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Felnőtt Birkózó Világbajnokság /Budapest/ 2018. 10. 20-28. 

Női válogatott, 

50kg Köteles Alexandra 53kg Dénes Mercédesz, 55kg Galambos Ramóna, 57kg Barka Emese, 

59kg Dollák Tamara, 62kg Sastin Marianna, 65kg Sleisz Gabriella, 68kg Wilson Vanessa, 72kg 

Szmolka Nikoletta, 76kg Németh Zsanett  

Az első alkalom volt, hogy 10 súlycsoportban lehetett versenyezni világbajnokságon így 

kevesebben voltak az egyes kategóriákban. Az erősebb nemzetek teljes csapatokkal indultak, 

de a többiek csak a jobb versenyzőiket hozták el ezért nehéz volt gyenge, könnyű ellenfelet 

kapni. Összesen 225 vett rész női szakágban a Budapesti Világbajnokságon. 

50kg 1. Japán 2. Azerbajdzsán 3. Kína, Ukrajna 

Köteles Alexandra 23 induló közül a 19. helyen végzett. Az első mérkőzésén kikapott a tavalyi 

EB 3. svéd versenyzőtől. Vezetett 3 percig, utána sajnos elfogyott az ereje. Tudni kell róla, 

hogy év közben munka után járt edzésre. Napi egy edzéssel simán veri a hazai mezőnyt. 

Szeptember elején csatlakozott be hozzánk, akkor sajnos az első versenyen megsérült a bokája. 

A világbajnokságig már nem tudott teljes értékű munkát végezni. Több edzéssel verhető lett 

volna számára a svéd versenyző. Azért kapott lehetőséget, mert Budapesten volt a VB. 

Remélem következő években rendszeresen bejár edzésre és segíti a fiatalok fejlődését. 

53kg 1. Japán 2. USA 3. Kína, Kanada 

Dénes Mercédesz 23 induló közül az 21. helyen végzett. Első mérkőzésén kikapott az olimpiai 

5. venezuelai versenyzőtől. Ő egy nagyon tehetséges technikás versenyző, de agresszívebben 

kell birkóznia és a támadásokat jobban előkészíteni, akkor tud előrébb lépni és érmeket szerezni 

világversenyeken. 

55kg 1. Japán 2. Fehéroroszország 3. Kuba, Észak-Korea 

Galambos Ramóna 21 versenyző közül 18. helyen végzett. Első mérkőzésen kikapott a 

pánamerikai bajnok amerikaitól. Ramóna nagyon jól edz és nagyon sokat! Sajnos most 

túlizgulta és nagyon akart bizonyítani a hazai közönség előtt. Nem volt meg a türelme, rászaladt 

egy dobásra, ami megzavarta, onnan már nem tudott visszajönni a meccsbe. Pár minimális 

szabadfogású technikát meg kell tanulni, és az önbizalmát növelni kell. 

 57kg 1. Kína 2. Bulgária 3. Magyarország, India 

Barka Emese 25 versenyzőből 3. helyen végzett.  Az első mérkőzésén a francia EB 3. 

versenyzőt verte, a másodikon a lengyel versenyzőt verte simán, a harmadikon pedig a koreai 

versenyzőt győzte le. Az elődöntőben kikapott a kétszeres EB-1. bolgár versenyzőtől. A 

taktikánk az volt, hogy végig irányítva kötöttfogású elemekkel dolgozva, passzivitásokat 

kiharcolva győzzük le. Emesének van két lábra menése is, sajnos júliusban kiderült, 2 nyaki 

porckorong sérve van, nem tudott birkózni július közepétől szeptember elejéig. Utána is sajnos 

néha megütötték a nyakát akkor lezsibbadt a karja. Erre volt példa az első nap reggelén a 

bemelegítés közben is. A vereség után nagyon szomorú volt egész éjszaka nem tudott aludni. 

Második nap délelőtt nem volt mérkőzése ezért mozogtunk 50 percet vele utána tudott pihenni, 

és összeszedni magát a bronzmérkőzésre. Ott nagyon jól és taktikusan birkózott, simán nyert! 

Nagyon nagy küzdő és egy nagy példakép a női birkózásban. 
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59kg 1. Japán 2. Törökország 3. Mongólia, Kína 

Dollák Tamara 21 versenyző közül 19. helyen végzett. Junior korú versenyzőnk a mexikói 

versenyzőtől kapott ki, aki éppen lemaradt a bronzéremről. Sokat kell még fejlődnie erőben, 

állóképességben, és technikailag is. Ebben az évben sokat lépet előre, de sokat kell még 

dolgoznia. 

62kg 1. Bulgária 2. Japán 3. Ukrajna, USA 

Sastin Marianna 25 induló közül az 5. helyen végzett. Úgy gondolom, hogy egy óriási versenyt 

láthattunk Mariannától. Szülés után 8 és fél hónappal így birkózni, versenyezni maga a csoda! 

Mindenki előtt példa volt eddig is, de most már még magasabb szintre lépett. A versenyen 

először legyőzött egy venezuelai versenyzőt, ezután kikapott a japán versenyzőtől úgy, hogy a 

bíróknak vissza kellett volna adni az intést és szerintem akkor 1:1 lett volna a mérkőzés állása. 

A vigaszágon nigériait és az olimpiai bronzérmes indiait győzte le a bronzmérkőzés előtt. A 

bronzmérkőzésen az ukrán világbajnoktól nagyon minimálisan kapott ki 2:1 arányban, így az 

5. helyen végzett. Nagy gratuláció neki! 

65kg 1. Finnország 2. Kanada 3. Azerbajdzsán, Japán 

Sleisz Gabriella 22. versenyzőből 22. helyen végzett. Első mérkőzésen kikapott a Japán 

versenyzőtől, aki az elődöntőben az utolsó pillanatban kapott ki 6:6-ra a későbbi világbajnok 

Finn versenyzőtől. Sajnos Gabinak a vállát lehet, hogy meg kell műteni. Az utolsó másfél 

hónapban nem tudott 100%-os munkát végezni. A következő években, ha így dolgozik tovább 

és nem lesz, sérült tud érmet szerezni világversenyen. 

