Beszámoló
a 2016. 10. 24.-30. között megrendezésre került
Egyetemi Világbajnokság Törökország (Corum)
birkózó versenyeiről

Összeállította: Komáromi Tibor,
Repka Attila és Péteri András által leadott anyagokból.
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Birkózó Egyetemi Világbajnokság
Törökország /Corum/, 2016 10 24-30.
A birkózó Egyetemi Világbajnokságon a magyar küldöttség tizenhét versenyzővel vett részt. A
szabadfogású férfiak kezdték meg a küzdelmeket, majd a női szakág és a kötöttfogás folytatta.
A versenyen huszonöt ország vett részt. Kisebb létszám ám annál erősebb mezőny jellemezte a
rendezvényt. A férfi szabadfogásban 85 míg a női mezőnyben 50 induló volt. A házigazda törökök,
az irániak és az orosz válogatott indított minden súlycsoportban versenyzőt. A moldáv, a kazah a
mongol a lengyel és a grúz csapat is erős versenyzőket nevezett. Szabadfogású csapatunk egy ezüst
és egy ötödik helyezéssel zárt. Nagy Mihály teljesítménye dicséretes, hiszen csak a döntőben kapott
ki iráni ellenfelétől, míg a selejtezők során kirgiz, ukrán és török versenyzőket győzött le
magabiztosan.
A női verseny induló létszáma sajnos ennél is kisebb létszámú volt, bár itt is a kanadai, a török és
orosz csapatok minden súlyban ütőképes versenyzőket szerepeltettek. A mieink révén Sleisz
Gabriella egy ezüst, Galambos Ramóna bronz és Váncza Ivett egy ötödik helyezésével zárta a
versenyt. A kötöttfogású csapat tette fel a koronát a magyar csapat teljesítményére. Nagy Péter,
Szilvássy Erik és Lám Bálint aranyérmet szerzett Török Zsolt ötödik lett. A színvonalas
rendezvényen helyt állt a magyar csapat, és értékes helyezésekkel tért haza.
Egyetemi és Főiskolai Világbajnokság, 2016. Törökország, Corum kötöttfogás 8 súlycsoport,
100 versenyző.
Repka Attila /edző/ értékelése
59 kg
Kovács Bence kiesett /1/ mérkőzés /1/ vesztes
Kazah 5-0 vereség
Előkészítései és fogásai nem voltak.
Fizikális képességei nem érik el a nemzetközi szintet és nem indít fogást a mérkőzés folyamán
Sokat kell erősödnie ebbe a súlycsoportba, nemzetközi szinten ez az egyik legerősebb súlycsoport.
66 kg
Balatoni Bence
kiesett /2/ mérkőzés
/1/ győztes /1/ vesztes
Észt 9-0, technikai tusos győzelem
Grúz 4-0, vereség
Használt fogások, derékra-támadás, pörgetés.
A mérkőzés felépítése még nem felnőtt mezőnybe való, nagy küzdelemben esett ki a Bence,
érdemes a továbbiakban is számítani rá, mert elhivatott és céltudatos versenyző.
71 kg
Fritsch Róbert
/1/ mérkőzés kiesett
/0/ győztes /1/ vesztes
Török 2-1 vereség
Nagy küzdelemben kapott ki, de a hazai rendezésű török nyomás érvényesült, intésekkel kapott ki.
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Állás csata volt, fogás nem történt, a küzdelem dominált. A nemzetközi rutin hiánya dominál
Folyamatos versenyeztetésben kell őt részesíteni és így a nemzetközi rutint meg tudja szerezni.
80 kg
Nagy Péter
1. helyezés /3/ meccs
/0/ vereség /3/ győzelem
1. mérkőzés: Német, 0-2 győzelem
2. mérkőzés: orosz 4-2 győzelem
3. mérkőzés: török 5-2 győzelem
Derékra támadás, szabadfogású birkózó révén, mélyebb alapállással derékra támadással zavarta
meg ellenfeleit és nyerte meg mérkőzéseit. Rendkívül jól felépített mérkőzések és nagyszerű
küzdeni tudás. Kötöttfogású alapállása még nem tökéletes.
85 kg
Szilvássy Erik
/4/ meccs 1. helyezés
/0/ vereség, /4/ győzelem
1.mérkőzés: Fehérorosz, 4-0 győzelem
2.mérkőzés: Orosz 4-1
3.mérkőzés: Török 4-1
4. mérkőzés: Iráni 8-0
A derékra támadást, külső válldobást, rogyasztást, pörgetést jól alkalmazta. A maximális erő még
kicsit hiányzik Rendkívül éretten, taktikusan és pont-erősen birkózott, nagy jövő állhat előtte
98 kg
Török Zsolt
5. hely /3/ mérkőzés
2 vereség /1/ győzelem
1.mérkőzés: Német 1-1 győzelem
2.mérkőzés: Török 4-0 vereség
3.mérkőzés: Orosz 5-0 vereség
A küzdelem dominált inkább mintsem a fogáshasználat, kondíció, erő, sajnos sérülés után állt a
szőnyegre újra, a formáján még látszódott a hosszú kihagyás.
