
 

 

 

 

Előterjesztés 

Részvétel a 2019. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:  Komáromi Tibor – szakmai alelnök 

    

 

Készítette:  Farkas Gábor – kadet szabadfogású válogatott edző 

         Gyurasits Csaba – kadet női válogatott edző 

  Kliment László – kadet kötöttfogású válogatott edző 

   

 

 

Az előterjesztést tárgyalja: 2019. 06. 14-i Elnökségi ülés 

 



A verseny megnevezése: Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 

A verseny helye: Baku (AZE) 

A verseny ideje: 2019. 07. 21 - 23 

 

Kötöttfogás:  2019. 07. 21 – 23.  

Női:    2019. 07. 22 – 23.    

Szabadfogás:  2019. 07. 21 – 23.    

 

 

Kiutazás időpontja:  

 

1.Kötöttfogású csapat:  2019. 07. 19.    

2.Női csapat:   2019. 07. 19.       

3 Szabadfogású csapat:  2019. 07. 19.    

 

Hazaérkezés időpontja: 

 

1. Kötöttfogású csapat:  2019. 07. 28.     

2. Női csapat:    2019. 07. 28.        

3. Szabadfogású csapat:  2019. 07. 28.   

 

 

A csapat összetétele: 
 

 

Csapatvezető: Farkas Tibor 

Bíró: Szél Dávid 

 

 

Kötöttfogás:  

 

edző: Repka Attila 

55 kg: Vitek Amadeusz (BHSE) 

60 kg: Kovács Gábor (BHSE) 

65 kg: Deák Zoltán (ESMTK) 

 

Női Szakág: 

 

edző: Gyurasits Csaba 

46 kg: Matyi Vivien (ESMTK) 

53 kg: Vizi Flóra (Csepeli BC) 

57 kg: Szenttamási Róza (Csepeli BC) 

 

 



Szabadfogás:  

 

edző: Farkas Tibor 

55 kg: Kiss Benedek (SZVSE 

60 kg: Dely Marcell (UTE) 

65 kg: Porteleki Péter DBC vagy Balázs Bálint (TSC) 

 

 

 

A részvétel indoklása, tervezett eredmények 
 

 

 

Kötöttfogás 
 

55 kg: Vitek Amadeusz (BHSE) 

 

Edzői indoklás: Az első rangsorversenyen még 51 kg-ban versenyzett, ahol 1. helyezést ért el a 

második versenyen 55kg-ban 2. helyezést szerzett. 51kg-ra már sokat kellett fogynia ez a 

birkózásán is érezhető volt az első válogatón is már kikapott egyszer csak a nordic rendszer 

miatt tudott nyerni, 55kg-ban a versenyeken jól teljesített fejlődése szemmel látható volt. 

Rutinos versenyző több világversenyt megjárt megérdemli a bizalmat. 

Nemzetközi versenyeken elért helyezései: 

• Moldávia 5. hely 

• Horvátország 2. hely 

• Románia 5. hely 

Tervezett eredmény: VII-XV. helyezés  

 

60 kg: Kovács Gábor (BHSE) 

 

Edzői indoklás: Gábor fiatal tehetséges versenyző több világversenyen is bizonyított benne van 

az EB csapatban is és várhatón a VB-re is számítunk rá. A jövő embere fogynia nem kell ezért 

mindenféle képen helye van a csapatban. 

 Nemzetközi versenyeken elért helyezései: 

• Hollandia 1. hely 

• Horvátország 1. hely 

• Románia 1. hely 

• Szerbia 2. hely 

 

Tervezett eredmény: V-X. hely  

 

 



 

65 Kg: Deák Zoltán (ESMTK) 

 

Edzői indoklás: Mindkét rangsorversenyen 2. helyezést ért el fejlődése szemmel látható. 

Szorgalmas ambiciózus birkózó.  

Nemzetközi eredményei: 

• Románia 3. hely 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás 

 

 

 

Szabadfogás 

 
55 kg: Kiss Benedek (SZVSE) 

 

Edzői indoklás: Világbajnoki indulása az EB szerepléstől függ. A hazai válogatókat megnyerte. 