68kg 1. Ukrajna 2. Franciaország 3. USA, Kína 

Wilson Vanessa 26 versenyző közül a 25. helyen végzett. Vanessza korábban válogatott volt, 

de ebben az évben már dolgozik és mellette edz minimálisan. Ebben a súlycsoportban sajnos 

junior korú versenyzőnk sincs, talán jövőre. Azért indítottuk, mert minden súlycsoportban 

akartunk indítani versenyzőt. Az első mérkőzésén kikapott a kirgiz versenyzőtől. 

72kg 1. Kanada 2. Mongólia 3. Törökország, Ausztria 

Szmolka Nikoletta 17 versenyző közül a 16. helyen végzett. Még U23-as versenyző, maximum 

3 éve birkózik. Rendesen dolgozik, nagyon akar, mindent megtesz a fejlődésért, de nagyon sok 

a lemaradása. A következő egy két évben kiderül, hogy mennyit tud behozni a lemaradásából. 

Az első mérkőzésem kikapott a mongol versenyzőtől, aki bejutotta döntőbe. A vigaszágon a 

török versenyző győzte le. Mindenben fejlődnie kell. 

76kg 1. USA 2. Törökország 3. Japán, Kanada 

Németh Zsanett 22 versenyző közül 5. helyen végzett. Első mérkőzésen a fehérorosz tavalyi 

világbajnoki ezüstérmest győzte le, őt még sohasem sikerült legyőznie. Végre nagyon harcosan, 

koncentráltan birkózott. A mérkőzés végén fordította meg a meccset, korábban ilyet nem 

csinált, főleg egy jó birkózó ellen. A második körben mongol ellenfelét győzte le. Az 

elődöntőben a tavalyi világbajnok török volt az ellenfele. A mérkőzés első másfél percében ő 

irányított és vezetett 1:0-ra, sajnos utána egy akcióban megsérült a térde. Nagyon nehezen 

tudott egyáltalán ráállni, de folytatta a mérkőzést. Az eredmény így nem lehetett más, mint 

vereség. Másnap a bronzéremért nem tudott kiállni a sérülés miatt, az orvosokkal és Zsanival 

közösen hoztuk meg a fájdalmas döntést. Később kiderült, hogy részleges szalagszakadása van. 

Nagyon sajnálom, mert az első két mérkőzés után úgy gondolom érmes lehetett volna. 
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Rehabilitáció után erősödnie kell, és állóképességét javítani kell, emellett a korábban 

alkalmazott kötöttfogású elemei, mellé szabadfogású technikákat kell beépítenünk a 

birkózásába. Most már ő is elhiszi, hogy utánpótlás világversenyek után itt is a legjobbak közé 

tartozhat. 

Összességében szeretném, hogy mind az öt versenyző több szabadfogású elemmel birkózzon 

nem elfelejtve korábban jól bevállt kötöttfogású technikák mellett. Többet kell irányítanunk a 

mérkőzéseket és agresszívebben birkóznunk. Az EB előtt egy éremben és egy helyezésben 

gondolkodtam, ez sikerült plusz egy helyezés. Az utolsó Franciaországi táborban az első héten 

az 5 versenyző közül csak 2 tudott birkózni, így úgy gondolom, hogy jól sikerült a VB. Egy kis 

hiányérzetem azért maradt, de tudjuk, hogy miben kell fejlődnünk, és a lányokon is látom, hogy 

akarnak fejlődni. Ez a legfontosabb! Szeretném megköszönni a szövetségnek, hogy amit 

elterveztem versenyeket, edzőtáborokat azokat sikerült megvalósítani, ezen kívül egy nagy 

köszönet azoknak az edzőknek, aki segítettek a felnőtt csapat felkészítésében, ebben az évben 

Nagy Lajosnak, Giampiccolo Dilettának, Wöller Ákosnak, Gyurasíts Csabának. 

Ritter Árpád Szövetségi kapitány, 

 

 

Szabadfogású válogatott, 

 

A közvetlen világbajnoki felkészülést június 4.-én kezdtük, a következő helyszíneken: 

06.04-08.        Budapest 

06.11-15.        Budapest 

06.18-07.02.   Vladikavkaz (Oroszország) 

07.09.-12.       Budapest 

07.13-20.        Madrid (Spanyolország) 

07.30-08.03.   Tata 

08.06-21         Meabasi (Japán) 

08.27-09.06   Vladislavovo (Lengyelország) 

09.17-20        Budapest 

09.24-28        Budapest 

10.01-05        Budapest 

10.08-19        Mátraháza (India, Uzbegisztán, Dél-Korea, Ukrajna részvételével) 

10.20-28        Világbajnokság 

 

Nemzetközi versenyek: 

07.03-05.       Tbiliszi GP. (Grúzia) 

07.14-15.       Madrid GP. (Spanyolország) 

70 kg. Lukács Norbert III. hely 

97 kg  Pavlo Olejnik    I. hely 

 

09.07-10       Ziolkowski emlékverseny Varsó (Lengyelország) 

70 kg Lukács Norbert V.hely 

97 kg Pavlo Olejnik    V.hely 

125 kg Ligeti Dániel    V.hely 

 

09.04-11       Főiskolai Világbajnokság Goiana (Brazília) 

86 kg  Nagy Mihály II. hely 

 

09.06-08       Dimitrij Korkin ev.  Jakutszk (Oroszország) 
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09.21-22       Sahtorckaja Slova ev. Kemerovo (Oroszország) 

92 kg Tóth Bendegúz I. hely 

 

09.22-23       Román GP. Bukarest (Románia) 

74kg Gulyás Zsombor IV. hely (sérülés miatt visszalépett az elődöntőben) 

 

A csapat az edzőtáborokban a felkészülést elvégezte, kisebb-nagyobb sérülések gátolták a 

felkészülést, ezekről majd az egyénenkénti értékelésben írok. 

