői csapat ellátmánya:

325.500,- Ft

Összesen:

2.970.100,- Ft

A VB alkalmával az UWW elnöksége és több bizottsága is ülést fog tartani. A Marketing
Bizottság ülésén Bacsa Péter, az Orvos Bizottság ülésén Dr. Molnár Szabolcs és a Tudományos
Bizottság ülésén Dr. Barna Tibor bizottsági tagok vesznek részt. A részvétel költségei (Molnár
és Barna urak) az éves sportdiplomáciai keret terhére kerül elszámolásra. Bacsa Péter alelnök
költségei a VB-t promótáló költségkeretből a VB támogatás terhére kerül elszámolásra.
Utazás: Kb. (2 fő)
Részvételi Ktg. 2(fő szállás, étkezés)
Egyéb (biztosítás,stb):

176.000,- Ft
160.000,- Ft
2.000,- Ft

Összesen:

338.000,- Ft

Az UWW elnökségi ülésen várhatóan döntés születik az olimpiáig tartó időszakra érvényes
verseny lebonyolítási változásokról is (új súlycsoportok, új súlyhatárok, mérlegelés,
versenynapok száma, stb.). A változásokról a VB-n történő szereplést taglaló jelentésben
fogunk tájékoztatást adni.
összeállította:
Rögler Gábor szakmai referens
Gulyás István szf. szöv. kap.
Sike András kf. szöv. kap.

