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Készítette: Komáromi Tibor
szakmai igazgató

i

Bagcilar kerületében, a Bagcilar
Olimpiai sportcsarnokban
kezdődtek meg, a Juniór
Európa-bajnokság küzdelmei.
2015.06.23.-28.

A Török Birkózó Szövetség az utolsó napokban változtatta meg a verseny színhelyét. Az új
helyszínen található Bagcilar Olimpiai sportcsarnokot hangulatosan rendezték be Bagcilar kerületében.
A 3500-főt befogadó sportcsarnok a bemelegítő terem kivételével, megfelelt a Junior Európa-bajnokság
küzdelmeinek lebonyolítására. A versenyzőket, és a résztvevőket
négy csillagos szállodákban
helyezték el. A szállodákat és a verseny színhelyét menet-rendszerint közlekedő légkondicionált
buszjáratok kötötték össze. A verseny lebonyolítása zökkenő mentes volt.
A három szakágban 36-ország versenyezői vettek részt az Európa-bajnokságon, 22 birkózónk
képviselte hazánkat. Szabad-fogásban 28 ország 138 versenyzője, a nőknél 21 ország 106 versenyzője,
kötött-fogásban 31 ország 154 versenyzője vett részt az utánpótlás világversenyen. Szabad-fogásban a
11. helyen végeztek 11 ponttal, nők a 8. helyen végeztek 26 ponttal,
kötött-fogásban 5. helyen végzett a magyar válogatott. Az összesített
Junior Európa-bajnokság
pontversenyben 10. helyezést sikerült megszerezni (nem szereztünk
aranyérmet). Kiemelkedő eredményt ért el a kötött-fogású junior Szabadfogás,
0
birkózó válogatott, a négy bronzérem mellett szereett egy ezüstérmet
1
és egy ötödik helyezést. A női válogatott szerzett egy ezüstérmet és egy Nők,
ötödik helyezést, Galambos Ramóna és Száraz Vivien kiemelkedően Kötöttfogás,
5
teljesített. A junior szabad-fogású válogatott tagjainak szereplése Összesen, érem
6
biztató volt, jelenleg fiatalokból áll a csapat, a következő években
szerezhetnek Junior Európa-bajnoki érmet.
A junior
utánpótlás
korúmet
csapataink
teljesítményével elégedettek lehetünk, megalapozták a jövő
lorem
ipsum dolor
set
magyar quam
birkózó
sportját.
nunc
parumStatisztikák kimutatták, a junior korosztályban sikereket elérő versenyzők
később, nagy eséllyel pályázhatnak a felnőtt korosztályos érmekre.
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BESZÁMOLÓ
Junior szabadfogású Európa-bajnokság Isztambul
2015.06.23-28.
Szabadfogás: Tihanics Tibor (szakágvezető edző)
55 kg Vilhelm Richárd, UTE
60 kg Vida Csaba, Csepel
66 kg Makula Ramon, ESMTK
85 kg Püspöki Patrik, Baja
97 kg Wittmann Kristóf, Haladás
120 kg Nagy Mihály, Sziget SC
A szabadfogású juniór Európa-bajnokságon 28 ország versenyzői vettek részt. Az Európa-bajnokságot az
oroszok magasan uralták, ez az első nap négy döntőst hozott nekik, melyekből négyet meg is nyertek.
Mögöttük szorosan a házigazda Törökország, Azerbajdzsán, Grúzia, Bulgária és Németország versengett
az érmekért. A magyar csapat teljesítményének értékelése, kihangsúlyozva a jelenlegi állapotot, majd
az elérendő célokat személyekre lebontva.
55 kg 18 induló, Grand Karapetján ESP - Wilhelm Richárd HUN 9-4 (3:1)
Ricsi annak ellenére, hogy a felkészülés során az első hétben betegeskedett, jól sikerült a felkészülése,
és a fogyása is. Szoros küzdelmes mérkőzést vívott a spanyollal, aki örmény volt. 3:2-es hátrányba
volt, amikor indított egy hátraesést, ami megfontolatlan volt. A hátralévő fél percben Ricsinek volt még
egy indítása, amiből sajnos a spanyol jött ki győztesen. Ricsi technikailag és fizikálisan is rendben volt,
az első meccsen a lábvédésére kell jobban összpontosítani, akkor talán nagyobb esélye lesz a
későbbiekben. Ügyes, szorgalmas birkózó, akivel a jövőben foglalkozunk, lehet esélye sikeresebb
szereplésre.
60 kg 21 induló, Vida Csaba HUN – Jakub Sykora SVK 6-0 (4:0)
Vida Csaba HUN – Dimtár Ivanov BUL 0-10 (0:4)
Csaba jó szellemű, küzdő típusú birkózó, akinek a fogyasztását kell mindenek előtt rendbe tenni. Csabi
a szlovák birkózóval kezdett, akitől a tavalyi kadett VB-n még simán kikapott, most viszont
meggyőző magabiztos birkózással fölényesen megvert. Ez után következett a bolgár, aki tavaly is
érmes volt, sajnos Csabi vereséget szenvedett. Vártuk, hogy a bolgár bemegy a döntőbe, de sajnos ott a
hazai pálya előnyét élvező török versenyző 13:12-es győzelmet aratott. Így Csabi 9. helyen végzett. A
második meccsre nem tudott normálisan regenerálódni, így nem is tudta azt birkózni, ami benne van. Di
etikus segítségre lenne szüksége a súlya rendezéshez.