A tervezett eredmény egy érem és egy pontszerző hely megszerzése volt. 

 

57 kg Farkas Rajmund 27. induló 

1. mérkőzés: Kim (KOR) - Farkas 6-0, pontozásos vereség. 

Rajmund számára a cél ezen a világbajnokságon a tisztes helytállás volt. Első éves junior korú 

18 éves, a junior EB-n V. helyezést ért el. Maximálisan megvalósította a megbeszélteket 

tisztességgel küzdött, rutinosabb ellenfelével szemben, de meg kellett hajolnia a nagyobb tudás 

előtt. Nagyon motiváltan óriási becsvággyal végezte a felkészülést, biztos vagyok benne, hogy 

az utánpótlás világversenyen a jövő évben a sok munka tükröződni fog. 

I.    Uguev       RUS 

II.   Sanayev    KAZ ( RUS) 

III.  Takahashi JPN 

III:  Atli           TUR..............22. Farkas Rajmund 

 

61kg Molnár József    23. induló 

1. mérkőzés: Diatta (SEN)- Molnár 10-2, pontozásos vereség. 

A mérkőzés előtt, úgy gondoltuk, Józsi hozza a mérkőzést, azonban az első két perc után nem 

tudta betartani a taktikát keveset támadott, rendre megelőzte őt afrikai ellenfele .......elvesztette 

a mérkőzést. 

Józsi évek óta járja a nemzetközi versenyeket, edzőtáborokat a nemzetközi versenyeken vannak 

jó momentumai, világversenyen azonban mindig leblokkol. Hozzá kell tennem, hogy a számára 

legfontosabb japán edzőtáborba családi okok miatt nem tudott elutazni! Valamint az év 

második felétől mindkét könyökében, golfkönyök problémákkal küzdött. Dr. Molnár Szabolcs 

szteroiddal kezelte, a pihenőben teljes rehabilitáción, kivizsgáláson kell átesnie. 

Józsi 26 éves versenyző titkon azt reméltem meglepetést okoz, sajnos a fent említett okok miatt 

nem sikerült. 

Úgy gondolom, nagyon komoly megbeszélést kell folytatnunk, a folytatásról! Családos ember, 

a döntést meg kell hozni! 

 

I.     Rodrigez      CUB 

II     Rashidov      RUS 

III.   Colon           USA 

III:   Tumenbileg   MGL........19. Molnár József 

 

65 kg Roman Asharin 31. induló 

1 mérkőzés: Bajrang (IND) - Asharin 9-4   pontozásos vereség. 

Román bátran támadó szellemben birkózott, akció pontokat ért el a későbbi döntős ellen, a 

vereség ellenére dicséretet érdemel! 

Vigaszág: Lee (KOR)- Asharin    9-5 pontozásos vereség. 

Román ezen a mérkőzésen is jól birkózott a mérkőzés vége előtt tusveszélyes helyzetbe hozta 

ellenfelét, és csak rutintalansága miatt nem tudta kihasználni a helyzetet!  Legyőzője később az 

éremcsatáig jutott V. lett. 
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Román ebben az évben kapcsolódott be a központi felkészülésbe, már több mint két éve 

életvitelszerűen él Magyarországon, azonban versenyeken sem itthon (csak CsB-n) sem 

külföldön nem tudott indulni. Idén bedobtuk a mélyvízbe, úgy gondolom ezen a 

világbajnokságon bizonyította, hogy tud úszni!  Technikai képzettsége megfelelő, motiváltan 

dolgozik, néha még meggondolatlanul indít, és fizikai képességekben is javulnia kell!  Fiatal 

versenyző van még ideje, azt gondolom további rengeteg munkával, sok versennyel, 

tapasztalatszerzéssel, eséllyel szállhat harcba a kvalifikációért! 

 

I.    Otoguro     JPN 

II.    Bajrang      IND 

III.   Chakaev    RUS 

III.  Tobier CUB...................17. Román Asharin 

 

70 kg Lukács Norbert 28 induló 

1 mérkőzés Safarjan (ARM) - Lukács 4-1   pontozásos vereség 

Norbert a 2014. évi Európa- és Világbajnokkal kezdett, akkor még mindketten 65 kg-ban 

versenyeztek, sajnos ezen a mérkőzésen, ha kis különbséggel, de két levitellel az örmény fiú 

nyert. Norbert nem tudta száz százalékban kivédeni ellenfele lábra támadásait, ez okozta a 

vereséget. Azt gondolom sajnos, ennyi különbség van közöttük, Norbert küzdött tisztességgel, 

de ez most csak egy szoros vereségre volt elég. 

Úgy gondolom Norbert is válaszút elé került, itthon toronymagasan nyerte a válogató 

versenyeket, a nemzetközi sikerekkel azonban évek óta adós! Nagyon sok plusz munkával 

érheti csak utol a súlycsoport elitjét! 

 

I.     Gadzimagomedov   RUS 

II.    Batirov                   BRN (RUS) 

III.   Jakobashvili           GEO 

III.   Castillo                  CUB...............24. Lukács Norbert 

 

74kg Gulyás Zsombor 31. induló 

1 mérkőzés Adanbasier (CHN)- Gulyás 5-3 pontozásos vereség 

Zsombor is súlycsoportváltás után van, és próbált bele erősödni új súlycsoportjába, 

egészségügyileg azonban borzalmas évet zárt! A május végi mandula műtét után egyre jobb 

formába lendült, a Bukaresti versenyen azonban kimozdult a térde (vissza is kellett lépnie a 

versenytől, hiányzik az első keresztszalagja) az utolsó egy hónapban ezért nem tudott teljes 

értékű munkát végezni, ez meg is látszott a teljesítményén! Verhető ellenfelet kapott, úgy 

gondolom teljes felkészüléssel az első mérkőzést nyerte volna! A mérkőzés végig nyílt volt az 

utolsó percben sajnos látszott Zsomboron, hogy nem tudott teljes értékű felkészülést végezni, 

ezért, bár volt egy biztató kísérlete, vereséget szenvedett. A műtét elkerülhetetlen sajnos, 

december 7.-én dr Hidas Péter főorvos úr fogja operálni. A világbajnokság előtt erről nyilván 

nem beszéltünk, de a műtét már akkor lekötésre került. 