130 kg
Lám Bálint
/3/ mérkőzés 1. hely
/0/ vereség /3/ győzelem
1. mérkőzés: Török 5-1
2. mérkőzés: Orosz, 6-0
3. mérkőzés: Fehérorosz 3-1
A szőnyegszéli helyzeteket és kiléptetéseket jól alkalmazta, jó kondíció és regeneráló képesség,
magas fizikális erő jellemezte. Több akciót kellene indítania, az új szabály leginkább Lám Bálint
küzdőstílusának kedvez és ő ezt ki is használta.
Az éremtáblázatban 1. helyen végzett a kötöttfogású válogatott. Egyéb esemény nem történt.
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Birkózó Egyetemi Világbajnokság 2016. 10 23-31. /Corum/ Törökország, részvevő országok
szabadfogás, női szakágban.
AUT,BUL,BLR,CAN,FIN,GEO,GER,HUN,IRI,KAZ,KGZ,LAT,MDA,MGL,POL,RUS,SVK,ESP,
TUR,UKR,URU,ROU,EST,FRA
Versenyen a súlycsoportok és az indulók száma:
Női: 53kg 7fő, 55kg 7fő, 60kg 6fő, 63kg 6fő.
Szf: 65kg 10fő, 70kg 14fő,74kg 16fő, 86kg 14fő,125kg 7fő.
Csapatvezető /edző/ Péteri András értékelése.
65kg szabadfogás 10fő
Bábszky Gergely KTE
V. hely
1/2
1.mérkőzés: Heorhi Kaliyeu BLR 3:1 / 9:2 / 9:9
2.mérkőzés: -Meirzhan Ashirov KAZ 1:3 / 1:5 / 2:7
3.mérkőzés: -Meisam Heydari IRI 0:4 / 6:0 / 11:0
Nem bírja a sorozat mérkőzéseket, állóképességi problémák vannak.
70kg szabadfogás 14fő
Induló neve /születési éve: Kálmán Balázs Csepel BC
Elért helyezés /mérkőzések száma: helyezetlen
0/1
1. mérkőzés: Elaman Dogdurbek Uulu KGZ 3:0 / 3:0 / 8:0
Nincs elképzelése, a lábvédéssel is problémák adódnak, nem támad.
74kg szabadfogás 16 fő
Induló neve /születési éve: Lagzi-Kovács Bendegúz Bárdosi Akadémia
Elért helyezés /mérkőzések száma: helyezetlen
2/0
1. mérkőzés: név /nemzetiség/ végeredmény, /első-, második menet eredménye és az ellenfél
legjobb eredménye /ha van/ és mikor /kg Emil Bernaczyk POL 4:1 8:0 / 12.2
2. mérkőzés: Alexander Hast GER 4:1 6:2 / 12:2
Fizikálisan gyenge, elfárad, lábra támadásnál megáll, lóg a fej, lábvédéssel problémák adódtak.
86kg szabadfogás14fő
Nagy Mihály ESMTK
II. hely
3/1
1.mérkőzés: Baktyiar Karagul Uulu KGZ 4:0 / 6:0 / 11:0
2.mérkőzés: Bohdan Hrytsai UKR 3:1 / 3:1 / 7:2
3.mérkőzés: Samed Özaslan TUR 3:1 / 5:0 / 13:10
4.mérkőzés: Mohammadjavad Ebrahimizivlae IRI 1:3 /0:6 / 2:8
Nagyon ügyesen birkózik, változatos technikákat alkalmaz, jól támad lábra. Sajnos nem melegít be
eléggé.
97kg szabadfogás 8fő
Wittmann Kristóf HVSE
helyezetlen
0/1
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1. Egor Olár MLD 5:0 /1:0 / 5:1 tus
Nem akciózik, nincs felépített taktika. Alá teszi a kart, és nem csinál semmit
125kg 7 fő
Borsos Bálint Baja
helyezetlen
1/0
1. mérkőzés: Alexandr Romanov MLD 5:0 / 4:0 Tus
Nagyon gyenge a súlycsoporthoz képest, lábvédés nulla.
Női verseny:
53kg női 7fő
Váncza Ivett Érdi Spartacus
V.hely
0/2
1.mérkőzés: Dadasheva Milana RUS 4:0 / 5:0 / 11:0
2.mérkőzés: Erge Aysun TUR 5:0 / 1:0 Tus
Bátortalan, gyenge, előre eldönti fejben hogy jobb az ellenfél.
55kg női 7fő
Galambos Ramóna Szigetvár
II. hely
1/1
1.mérkőzés: Menkenova Nina RUS 1:3 / 0:4 / 2:5
2.mérkőzés: Barry Brienne CAN 3:1 / 3:0 / 5:3
Nem melegít be eléggé, nincs elképzelés, nem támad
60kg női 6fő
Sleisz Gabriella ESMTK
II. hely
1/1
1.mérkőzés: Bayha Derya TUR 5:0 / 0:2 / 5:3 Tus
2.mérkőzés: Morias Linda CAN 0:5 / 0:4 Tus
Bátortalan, előkészítés hiánya, fizikálisan gyenge
63kg női 6fő
Szabó Franciska Sziget SC
helyezetlen
0/1
1.mérkőzés: Topcu Sinem TUR
Nem birkózó, nem ismeri fel a lehetőségeket, nagyon könnyen belemegy a helyzetekbe

Budapest, 2016. december 2.
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