66 kg 23 induló, Makula Ramon HUN – Gabriel Janatsch AUS 11-0 (4:0)
Germán Ustinov RUS - Makula Ramon HUN 3-5 (0:4)
Ramon az előző versenyekhez hasonlóan jól birkózott az első meccsén, amit biztosan nyert meg.
Ezután következett az orosz, akivel az ötödik percig 5:3-as vezetésre állt. Ezután viszont előjött a
felkészülés során is tapasztalt kondicionális hiányosságok. Ramon elfáradt, és ezt az orosz kihasználva
betusolta. Ramonnak be kell látni, hogy az egyesületénél rendszeresebb felkészülésben kell hogy
részt vegyen, ha eredményt akar elérni. Tehetséges birkózó, de ebben a korban a tehetség mellé sok
munkára van szüksége.
74 kg 18 induló, Szél Balázs HUN – Samuel Scherrer

SUI: 10-8 (3:1)

Szél Balázs HUN – Tarzan Maisuadze GEO: 2-12 (1:4)
Balázs egy technikás ügyes birkózó, aki akkor is birkózik, amikor már versenyezni kellene, éppen
ezért az első meccsén is 6:0-s vezetésnél belement olyan kétes szituációkba, amiből nem mindig ő jött
ki győztesen. Ezért szorossá tette mérkőzését, a svájcival, aki rendkívül agresszív módon küzdött, de
így is Balázs nyert. Ezután következett a grúz versenyző, aki korábbi világversenyeken már érmes volt.
Balázs bátran kezdett birkózni a nála rutinosabb grúzzal, 2 percig 2:2 volt az állás. Türelmesebbnek és
rutinosabbnak kellett volna maradnia. A grúz a döntőbe jutásért hazai előnyöket élvező törökkel
küzdött, ahol 8:1-es előnyből 9:8-as vereség lett a vége, így Balázsnak be kellett érnie a 9. hellyel.
Hosszútávon 74 kilóban lehet számolni vele. Technikailag a lábvédéseket kellene fejlesztenie, és a
súlyát is meg kellene növelni. Összességében úgy gondolom, ha felkészülése zökkenőmentesebb lett
volna, akkor lehetett volna eredményesebb.
84kg 16 induló, Octawan Stavila MDA – Püspöki Patrik HUN 11-1 (4:1)
Patrik jó fizikumú tehetséges birkózó, szerintem megszeppent ezen az Európa Bajnokságon, ahol azzal
a Moldáv versenyzővel birkózott, aki a román nagydíjon Tóth Bendegúzt tussal verte. Fizikálisan nem
volt probléma, viszont a lábvédésekben rendre alul maradt. Volt neki egy akciója, amit szerintünk neki
kellett volna, hogy ítéljenek, sajnos ez nem így történt, így challange-eltünk, amit sajnos elutasítottak.
Első éves Juniorként úgy gondolom, hogy hosszútávon érdemes volna vele foglalkozni, hiszen
fizikális problémái nincsenek, súlya is rendben van, egyedül a lábvédéseket kellene a jövőben
fejleszteni.
96 kg 20 induló, Wittmann Kristóf HUN – Ali Barakat AUT 4-0 (4:0)
Wittmann Kristóf HUN – Turkhan Gurbanov AZE 5-9 (1:3)
Kristóf nagyon jó szellemű versenyző, aki a felkészülés során érettségizett, így egy-egy edzést ki
kellett neki hagynia. Ennek ellenére mindent megtett a győzelemért a szőnyegen. Első mérkőzésén az
osztrákot 4:0-s vezetésnél betusolta. Ezután következett az azeri kadett VB bronzérmese, akit Kristóf
márciusban, szoros csatában bakuban már megvert. Az első percben Kristóf elaludt, így kivették a
lábát, ezután egy buta lábramenést csinált, és 4:0-os hátrányba került. Ezután levitte ellenfelét és
kitolta és 3:4-es hátrányba volt, amikor ismét bementek neki lábra és kitolták. Ezután Kristóf levitte
ellenfelét, majd egy pörgetést indított, ahol alulmaradt, így 5:9-es vereséget szenvedett. A lábvédéseket
minden féleképpen nála is fejleszteni kell. Kondicionálisan ő is rendben volt. Az azeri az orosz ellen a
második félidő második percéig vezetett, kezdtünk reménykedni, hogy Kristóf a vigaszágon
folytathatja, de sajnos az utolsó fél percre az azeri megfáradt, így az orosz ment be a döntőbe.

