
2018 BIRKÓZÓ VILÁGBAJNOKSÁG ÉRTÉKELÉSE  

Az októberben véget ért világbajnokság mindenképpen egyértelmű sikertörténetként vonul 
majd be a magyar birkózás történelem könyvébe. Nemcsak szakmailag értékelhető sikernek 
az esemény, hanem a versenyrendezés, a show-elemek és a kísérőprogramok sokszínűsége 
miatt is unikális volt az egész 10 napos birkózó ünnep. 

Az 1 évvel ezelőtt megfogalmazott célt, miszerint az esemény legyen több mint egy 
világbajnokság maradéktalanul teljesítettük, hiszen a hazai és a nemzetközi visszhangok is ezt 
támasztották alá. A következő momentumok, tényezők tették a VB-t a sportág egész 
ünnepévé: 

• Tökéletes lebonyolítás, show-elemek, izgalmas mérkőzések 

• Nagyszerű hangulat, teltházas lelátók, szurkolói szórakoztatás, Fan-zone üzemeltetése 

• A klubok bevonása, a gyermekeknek életre szóló élmény adása 

• Sikeres szereplés- 4 érem, köztük VB cím.  

• Olimpiai kiállítás, bajnokok kitüntetése, megemlékezés a szöuli és mexikói 
résztvevőkről 

• Kongresszus és Hall of Fame megrendezése, és az ott elért eredmények 

• Kozma és Keresztes sírjának felújítása, Szentmise a Bazilikában, Polyák sír 
megkoszorúzása 

• Thomas Bach NOB elnök látogatása 

A sikeres rendezéssel több célt és eredményt is elértünk: 

• A sportág presztízsének és elismertségének emelése 

• A birkózás népszerűsítése és ismertebbé tétele  

• A magyar sportélet elismerésének kivívása 

• Sportdiplomáciai elismerés 

A sikeres rendezésnek nagyon sok összetevője volt. Mint az SZB vezetője a következő 
kulcselemeket emelném ki, melyek segítették a zavartalan lebonyolítást: 

• Bőkezű kormányzati támogatás, és annak célorientált és szigorúan kontrollált elköltése 
(nyílt közbeszerzések, üvegzseb- szerződések a neten) 

• Egyenes vonalvezetésű, határozott vezetési struktúra 

• Jól összeállított, hatékony szervező bizottság  

• Lojális és óriási munkabírású dolgozói csapat.  

• A fő feladatok közbeszerzési kiírása és transzparencia  

• A lebonyolítási feladatokra összerakott közbeszerzés nyertes csapat profizmusa: az 
adott területek (sportprezentáció, akkreditáció, transzferek, biztonság, esemény 
management, marketing) hazailag elismert szereplői.  

Összességében elmondható, hogy a VB sikere új lendületet hozhat a sportágnak, növelheti a 
birkózásra jelentkező gyermekek számát, és fenn tudjuk tartani a sportágak közt kiharcolt 
presztízsünket és a hierarchiában elfoglalt helyünket.  

Köszönöm mindenkinek az értékes munkáját, mellyel hozzájárult minden idők legjobb birkózó 
világbajnokságának szervezéséhez. 

Bacsa Péter- SZB vezető 