Felháborítónak tartom azonban, hogy egy tájékozatlan ember (Kovács István) gusztustalan 

módon beszél válogatott birkózóról, a televízió nyilvánossága előtt, aki jelen esetben a 

fiam!  Zsombor 20 éve egészségét kockáztatva végzi nap, mint nap az edzéseket, és mint 

bármelyik versenyző, aki indult toronymagasan súlycsoportja legjobbja! Kovács Istvánnak azt 

is illene tudnia, hogy a szabadfogású válogatott edzője Mihail Haracsura, nem pedig én.....! 

 

I. Sidakov RUS 

II. Kentchadze GEO 

III. Adurakhmanov UZB 
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III.  Borroughs USA................21. Gulyás Zsombor 

 

79 kg Nagy Mihály 26. induló 

1 mérkőzés Takatani (JPN) - Nagy 9-0 pontozásos vereség 

Misi egy Főiskolás VB ezüstéremmel jelezte a felkészülési versenyeken, hogy az idei EB 

bronzérme nem a véletlen műve volt. A japán versenyző is tagja a világ elitnek, hiszen korábban 

volt már VB ezüstérmes 74 kg-ban.  

A mérkőzés sajnos a japán fölényét és győzelmét hozta, mindketten a lábra támadásokkal 

próbálták elérni pontjaikat. A japán versenyző azonban minden helyzetből pont annyival volt 

jobb, hogy ő tudta befejezni pontot érően az akciókat. A különbség túlzó nem volt, ilyen nagy 

különbség köztük, Misi megtett mindent, de ellenfele most, ha csak minden szituációban egy 

kicsivel is, de jobb volt. Egész éves teljesítményét nézve azt gondolom megtalálta a súlyát, 

ebben a kategóriában tud véleményem szerint hosszú távon kiteljesedni! Két probléma van 

még, az egyik, hogy ez a súlycsoport nem olimpiai kategória, a másik Misi térd, és nyaki gerinc 

panaszai! A pihenő időben meg kell történnie a kivizsgálásoknak, és a jövő év kezdetére el kell 

dönteni melyik kategóriában, versenyez majd. 

 

I.     Dake                    USA 

II.    Hasanov                UZB 

III.   Gadzimagomedov   RUS 

III.   Sabanov                BLR ( RUS )........................24. Nagy Mihály 

 

86 kg Veréb István 31 induló 

1 mérkőzés Voitekovski (LTU)- Veréb 7-4 pontozásos vereség 

István sajnos nem tudta kihasználni kedvező sorsolását. Ezt a mérkőzést, és a következő kettőt 

is egy jól felkészült Veréb Istvánnak gond nélkül kell hoznia, mint ahogy tette is a múltban! A 

májusi nyaki gerincsérv problémája miatt 2 hónapot kellett kihagynia a felkészülésből. Az 

augusztusi lengyel edzőtáborban tudtuk elkezdeni a szőnyegedzéseket, a felmérőnek szánt 

Bukaresti versenyt, bár hozta a súlyát egy kelés miatt kellett kihagynunk (fel kellett nyitni még 

egy hét kiesés), egy szó, mint száz rettenetesen szerencsétlen évet zártunk! A kérdés csak az, 

hogy a szervezet, amely jelezte, hogy ki van zsigerelve! tud-e még regenerálódni az olimpiáig 

terjedő időszakban? Ezt a világversenyt a fent említett okok miatt nem értékelném, bízom a 

versenyzőben, hogy lesz még motivációja, és egészsége, hogy visszakerüljön a nemzetközi 

élmezőnybe! 

Az orvosi és egészségügyi kérdésekről majd az összegzésben írok. 

 

I.   Taylor     USA 

II.   Erdin     TUR   

III.  Friev      ESP (RUS) 

III. Yazdani  IRI...................18. Veréb István  

 

92 kg Hatos Gábor 21. induló 

1 mérkőzés Ceban (MDA) - Hatos 6-0 pontozásos vereség 

Gábor 2014 után tért vissza a válogatottba. Igaz korábbi sikereit két súllyal lejjebb a 74 kg-ban 

érte el! Ennek ellenére 92 kg-ban válogató versenyt nyert, 86 kg-ban pedig ő lett a Magyar 

Bajnokság győztese. Válogatót írtam ki ebben a súlycsoportban, nem mintha kételyem lett 

volna Gábor képességei felől, hanem szerettem volna lehetőséget adni a fiatal Tóth 

Bendegúznak, aki sajnos nem élt a lehetőséggel!? 

Gábor azonban egész évben bizonyította, hogy a korábban EB-n, VB-n, Olimpián szerzett 6 

érme után is folytatná az éremgyűjtést......, ebben az évben bronzérmes lett Katonai VB-n, 
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aranyérmet nyert a veterán világbajnokságon!! Úgy gondolom év végére kicsit elfáradt, a 

jövőben jobban kell súlyozni a versenyeket. 

Ezen a mérkőzésen szoros vereséget szenvedett a korábban 97 kg-ban többszörös EB érmes 

moldovai versenyzőtől, ennek ellenére bátram állítom példaképnek a fiatalok elé! 

 

I.    Cox                 USA 

II:   Yankovski         BLR 

III.  Matsumoto       JPN 

III.  Karimimachiani  IRI................17. Hatos Gábor 

 

97 kg Pavlo Olejnik 25 induló 

1 mérkőzés Olejnik - Baez (ARG) győzelem, mérkőzés nélkül. Életemben nem találkoztam 

még hasonló szituációval, az ellenfél nem jelent meg! Az, hogy átesett-e a mérlegelésen nem 

derült ki. 