120 kg 9 induló, Nagy Mihály HUN – Lasha Jaladze GEO 2-4 (1:3)
Misi fizikálisan jó úton halad, viszont technikailag a lábra támadásokat és a lábvédéseket
biztonságosabbá kell tenni. Célirányos munkával tovább fog fejlődni, a kötött fogású kapaszkodását
kell jártassá tenni nála. Misi a grúz ellen elaludt az elején, így kivették a lábát, s utána megintették az
ellenfelét. 1:2 volt az állás, amikor Misi nem tudom miért beesett lábra, így már 1:4 volt az állás.
Egyszer még kiléptette a grúzt, 2:4, s két intése volt a grúznak, de ilyen előnynél nem sikerült elérni,
hogy leléptessék a grúzt
Összességében elmondhatom, hogy az egész magyar szabadfogású Junior csapatnak a lábvédéseket
kell magas szintre fejleszteni, illetve az egy lábra támadásokat a zóna széli helyzetben ki kell
használni, valamint a karalátétből való védekezést és támadást. Ha továbbra is egybe tudjuk tartani
ezt a fiatal csapatot, és ugyanilyen verseny illetve felkészülési lehetőséget kapnak, akkor a későbbi
világversenyeken már az eredményekben is meg fog látszódni.

BESZÁMOLÓ
Junior női Európa-bajnokság Isztambul
2015.06.23-28.
Nők: Nagy Lajos (szakágvezető edző)
44 kg Réczi Bianka-Tatabánya
48 kg Váncsa Ivett-Érd
51 kg Szenttamási Noémi-ESMTK
55 kg Vilhelm Viktória-UTE
59 kg Galambos Ramóna-Hőszig-Szigetvár SE
63 kg Szabó Eliána-Vasas-Kertváros
67 kg Sándor Klaudia-FTC-Gyál
72 kg Száraz Vivien-Jászberény

Versenyre való felkészülés:
A Junior válogatott ebben az évben is több felkészülési versenyen, illetve edzőtáborokon vett részt.
Nemzetközi versenyek:Február 5-8. Wolfurt (AUT)
Március 4-8. Minszk (BLR)
Május 7-10. Bukarest (ROU)
Május 20-24. Antalya (TUR)
Nemzetközi edzőtábor: március 10-20. Lengyelország
április 12-21. Tata
Iskolai elfoglaltságok miatt az EB-re a közvetlen felkészülést július 1-ével kezdtük Budapesten, ahol
egy hetet edzettünk. Majd Szigetszentmiklós következett 1 hét. A verseny előtti héten Dunavarsányban
táboroztunk. A felkészülésünket segítette a felnőtt és a kadet válogatott.
44 kg 12 induló, Réczi Bianka-8. hely
I. forduló: - ROU-HUN-10:6
Verhető ellenfél volt a román lány, azonban Bianka a sorozatos lábra támadásokat nem tudta kivédeni,
és így szoros mérkőzésen ugyan, de vereséget szenvedett. A román versenyző a következő fordulóban
kikapott, így Bianka kiesett a versenyből.