Nemzetközi versenyeken is rendre jól szerepelt, a bukaresti versenyen kazah ellenfelet verve 

szerezte meg a 3. helyet. A mérkőzéseken harcos, mentálisan stabil, gyors versenyző. Egész 

félévben mutatott hozzáállása és teljesítménye alapján megérdemelné, hogy akár minkét 

világversenyen indulhasson egymás után. Javaslom az EYOF-ra. 

 

Tervezett eredmény: III-V. helyezés  

 

60 kg: Dely Marcell (UTE) 

 

Edzői indoklás: Világbajnoki indulása az EB szerepléstől függ. Nagyon szorgalmas, jó 

szellemű versenyző. Lábra támadásainak előkészítésén kell dolgoznia, hogy ne akadjon fel az 

ellenfél karjaiba. Dunaszerdahelyen nyerni tudott. Súlya jó, fogyasztania nem kell, így a VB 

indulástól függetlenül őt is javaslom az EYOF-ra. 

 

Tervezett eredmény: V-X. hely  

 

 

65 Kg: Balázs Bálint (TSC) 

 

Edzői indoklás: Világbajnoki indulása az EB szerepléstől függ. A súlycsoport válogatottja. Az 

első válogató alkalmával térd sérülést szenvedett, amelyet mai napig gyógytornával külön 

erősít. Állóképessége a kihagyott szőnyeg edzésektől visszaesett, viszont edzésről edzésre 

egyre jobb formát mutat. Intelligens, kreatív birkózó. Fejben stabil.  Súlya jó, fogyasztania csak 

2kg-t kell. Az EYOF-re őt javaslom elsőként. 

 

Tervezett eredmény: III-V. hely 

 

 

 



65 kg: Porteleki Péter 

 

Edzői indoklás: A hazai válogatókon mindkétszer harmadik helyen végzett. Mindkét esetben a 

súlycsoport válogatottjától, Balázs Bálinttól kapott ki technikai tussal. Dunaszerdahelyen első 

helyen végzett. Az edzőtáborokban mutatott hozzáállása jó. Súlycsoportjában magas, viszont 

fizikálisan sokat kell fejlődnie. Jó érzékű, tehetséges birkózó. Indulását, abban az esetben 

javaslom, amennyiben Balázs Bálint sérülés miatt nem tudna indulni. 

 

Tervezett eredmény: V-X. hely 

  

 

Női Szakág 

 

46 kg: Matyi Vivien (ESMTK) 

 

Edzői indoklás: Mindkét minősítő versenyen 1. lett (ellenfél nélkül). Wolfurtban egy súllyal 

feljebb 2. volt a Bukaresti nemzetközi versenyen két nyert és egy vesztett mérkőzéssel 2. 

helyezést ért el. Tavaly már bronzérmes volt a serdülő EB-n, valamint tagja volt a kadet EB 

csapatnak. Nagyon szorgalmas, tehetséges versenyző. 

 

Tervezett eredmény: III-V. hely 

 

53 kg: Vizi Flóra (Csepeli BC) 

 

Edzői indoklás: Mindkét minősítő versenyen 1. lett.Wolfurtban 2. volt a Bukaresti nemzetközi 

versenyen két nyert és két vesztett mérkőzéssel 5. helyezést ért el. Tavaly már bronzérmes volt 

a serdülő EB-n. Nagyon szorgalmas, tehetséges versenyző. 

 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás 

 

57 kg: Szenttamási Róza (Csepeli BC) 

 

Edzői indoklás: Idén, Wolfurtban 1 volt, Klippanban 2. helyezést ért el (döntőben sérülés miatt 

vissza kellett lépnie). Bukarestben 3. helyezést érte el. Tavaly serdülőben 3., kadetban 2. lett az 

EB-n. Nagyon szorgalmas, a csapatban Ő, a legtehetségesebb birkózó. 

 

Tervezett eredmény: II-V. hely 

 

 

Költségterv: 

 

A versenyzők akkreditációs és utazási költségeit a Magyar Olimpiai Bizottság finanszírozza. 

 


