
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Beszámoló 

a 2016. december 10-11.- között Budapesten 

megrendezésre került nem olimpiai súlycsoportok 

Világbajnoksága birkózó versenyeiről 
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Budapest, BOK csarnok 

2016. december 10-11. 

 

Az első nem olimpiai súlycsoportos világbajnokság során, közel 40 ország, több, mint 140 

birkózója vett részt. Magyarország hatból hat súlycsoportban képviselte magát. Érdekesség, hogy 

két aranyat csak az orosz versenyzők tudtak szerezni, a maradék négy világbajnoki címen négy 

ország birkózói osztoztak. 

 

KÖTÖTTFOGÁS 

71 KG - KORPÁSI BÁLINT (29-fő) 

Bálint az alsó ágra sorsolt, így selejtezni kényszerült a szombati versenynapon. 

 

Selejtező: Korpási Bálint - Kajratbek Tugolbajev (kirgiz) 4-1 

A mérkőzés összefoglalása röviden: 

A kirgiz birkózó a Las Vegas-i világbajnokság a súlycsoport hetedik helyezettje lett, valamint 

korábban Ázsia-bajnokságon ötödik is volt. Bálint remekül kezdte meg a mérkőzést, intéssel 

vezetést is szerzett ellenfelével szemben, majd előnyét levitellel növelte, végül 4-1 arányú 

győzelmet aratott. 

 

Nyolcaddöntő: Korpási Bálint - Alekszander Makszimovics (szerb) 2-0 

A mérkőzés összefoglalása röviden:  

Második ellenfélként a Korpási számára is jól ismert szerb Makszimovics érkezett, aki pontozással 

verte meg Algír ellenfelét a selejtezőben. Bálint hat percen keresztül irányította a mérkőzést, ennek 

köszönhetőn a bírók többszöri figyelmeztetést követően két alkalommal is megintették 

passzivitásért a szerbet, végül 2-0-s magyar győzelem született. 

 

Negyeddöntő: Korpási Bálint - David Karecinski (lengyel) 11-0 

A mérkőzés összefoglalása röviden:  

Fiatal lengyel versenyző következett, aki előtte kisebb meglepetésre legyőzte a vb-ezüstérmes 

törököt is, valamint az indiai sem okozott neki gondot. Bálint pillanatok alatt négy pontos előnyre 

tett szert, hiszen remekül támadott derékra és rogyasztotta le ellenfelét, majd a folytatásban sem állt 

meg, látványos akciókkal már az első menetben technikai tussal győzte le a korábbi junior vb-

ezüstérmest. 

 

Elődöntő: Korpási Bálint - Ilie Cojocari (román) 8-0 

A mérkőzés összefoglalása röviden:  

Az ág másik feléről az a román Cojocari érkezett, akit az ulánbátori olimpiai kvalifikációs 

versenyen Bácsi Péter az olimpiai kvótáért győzött le a 75 kilogrammosok között. Bálintnak sem 

okozott problémát a moldovai származású versenyző, három perc sem kellett, hogy nyolc pontos 

különbséget érjen el a BVSC kiválósága. Így magabiztos birkózással döntőbe jutott! 
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Döntő: Korpási Bálint - Daniel Cataraga (moldovai) 2-1 

A mérkőzés összefoglalása röviden:  

Az aranyéremért két hasonló tudású, remek formában lévő versenyző csapott össze. Az ellenfél, az 

U23-as Európa-bajnok Daniel Cataraga három Európa-bajnokot is legyőzött a másik ágon. 

Korpásival azonban nem tudott mit kezdeni, Bálint remekül tette alá a kart szinte hat percen 

keresztül és a bírók szerint is jóval aktívabbnak bizonyult a mérkőzés során. Ennek meg is lett az 

eredménye, hiszen a moldovait kétszer is megintették a bírók, végül 2-1-re győzött Korpási és 

megszerezte Magyarország 28. világbajnoki címét. 

 

VILÁGBAJNOK: KORPÁSI BÁLINT (MAGYARORSZÁG) 

      2.   Daniel Cataraga (Moldova) 

3. Haszan Alijev (Azerbajdzsán) és Ilie Cojocari (Románia) 

5.  Adam Kurak (Oroszország) és Alekszander Makszimovics (Szerbia) 

 

 80 KG SZABÓ LÁSZLÓ, (27-fő) 
A súlycsoport alsó ágára került Szabó László, így a huszonhét főből álló súlycsoport selejtezőiben 

mutatkozott be a világbajnokságon. 

Selejtező: Szabó László - Nikolaosz Varkasz (görög) 11-0 

A mérkőzés összefoglalása röviden:  

Könnyed győzelemmel kezdett Szabó a világbajnokságon, görög ellenfelének alig három perc alatt 

győzte le a selejtezőben. Remek válldobásokkal, további látványos akciókkal 11- 0-ra győzött Laci. 