48 kg Váncsa Ivett -13 induló-10. hely
I.forduló:- ROU-HUN-12:2
Ismertük ezt a román versenyzőt, tavaly a kadetek között, EB ezüstöt és VB bronzérmet szerzett.
Tudtuk, hogy nagyon jól csinálja a vállra emelést, sajnos Ivettnek nem sikerült ezeket kivédeni, négyet
is csinált vele. Így simán kikapott. A következő fordulóban a román versenyzőt megverték, így Ivett
kiesett.
51 kg Szenttamási Noémi -12 induló-11. hely
I.forduló:- HUN-RUS-0:4-tus
Erős ellenfelet kapott Noémi, jól küzdött, az oroszt intették is, ám egy lábra támadás ledöntésből az
ellenfél betusolta versenyzőnket. Mivel az orosz nem jutott a döntőbe Noémi kiesett.
55 kg Vilhelm Viktória -13 induló-8. hely
I.forduló: - HUN-GER-3:1
Nagyon küzdelmes mérkőzésen egy-egy intést követően Viki egy ledöntéssel tudott győzni.
II.forduló:- EST-HUN-10:0-tus
Tudtuk, hogy jól csinálja a vállra emelést az észt, ennek ellenére háromszor is meg tudta csinálni
Vikivel, és be is tusolta. Sajnos a következő fordulóban kikapott így Viktória nem tudta folytatni a
versenyt.
59 kg Galambos Ramóna: 14 induló-2. hely
I.forduló: -GRE-HUN-0:6-tus
Első ellenfele nem okozott gondot Raminak, a mérkőzés elején kétkaros lecsavarás után tusolta a
görögöt.
II.forduló: HUN-SWE-6:3
A svéd versenyző már komoly ellenfél volt, hiszen már több érmet is szerzett világversenyekről. Kadet
EB győzelemmel is büszkélkedhet. Nagyon nehéz mérkőzés volt, egy-egy intést követően a svéd
szerzett vezetést egy lábra támadás után. Rami űzte hajtotta ellenfelét és a vége előtt fél perccel egy
négy pontos akcióval, maga javára fordította a mérkőzést.
III.forduló:- BLR-HUN-4:4-utolsó akció
A belorusz versenyző az előző fordulóban tussal verte az oroszt, illetve az előző héten bronzérmes volt
a Bakui Európa játékokon. Úgyhogy nagyon nehéz mérkőzésnek néztünk elébe, így is lett. Az ellenfél
szerzett vezetést, amit Rami kiegyenlített még az első menetben. A másodikban is a belorusz vezetett,
ám Ramóna űzte hajtotta és egy mögé kerülésből kiegyenlített. Ami számára a győzelmet jelentette.
DÖNTŐ:- NOR-HUN-7:2
A norvég tavaly mindent megnyert kadet korcsoportban és idén első éves juniorként a Bakui Európa
játékokon is dobogóra állhatott. Ramóna sajnos a döntő mérkőzésre már elfáradt, nem tudta kivédeni
az ellenfél lábra támadásait, így a norvég simán győzött.