2. mérkőzés     Olejnik- Steen (CAN) 10-0 techikai tusgyőzelem 

Pavlo nagyon simán lábra támadásokkal, levitelekkel, lentről pedig felfordításokkal 

magabiztosan győzött (a kanadai fiú az első fordulóban az EB-n Pavlot legyőző ukránt verte) 

Elődöntő: Snyder USA- Olejnik 3-0   pontozásos vereség 

Az Olimpiai és Világbajnoki címvédő ellen Pavlo sokáig egyenrangú ellenfél volt a második 

menet elején azonban az amerikai fiú egy levitellel bebiztosította a győzelmét. 

Bronzmérkőzés: Ruano (ITA) - Olejnik 2-2 utolsó akcióval pontozásos vereség 

Nagy iramú változatos mérkőzésen Pavlo azt gondolom bebizonyította, hogy érdemes volt 

idehozni, hiszen helye van a világ élvonalában! Hajszállal maradt le az éremről, de ez most 

számomra, számunkra különösen fájdalmas, hiszen egyetlen versenyzőnk volt, aki eljutott az 

éremcsatákig! Mindenképpen dicsérem Pavlot, kiforrott, kész versenyzőről beszélünk, aki ha 

sérülésmentesen fel tud készülni minden világversenyen érem eséllyel indul ! 

 

I.    Sadulaev    RUS 

II.   Snyder       USA 

III: Odikadze    GEO 

III: Ruano        ITA (CUB) 

V. PAVLO OLEJNIK HUN 

 

125 kg Ligeti Dániel 22 induló 

1 mérkőzés: Ligeti- Ludescher (AUT) 6-1 pontozásos győzelem 

Dani gáncsos ledöntéssel magabiztosan győzött az idei EB V. osztrák versenyző ellen. 

2 mérkőzés: Petriasvili (GEO)- Ligeti 11-1   technikai tusvereség 

A VB címvédő ellen, amíg a lábvédésekre volt energia, addig aránylag szoros volt a mérkőzés, 

azután Dani próbálkozott kontrákkal, de nem járt sikerrel. 

Vigaszág: Khizriev (RUS) - Ligeti    10-6 pontozásos vereség 

Dani a tavalyi év végén úgy döntött kötött fogásban próbálja ki magát. Sajnos a váltás nem 

sikerült, hiszen az év elején megszerzett sérülései miatt nagyon kevés versenymérkőzést vívott! 

Augusztusban a Német Nagydíj után csatlakozott hozzánk, hiszen itthon nincs helyette más! 

Igyekeztünk a mérkőzés hiányát versenyekkel és nemzetközi edzőpartnerekkel pótolni, de 

sajnos, akik eddig mögötte voltak például ez az orosz versenyző is, a sok kihagyás miatt 

megelőzték. Úgy gondolom, kötött fogásban még nem szabad fogásban már nem tart ott, ahol 

lehetne. El kell döntenie mit akar, és melyik fogásnemben?! Régi mondás egy fenékkel két 

lovat nem lehet megülni! Én mindenképpen tartom korábbi véleményemet, hogy Ligeti Dani a 

szabadfogású nehézsúly meghatározó alakja lehet, mint ahogy volt is! Itt kell leírnom még egy 

sajnálatos esetet, mivel Danival történt. A mátraházi edzőtábor utolsó napjaiban meglátogatta 
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a csapatot Kovács István, aki ahelyett, hogy az edzésre odaért volna és legalább egy edzést 

megnézett volna...!? Megjelent az edzés végén és Daninak a szobájában bizonygatta, milyen jó 

lesz majd minden, ha ő átveszi majd az irányítást!!!?? Azt gondolom az elmúlt 22 éven elég 

sok mindent megéltem már szövetségi kapitányként, de ez mindennek az alja!!! (az 

összegzésben részletesen írok majd erről is) 

 

I.    Petriasvili          GEO 

II.   Deng                 CHN 

III: Gwiazdowski      USA 

III. Hadibashmani      IRI.... 

IX LIGETI DÁNIEL 

 

Fantasztikus Világbajnokságot láthattunk, mint ahogy mindenki mondta szerintem is minden 

idők legnagyobb, legszínvonalasabb, legjobban megrendezett világbajnokságát rendezte 

Budapest! Gratulálok mindenkinek, aki bármivel hozzájárult, ehhez a fantasztikus sikerhez! 

A szabadfogású birkózásban, mint láthattuk Oroszország visszavette az első helyet az USA-tól 

ez a két csapat kiemelkedett a mezőnyből. Meglepetés volt számomra Japán több 

súlycsoportban való fantasztikus szerepélése, valamint Irán viszonylag gyengébb szereplése. 

Továbbra is tendencia a honosítás, az érmesek között jeleztem is zárójelben. Az azonban már 

ipari méreteket ölt, az olasz csapatan nincs olasz, a szlovákban nincs szlovák, a német, lengyel, 

román, francia csapatokban is légiósok versenyeznek, az utódállamok dagesztáni, oszét, 

csecsen versenyzőket honosítanak! A világ elment mellettünk, a velünk hasonló lehetőségekkel 

készülő országok nem szakmailag, hanem honosításban! Mi, mint már évek óta mondom csak 

erőn felül teljesítve, szerencsével érhetünk az érmesek közé! De mi is a szerencse, bizonyos 

megfogalmazás szerint nem más, mint felkészülten várni a lehetőséget !!! 

Beszélhetnék a hazai konkurencia hiányáról, mert tetszik vagy nem a most indult versenyzők 

toronymagasan a legjobbak súlycsoportjukban! Azt gondolom a mezőnyöket látva 

bebizonyosodott, hogy jelen állás szerint 3 versenyző veheti fel a harcot a kvalifikációért. 