 

Nyolcaddöntő: Szabó László - Dzsundzsie Na (kínai) 5-3 

A mérkőzés összefoglalása röviden:  

Kellemetlen kínai versenyzővel találkozott a második fordulóban Laci, aki az első körben  szerbet 

győzött le. Szabó ismét remek akciót mutatott be, derékra támadásból négy pontos akciót hajtott 

végre, amivel gyakorlatilag a mérkőzést is sikerült megnyernie. Nyolc közé jutott. 

 

Negyeddöntő: Szabó László - Edgar Babayan (lengyel) 8-0 

A mérkőzés összefoglalása röviden:  

Villámgyors győzelmet hozott a negyeddöntő, Laci az idei Eb-ezüstérmes örmény származású 

lengyelt már az első menetben technikai tussal múlta felül. Érdekesség, hogy az újpesti birkózó öt 

pontos válldobással indította a mérkőzést, majd intéssel növelte előnyét, végül egy levitellel fejezte 

be a mérkőzést. 

 

Elődöntő: Atem Aslan (török) - Szabó László 5-5 

A mérkőzés mérkőzés összefoglalása röviden:  

Szomorú magyar vereséggel zárult az elődöntő. Szabó Laci szinte végig irányította az idei Eb-

bronzérmes törökkel szemben a mérkőzést, 5 perc 50 másodpercig vezetett is, egy pillanatra 

azonban hibázott elcsúszott, és ebből a török megfordította a mérkőzést. A hátralevő tíz 

másodpercben Laci már nem tudott mit kezdeni ellenfelével, így kénytelen volt beérni a 

bronzmérkőzéssel. 
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Bronzmérkőzés: Szabó László - Askat Dilmuhamedov (kazah) 2-1 

A mérkőzés összefoglalása röviden:  

A bronzmérkőzés akció nélkül zajlott le, előbb Laci szerzett vezetést, a folyattatásban azonban a vb-

ötödik helyezett kazahot látták aktívabbnak a bírók. A hajrát viszont Szabó bírta jobban, a bírók 

ezért figyelmeztették, majd meg is intették az ázsiait, végül 2-1-s magyar győzelem született. Szabó 

László ezzel a 75 kilóban szerzett Eb-bronzérme után a 80 kilóban világbajnoki bronzérmes lett. 

 

VILÁGBAJNOK: RAMAZAN ABACSARAJEV (OROSZORSZÁG) 

2. Atem Aslan (Törökország) 

3. Dzsonibek Otabekov (Üzbegisztán) és SZABÓ LÁSZLÓ (MAGYARORSZÁG) 

5. Nikoloz Kelaszov (Grúzia) és Askar Dilmuhamedov (Kazahsztán) 

 

NŐI SZAKÁG  

 

55 KG GALAMBOS RAMÓNA (17-fő)  

Eb-bronzérmesünk, junior világ- és Európa-bajnoki ezüstérmesünk súlycsoportjába tizenhét 

versenyző mérlegelt, aki nyolcaddöntővel mutatkozott be a BOK csarnok közönsége előtt. 

 

Nyolcaddöntő: Galambos Ramóna - Elena Jakimcsuk (bolgár) tus 3-0-nál 

A mérkőzés összefoglalása röviden:  

Ramóna gond nélkül verte meg bolgár ellenfelét, miután intéssel 1-0-ra vezetett, majd fordított 

csípőből lecsavarta vetélytársát, akit négy percnél sikerült betusolni ebből az akcióból. 

 

Negyeddöntő: Maju Mukaida (japán) - Galambos Ramóna 10-0 

A mérkőzés összefoglalása röviden:  

A későbbi világbajnoktól szenvedett Ramóna technikai tusos vereséget. A japán versenyző korábban 

junior világ- és Ázsia-bajnok, Ifjúsági Olimpiai bajnok volt. Ramóna a vigaszágra került. 

Vigaszág: Galambos Ramóna - Sarah Hildebrandt (USA) 7-4 

A mérkőzés összefoglalása röviden:  

Galambos amerikai ellenfele már az első percben négy pontos előnyre tett szert, ezt azonban a 

folytatásban harcias birkózással sikerült Ramónának lefaragnia, sőt, a mérkőzés hajrájában növelni 

tudta előnyét, végül 7-4-re győzött. 

Bronzmérkőzés:  

jim Abdildina (kazah) - Galambos Ramóna tus 8-0-nál 

A mérkőzés összefoglalása röviden:  

Az Ázsia-bajnokságon egyszer ezüst-, négyszer pedig bronzérmet szerző kazah versenyző láthatóan 

jóval erősebb és rutinosabb volt Ramónánál a vigaszágon. Ez az eredményben is meglátszódott, 

úgynevezett „malom” fogást követően pontokat gyűjtött az ázsiai, majd két vállra fektette 

tehetségünket, aki ezzel ötödikként zárta a hazai rendezésű világbajnokságot. 
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VILÁGBAJNOK: MAJU MUKAIDA (JAPÁN) 

      2. Irina Ologonova (Oroszország) 

    3. Ajim Abdildina (Kazahsztán) és Davaszuh Otgonceceg (Mongólia) 

    5. GALAMBOS RAMÓNA (MAGYARORSZÁG) és Kacjarina Hancsar (Fehéroroszország) 

 

 

60 KG BARKA EMESE (19-fő)  

Barka Emese bronzéremmel hálálta meg a bizalmat, amit a vezetőség neki szavazott, meg miután a 

felnőtt csapatbajnokság keretében két válogató mérkőzést nyerve meggyőző birkózással verte meg 

Sleisz Gabriellát a címeres mezért. A világbajnokságon a felső ágra került, kezdésként azeri 

versenyzőt kapott a tizenkilenc fős mezőnyben. 