63 kg Szabó Eliána: 15 induló-7. hely
I.forduló: -GRE-HUN-2:4 tus
A görög versenyző nem okozott gondot Elinek, az első menetben tussal verte.
II.forduló: HUN-RUS-5:9
Nagyon nehéz ellenfél következett, az orosz versenyző tavaly megnyerte a Junior VB-ét. Eliána
okosan koncentráltan birkózott. Az orosz szerzett ugyan vezetést, de Eliána mögé kerülés után
megpörgette ellenfelét és az első menetben vezetést szerzett. A másodikban az orosz kezdett fáradni, az
ötödik perc végén 5:5 volt az eredmény, de ez még nekünk volt jó! Sajnos itt nagy taktikai hibát
követett el Eliána, nem fárasztotta tovább ellenfelét, hanem támadott, ebből azonban az orosz mögé
került, majd egy átemelést végrehajtva 9:5-re nyert. Mivel ezután a döntőbe került, sőt az EB-ét is
megnyerte, Eliána vigaszágra került.
VIGASZÁG: FRA-HUN 4:0 tus
Sajnos Eliána fejben elfáradt, nem tudta azt a teljesítményt nyújtani, mint az előző mérkőzésen, így az
első menetben ellenfele egy vállra emelés után betusolta.
67 kg Sándor Klaudia 14 induló-13. hely
I.forduló:- LTV-HUN 8:0 tus
Első ellenfélnek nem egy verhetetlent kapott Klaudia, habár a litván tavaly bronzérmes volt a Junior
EB-én. Idegesen kapkodva kezdett versenyzőnk, és mindjárt az elején egy lecsavarás után tusveszélyes
helyzetbe került. Ebből még sikerült kifordulnia, utána egy rossz befordulást követően, visszavágásból
betusolták. A litván nem jutott a döntőbe, így Klaudia nem birkózhatott tovább.
72 kg Száraz Vivien 13 induló-5. hely
I.forduló:- HUN-AZE 0:11
A tavalyi Junior Világbajnok volt az ellenfél, sajnos nem sikerült szoros mérkőzést vívni vele, viszont
bejutott a döntőbe, meg is nyerte az EB-ét, így Vivien vigaszágra került.
VIGASZÁG:- HUN-POL 6:2 tus
A lengyel versenyzőt egy hónappal ezelőtt Antalyában már legyőzte, így reménykedtünk a sikerben! A
lengyelt az első menetben meg is intették, ám egy lábra támadásból vezetést szerzett. A második
menetben Vivien azonban egy gyönyörű csípődobást követően betusolta! Így éremért birkózhatott.
BRONZMÉRKŐZÉS: HUN-GER 4:6 tus
A német versenyzőnek már több érme van különböző utánpótlás világversenyekről, így ő volt az
esélyesebb! Vivien azonban jól küzdött és az első menetben egy lábra támadásból tudott az ellenfél
vezetést szerezni. A második menet közepén egy négypontos átemeléssel Vivien megfordította a
mérkőzést. Már csak ki kellett volna védekezni a hátralévő kevés időt, az ellenfél azonban egy újabb
lábra támadást követően résfogásból betusolta versenyzőnket.

Az Európa-bajnokságon 21 ország 106 versenyzője indult, a pontversenyt az azeriak nyerték 58 ponttal,
második helyen 50 ponttal az oroszok, harmadik helyen 40 ponttal e törökök végeztek. Csapatunk 26
ponttal a nyolcadik helyen végzett. Az Európa Bajnokság előtt két érmet illetve két pontszerző
helyezés megszerzését tűztük ki célul. Sajnos ez nem sikerült! Nehéz sorsolást kaptunk, mindenkinek
táblára kerülésért is birkóznia kellett. Szabó Eliának, ha jobb a sorsolása, meggyőződésem, hogy
éremért birkózhatott volna. Sándor Klaudia sajnos nem tudta megismételni azt a teljesítményt, amellyel,
egy hónappal ezelőtt Antalyában nyerni tudott. Galambos Ramóna EZÜSTÉRME dicséretes
teljesítmény! Sajnos az utóbbi időben súlya drasztikusan csökkent, 58 kg-mal mért az 59 kilósok
között, ezért a döntőben nem tudott egyenrangú ellenfele lenni a norvég versenyzőnek. Száraz Vivien
szép győzelmet aratott, azonban bronzmérkőzésen nagyot hibázott, így meg kellett elégednie az ötödik
hellyel.

A verseny lebonyolítása a szervezés és ellátás színvonala jó volt. A szállás 20 pernyi buszozásra volt a
verseny helyszínétől. A buszok időben indultak, illetve kényelmesen lehetett eljutni a versenyre illetve
a szállodába. A szállodában jó színvonalú megfelelő ellátásban részesültünk.

Galambos Ramóna Nagy Lajos szakágvezetővel, eredmény hirdetés után.