Olejnik egyértelműen bizonyította nagyon kicsi hiányzott a bronzéremhez, Ligeti Daninak 

szintén csak egy rossz döntésen múlt, (pörgetés kontrából akart pontot szerezni, ez ilyen szinten 

már nem megy, 6 pontot adott az ellenfélnek) a bronzmérkőzés lehetősége! Amennyiben 

nekünk kedvezően alakul, akkor teljesítjük a tervet, de a sportban nincsen, ha!! Asharin egy 

letisztultabb, rutinosabb, birkózással még jobb fizikummal, kondícióval odaérhet az olimpiára. 

Veréb Istvánról már írtam, nála a sikeres kvalifikáció lehetősége azon múlik képes lesz-e 

egészségkárosodás nélkül elvégezni a megfelelő mennyiségű és minőségű munkát. Gulyás 

Zsombor esetében hasonló a helyzet, az operáció és a rehabilitáció sikeressége meghatározó 

lesz további pályafutásában. 

Farkas Rajmund nagyon fiatal még, azt gondolom, neki elsősorban még a junior korosztályban 

kell mutogatnia az oroszlánkörmeit. Lehet álmokat szövögetni, de aztán felébredünk! 

Szerencsére az elmúlt 22 évben 49 szer sikerült az álmokat valóságra váltani! Köszönhetően a 

nevelőedzőknek, klub edzőknek, orvosnak, masszőrnek is !!! 

A világbajnokságra vonatkoztatva, a tavalyi évhez képest egy Olejnikkel lettünk többek, és 

elvesztettük egy időre Ligeti Danit. Sarkalatos pontja a felkészülésünknek a rehabilitációs 

háttér, hiszen nagyon kevesen vagyunk és a magas szintű terhelés hatására elhasználódnak az 

izületek, elfárad a test! Égető szükség lenne az egész magyar sportnak egy magas szintű 

rehabilitációs központra, ahol versenyzőket lényeges formavesztés nélkül kaphatom vissza! Ezt 

egyébként 22 éves kapitányságom alatt minden esetben jeleztem a MOB. felé is, sajnos 

előrelépés nem történt.... 
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Úgy gondolom rengeteg dolog tisztázásra vár!! van, aki igyekszik, mint már említettem 

karaktergyilkossággal rendezni a dolgokat! Az elmúlt 22 évben számtalan világversenyen 

szerepelt az általam felkészített csapatok 49 érmet és legalább ennyi helyezést is szereztek. 

Elmondhatom volt részem sikerben és kudarcban egyaránt! Mindig vártam azonban, hogy a 

kritikusok, akikkel soha edzésen, versenyen nem találkoztam és utólag mindig tudják!! Egyszer 

csak egyetlen egyszer egy kvalifikált ember hívjon fel és mondja meg előtte!!!! A vásár után 

mindig okos az ember!! 

Mondanom sem kell soha nem történt meg... 

 

A nyugati demokráciákban jól működő rendszer, az úgynevezett krizis ziccung, azt gondolom 

sürgősen szükség lenne, ennek összehívására! A problémákat én úgy gondolom házon belül, 

kell megbeszélni! Úgy érzem, van téma, legalábbis nekem lenne! 

Az is lehet, hogy volt már ilyen ülés... csak én nem voltam hivatalos, akkor sajnálom!! 

 

Még egyszer szeretnék gratulálni az eredményekhez a fantasztikus szervezéshez, és köszönöm 

mindenkinek, aki a munkámat segítette! Elsősorban Mihail Haracsurának, és Vass Zoltánnak!! 

 

Gulyás István Szövetségi kapitány, 

 

 

Kötöttfogású válogatott, 

 

A kötöttfogású válogatott tagjai az Európa-bajnokságot követően három héten keresztül a 

klubjukban készültek.  

 

Ezt követően a Magyar Nagydíj előtt négy hét közös edzőtáborozáson vett részt a csapat, ahol 

többek között Kazak, Kirgiz, Kínai, Algír és Egyiptomi birkózókkal is tudtak a versenyzők 

edzeni. A Magyar Nagydíjon Korpási Bálint, Kiss Balázs és Lőrincz Viktor arany, Bácsi Péter 

és Lévai Zoltán ezüst, Andrási József, Torba Erik, Váncza István, Szilvássy Erik, Németh Iván, 

Varga Ádám és Lám Bálint bronzérmet nyert.  

 

Ezt követően a versenyzők két hét pihenőt kaptak. Július 9-én kezdtük a közvetlen felkészülést 

a világbajnokságra. Két hétig Tatán majd két és fél hétig Budapesten készültünk.  

 

Augusztus 18-19-én részt vettünk a Német Nagydíjon, ahol Torba Erik, Lévai Zoltán és Bácsi 

Péter arany, Lőrincz Tamás, Szabó László és Török Zsolt ezüst, Lőrincz Viktor bronzérmet 

nyert. A verseny után egy hétig Saarbrückenben táboroztunk, ahol 12 ország /Német, Osztrák, 

Svéd, Finn, Norvég, Dán, Lengyel, Litván, Észt, Cseh, Román, USA/ birkózóival készültünk. 

Augusztus 28-szeptember 8-a között Budapesten edző táboroztunk, majd szeptember 9-én 

Minszkbe utaztunk, ahol egy hét táborozás után a csapat részt vett egy nemzetközi versenyen. 

A Minszki versenyen Lévai Zoltán, Szabó László, Lőrincz Viktor és Lám Bálint arany, 

Krasznai Máté és Korpási Bálint bronzérmet nyert. Ezt követően szeptember 20-30. között 

Budapesten, majd október 1-től a VB rajtjáig Tatán készültünk, ahol 15 ország birkózóival 

edzhettünk. 

 

Az eltervezett munka nagy részét el tudtuk végezni, sajnos kisebb - nagyobb sérülések és 

betegségek hátráltatták a munkát. Nagyon hasznos volt, hogy versenyzőink kiváló 

edzőpartnerekkel tudtak küzdeni a nemzetközi táborokban. 
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55kg 

Azizli /azeri/ - Andrási József 10 – 0 

Kao /kínai/ - Andrási József 10 – 0 

Andrási Józsi a várakozásoknak megfelelően nem tudta felvenni a versenyt a legjobbakkal. 