BESZÁMOLÓ
Junior kötöttfogású Európa-bajnokság Isztambul
2015.06.23-28.
Kötöttfogás: Sike András (szakágvezető edző)
Lévai Zoltán (edző)
50 kg Andrási József (CVSE)
55 kg Torba Erik (Dorogi NC)
60 kg Kovács Márk (FTC)
66 kg Losonczi Ottó (ESMTK)
74 kg Lévai Zoltán (Dorogi NC)
84 kg Papp Bertalan (Dorogi NC)
96 kg Török Zsolt (FTC-Eger)
120 kg Almási Ferenc (BVSC-GANZ-Jászkisér)
Az Európa bajnokság előtt öt hetet edzőtáboroztunk, ebből kettőt Tatán, hármat Budapesten a BVSC
birkózó termében készültünk.
Egyéni értékelés:
50 kg 9 induló, Andrási József, V. helyezést ért el. Hozta a tőle elvárható pontszerző helyezést, jobb
eredményt csak nagyon jó sorsolás esetén remélhettünk tőle.
55 kg 18 induló, Torba Erik, III. helyezést ért el. Kadet korosztályban már nyert érmeket
világversenyen, így nem meglepő a helyezése, amit nehéz ágon, nagy csaták árán sikerült
megszereznie.
60 kg 23 induló, Kovács Márk, helyezetlen. Első éves junior korú versenyző, így tisztes helytállásnál
nem vártunk tőle többet. Jól harcolt, nem okozott csalódást.
66 kg 23 induló, Losonczi Ottó, II. helyezést ért el. Sok nemzetközi és világversenyen vett már részt.
Munkája és hozzáállása alapján várható volt, hogy ha egy jó sorsolást kap, akkor odaérhet a
dobogóra. Bejött a jó sorsolás, és ő élni tudott a lehetőséggel!
74 kg 26 induló, Lévai Zoltán, III. helyezést ért el. Kadet és junior korosztályban nyert már érmeket,
így bíztunk benne, hogy érmes tud lenni, annak ellenére, hogy idén változtatott súlycsoportot,
amibe még nem erősödött bele. Nehéz ágról, szenzációs birkózással szerezte meg a bronzérmet. Ha a
Török versenyző ellen nincs bírói ellenszél, jobb eredményt is elérhetett volna.
85 kg 21 induló, Papp Bertalan, III. helyezést ért el. Korábban volt már kadet VB ezüstérmes, de az
utóbbi időben tanulmányai miatt sokat kihagyott, így bravúr az általa megszerzett bronzérem.
96 kg 19 induló, Török Zsolt. III, helyezést ért el. Két kadet és két junior korosztályban megszerzett
érmei és hozzáállása miatt mindenképpen érmet vártunk tőle. Ismét hozta az elvárt érmet.
120 kg 15 induló, Almási Ferenc, helyezetlen. 96kg-os versenyző, csak kényszerből indult ebben a
súlycsoportban. Kedvezőbb sorsolás esetén előrébb végezhetett volna, de a sors ezúttal nem volt
kegyes hozzá!

A csapat maximálisan teljesített, hiszen soha nem volt még példa arra, hogy nyolc súlycsoportból
öt érmet tudtunk nyerni. A csapatversenyben az V. helyezést szereztük meg, mindössze két ponttal
lemaradva az Azeriek és három ponttal lemaradva az Oroszok mögött. A csapatversenyt végül a
Grúzok nyerték, megelőzve a második Törököket, és a harmadik helyezett Oroszokat. Az
aranyérmeken az Azeriak 3-db, a Grúzok es a Törökök 2-2db és a Németek 1db osztoztak.
A versenyt az új szabályok szerint bonyolították le, nem volt kötelező lenti birkózás, amit
véleményem szerint hiba kivenni a kötöttfogású birkózásból. Az előzetesen bejelentett szankciókat /
pl. fejbetámasztás, menekülés, visszatámasztás esetén intés / a bírók nem alkalmazták, csak a
Török versenyzők ellenfelei ellen!
A verseny szervezése megfelelő volt, a csapat kényelmesen utazott, valamint gyorsan
elhelyezkedett a szállodában, ahol az elhelyezés és az étkezés jó volt. A verseny helyszínén található
edző és bemelegítő terem viszont kicsi volt, ami nem felelt meg egy világverseny
követelményeinek.
A visszajelzések alapján a sportolók véleménye is pozitív volt.

A kötött-fogásban érmeket szerző versenyzőink balról-jobbra, Török Zsolt, Papp Bertalan, Lévai Zoltán,
Losonczi Ottó, Torba Erik.