Birkózó tudása nem üti meg a nemzetközi mércét, így ezen a VB-n és a jövőben sem várhatunk 

tőle komoly nemzetközi eredményeket. 

 

60kg 

Ciobanu /moldáv/ - Torba Erik 3 – 3 

Kinsinger /német/ - Torba Erik 5 – 3 

Torba Erik szoros mérkőzésen kapott ki a későbbi döntős birkózótól, majd német ellenfelétől 

is. Ott topog a közvetlen élmezőny mögött, de amíg nem tudja ráerőltetni a saját stílusát az 

ellenfeleire nem fog előre lépni. Amennyiben ezen javítani tud, úgy eredményes lehet 

nemzetközi szinten is. 

 

63kg 

Váncza István – Fajari /marokkói/ tus 9 -2- nél 

Váncza István – Mihut /román/ 10 – 4 

Marjanjan /orosz/ - Váncza István 8 – 0 

Bilici /török/ - Váncza István 9 – 0 

A VB. magyar felfedezettje, jóval esélyesebb ellenfelét is le tudta győzni. Jó érzékű versenyző, 

aki képes váratlan akciókat is végrehajtani. Sokat kell erősödnie, és akkor sok örömet okoz még 

nekünk, akár a 67 kg-os súlycsoportban is! 

 

67kg 

Krasznai Máté – Csije /kínai/ 6 – 5 

Bjerrehus /dán/ - Krasznai Máté tus 4 – 0-nál 

Máté nem tudja felvenni a versenyt a nemzetközi középmezőnnyel sem. Elsősorban erőben van 

lemaradva, de a méretei sem ideálisak ebben a súlycsoportban. Sokat kell erősödnie és a lenti 

védekezésben is javulnia kell az előrelépés érdekében. 

 

72kg 

Korpási Bálint – Benaissa /algír/ 11 – 0 

Korpási Bálint – Ramos /brazil/ 8 – 0 

Korpási Bálint – Mnacakanijan /bolgár/ 3 – 1 

Stabler /német/ - Korpási Bálint 2 – 1 

Bálint nagyon stabil, megbízható versenyző, aki az elmúlt hat világversenyen mindig érmet 

tudott nyerni. Első három ellenfelét magabiztosan győzte le. A döntőben régi nagy riválisával 

birkózott, és ezúttal egy figyelmetlenség miatt kikapott tőle. Amennyiben folytatja a birkózást, 

úgy a jövőben egy-egy világversenyt ki kell hagynia, hogy egy pár évig még magas szinten 

tudjon versenyezni. 

 

77kg 

Lőrincz Tamás – Mariea /román/ 8 – 0 

Lőrincz Tamás – Galkinas /litván/ 8 – 0 

Lőrincz Tamás – Nalgiev /üzbég/ 3 – 0 

Lőrincz Tamás – Kim /koreai/ 3 – 1 
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Csekirkin /orosz/ - Lőrincz Tamás 3 – 1 

Kirobbanó formában birkózott. Az első két meccsén akció dúsan birkózva nyert, majd nagy 

küzdelemben legyőzte üzbég és koreai ellenfelét. Sajnos a döntőben a lenti helyzetet nem tudta 

kihasználni, és egy hajszállal kikapott orosz ellenfelétől. Hasonlóan Korpási Bálinthoz okosan 

menedzselve még sok örömet okozhat nekünk. 

 

82kg 

Bácsi Péter – Wagner /osztrák/ 2 – 1 

Bácsi Péter – Szaszunovszki /fehérorosz/ 2 – 1 

Bácsi Péter – Jerezsepov /kazak/ 2 – 1 

Bácsi Péter – Azizsbekov /kirgíz/ 12 – 4 

Bácsi Péter – Kus /török/ 4 – 3 

Első három meccsén nem igazán ment neki a birkózás, nem tudta kihasználni erősségét a lenti 

helyzeteket. Ennek ellenére a szíve és küzdeni tudása győzelmekhez segítette. Az elődöntőben 

és a döntőben újra akció dúsan, kiválóan birkózott és nyerte meg a világbajnokságot. A 

folytatásról a következő hetekben fog dönteni. 

 

87kg 

Lőrincz Viktor – Martinez /USA/ 5 – 1 

Kobliasvili /grúz/ - Lőrincz Viktor 3 – 3 /utolsó akcióval/ 

Viktor egy kötelező győzelmet követően az idei Euróba-bajnokkal birkózott, és nagy csatában 

alulmaradt. Minden igyekezetünk ellenére, még mindig kevés akciót hajt végre ezért, ha akciót 

csinálnak vele, nehezen tudja megfordítani a mérkőzéseket. Próbáltuk gyorsítani is, nem sok 

sikerrel, mert még mindig nem tud ritmust váltani, ezért nem látványos az aktivitása. Sok 

esetben intések döntenek a mérkőzésein, sokszor ezért kap ki vitatható intésekkel. Továbbra is 

dolgozunk a hiányosságai javításán és reméljük, a jövőben ez meghozza majd a várt 

eredményeket. 

 

97kg 

Kiss Balázs – Csen /kínai/ tus 4 – 4-nél 

Milov /bolgár/ - Kiss Balázs 9 – 0 

Kiss Balázs – Sós /szlovák/ 9 – 0 

Kiss Balázs – Keszidisz /görög/ 5 – 0 

Kadzsaja /szerb/ - Kiss Balázs 4 – 4 /utolsó akcióval/ 

Balázs a VB előtt sérülés miatt nem tudta elvégezni az előírt munkát. Emiatt nem volt 

csúcsformában, de a rutinja és a szíve vitte előre. Ez három győzelemre volt elég, és csak egy 

hajszál választotta el, hogy újra dobogós legyen. Amennyiben a jövőben is állandóan sérült 

lesz, úgy el kell gondolkodnia a visszavonulásról. 

  

130kg 

Popp /német/ - Lám Bálint 3 – 1 

Bálint ezúttal sem tudott akció pontot végrehajtani egy nem verhetetlen birkózóval és vereséget 

szenvedett. Nunajev Juszup személyében a huszadik edző próbálja megtanítani birkózni, nem 

sok sikerrel. Amennyiben birkózó tudásban továbbra sem fejlődik, nem várhatunk tőle komoly 

eredményt. 

 

Sike András Szövetségi kapitány, 
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Budapesti Felnőtt Birkózó Világbajnokság összefoglalása, 

Az MBSZ által kitűzött célok alapján a 2018-as Budapesti Birkózó Világbajnokságnak 

„minden idők világbajnokságának” kellett lennie. A rendezés kiválóan sikerült, a szakértők és 

nagy közönség minden idők egyik leglátványosabb világbajnokságának minősítette. A három 

szakágunk szereplését erős teljesítmény béli különbségek jellemezték, az eredmények csak két 

fogásnemben támasztották alá a rendezés kiválóságát.  

 

Női szakág, 

A női szakágunk három főre épült, Barka Emese, Sastin Marianna, Németh Zsanett. A három 

versenyző szerzett már érmeket világversenyeken tehát a helyezéseket elsősorban tőlük vártuk. 

Mindhárom versenyzők az egyedi problémáiktól eltekintve, kiváló teljesítményt nyújtott 

Budapesten. Természetesen nem kerülte el figyelmemet az a tény, hogy a többi súlycsoportban 

résztvevő, versenyzőink egy része amatőr státuszú birkózó. A három versenyzőnknek szívből 

gratulálhatok, viszont a csapatban résztvevő és eredmény elérni nem tudó lányok előtt, rögös 

út áll.  

 

Fejlesztés időszaka következhet! A tíz súlycsoporttá kiegészült nemzetközi birkózás és a jövő 

évben elinduló kvalifikációs időszak igényli, hogy átgondoltabb utánpótlás fejlesztési 

programot indítsunk el!  

 

Szabadfogású szakág, 

A világbajnokság programjának áttekintése alapján tudtuk, hogy a legnehezebb helyzetben lévő 

szakágunk bevezető küzdelmei rányomják a bélyegét a Világbajnokság hangulatára. Sajnos a 

versenyzők által nyújtott teljesítmény beigazolta félelmeinket.  

 

A szabadfogású válogatott tagjai eltérő tapasztalatokkal indultak neki a Budapesti 

Világbajnokságnak, „négy-versenyzőnk” nemzetközi és világversenyeken elért eredményekkel 

rendelkezett, /Hatos Gábort kezeljük külön/ a csapat másik fele még nem érte el a nemzetközi 

birkózás közép mezőnyét. A részemre érkezett visszajelzések a nemzetközi eredményekkel 

rendelkező versenyzők teljesítményét kritizálták, /vezető állásnál történő kilépések, küzdeni 

akarás hiánya, taktikai hiányosságok/.  

Természetesen minden hozzá értő, és laikus számára látható volt, hogy a szabadfogású 

hagyományokkal rendelkező országunk válogatottjainak nem a világbajnokság megnyerését 

kell a fő célnak tekinteni, hanem a küzdelmes mérkőzések megvívását győztesen, vagy 

vesztesen, minimális különbséggel. Ez nem sikerült, az emberekben ez váltotta ki a dühöt, s 

úgy érezték elárulta őket a szabadfogású szakág. A hozzáértőket nem az eredmény elmaradása 

háborította fel hanem, a versenyzők egy részének a szőnyegen tanúsított hozzáállása.  

A világbajnokság után jogosan tették fel a kérdést, hogy ezek a versenyzők itthon családtagok, 

barátok, ismerősök előtt versenyeztek, akkor miért nem láthattak küzdeni akarást.  

Ne feledkezzünk meg az egyedüli helyezést elérő Pavlo Olejnik-ról szeretnék gratulálni az 

általa nyújtott teljesítményhez. Tehát a problémát összefoglalva, a szabadfogású szakáguk 

minimálisan teljesített.  

A tíz súlycsoporttá kiegészült nemzetközi birkózás és a jövő évben elinduló kvalifikációs 

időszak igényli, hogy átgondoltabb utánpótlás fejlesztési programot indítsunk el!  
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Kötöttfogású szakág, 

A felkészítés minősége meghatározta az elért teljesítményt. A kiváló eredményt elérő 

kötöttfogású válogatottunk tagjai közül kiemelkedtek az idősebb versenyzőink. Ők már 

megfelelő tapasztalattal rendelkeztek ahhoz, hogy hazájukban eredményt tudjanak elérni, 

/Korpási Bálint, Bácsi Péter, Lőrincz Tamás, Kiss Balázs/. Természetesen nem kerülte el 

figyelmemet a következő olimpiai kvalifikációs időszak által támasztott követelmények. Az 

idősebb tapasztalt versenyzőink megtartása, versenyeztetése, egy okos menedzseléssel 

átmenthető az Olimpia évére. Fiataljainknak, hogy kiemelkedő eredményeket érjenek el, 

továbbra is tudatosan kell edzeniük. 

A jelzések nem kerülték el figyelmemet vagy is mind három szakágban utánpótlás fejlesztést 

kell végrehajtani /három Szövetségi kapitány közreműködésével/ a saját dimenziójukban! A tíz 

súlycsoporttá kiegészült nemzetközi birkózás és a jövő évben elinduló kvalifikációs időszak 

igényli, hogy átgondoltabb utánpótlás fejlesztési programot indítsunk el!  

A három szakág rövid elemzése után kijelenthetjük, hogy a 2018-as Budapesti Felnőtt Birkózó 

Világbajnokságon mind szervezésben mind pedig szakmailag kiváló sikereket ért el a magyar 

birkózás. 

Komáromi Tibor 

/szakmai igazgató/ 

 

2018. november 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