 

Nyolcaddöntő: Barka Emese - Tatjana Omelcsenko (azeri) 10-0 

A mérkőzés részletei: Az idei U23-as Európa-bajnok azerit remek akciókkal verte meg Barka 

Emese a nyolc közé jutásért. Technikai fölényét levitelekkel, szép akciókkal érte el. 

 

Negyeddöntő: Hszingru Pej (kínai) - Barka Emese 8-4 

A mérkőzés összefoglalása röviden:  

A 18 éves kínai fekete lóként szerepelt a világbajnokságon, hiszen korábban felnőtt kategóriában 

nem volt kiemelkedő eredménye, most viszont világbajnok lett. Emesét szoros küzdelem során 

győzte le Pej, hiszen a csepeli birkózó a szünetben még 4-0-ra vezetett, előnyét azonban nem 

sikerült megtartania, 8-4-re alul maradt. Így vigaszágra került. 

Vigaszág: Barka Emese - Therese Persson (svéd) 10-0 

A mérkőzés összefoglalása röviden:  

Vigaszági mérkőzéssel folytathatta a világbajnoki küzdelmeket Emese, ahol az U23-as Eb-

bronzérmes svéd volt az ellenfele. Különösebb problémát nem okozott neki Persson, szép 

akciókkal, jó birkózással technikai tussal lépte át ellenfelét, így kiharcolta a bronzmérkőzésen való 

részvétel jogát. 

Bronzmérkőzés: Barka Emese - Jui Szakano (japán) 7-4 

A mérkőzés összefoglalása röviden:  

Hasonlóan kezdődött a bronzmérkőzése Emesének, mint az elődöntője, itt azonban nem ő, hanem 

ellenfele szerzett 4-0-s vezetést. Barka nem adta fel reményeit a bronzérem iránt, hajtotta, 

fárasztotta japán vetélytársát, végül a második menetben hét pontot is sikerült szereznie, ezzel 

második világbajnoki bronzérmét nyerte meg Budapesten. 

 

VILÁGBAJNOK: HSZINGRU PEI (KINA) 

      2.   Allison Ragan (USA) 

      3.   BARKA EMESE (MAGYARORSZÁG) és Linda Morais (Kanada) 

5. Jui Szakano (Japán) és Ajaulim Kasszimova (Kazahsztán) 
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SZABADFOGÁS 

 

61 KG MOLNÁR JÓZSEF (22-fő)  

Józsi a huszonkét fős mezőny felső ágára került, ahol nyolcaddöntővel kezdte meg a 

világbajnokságot. Ellenfele egy fiatal japán versenyző volt, akinek korábban nem volt jelentősebb 

jegyzett eredménye a nemzetközi adatbázisban. 

 

Nyolcaddöntő: Singo Arimoto (japán) - Molnár József 8-2 

A mérkőzés összefoglalása röviden:  

A mérkőzésen Molnár kezdett aktívabban, a bírók figyelmeztették is a japánt, ekkor azonban 

támadni kezdett az ázsiai, vezetést is szerzett. A folytatásban Józsi már csak szépíteni tudott, végül 

8-2 arányban kikapott. A japán a második körben simán kikapott az iránitól, ezzel Molnár József 

versenye véget ért. 

 

Világbajnok: Logan Stieber (Egyesült Államok) 

   2. Beka Lomtadze (Grúzia) 

   3. Ahmed Csakajev (Oroszország) és Ahmednabi Gvarzatilov (Azerbajdzsán) 

   5. Benam Eszanpur (Irán) és Iurii Siemakin (Franciaország) 

… 15. Molnár József (Magyarország) 

  

70 KG GULYÁS ZSOMBOR (28-fő) 

A csepeli Gulyás Zsombor súlycsoportjába is sokan mérlegeltek, 28-an. Ő a felső ágon birkózott a 

BOK csarnokban megrendezett világbajnokság során. 

 

Selejtező: Gulyás Zsombor - Szemjon Radulov (ukrán) 3-2 

A mérkőzés összefoglalása röviden:  

Eb-ötödik helyezett birkózónk rögtön egy skalpot zsebeltbe a világbajnokságon, hiszen az ukrán 

birkózó idén harmadik helyezett volt az Európa-bajnokságon. Zsombor taktikus birkózást mutatott 

be a selejtezőben, aminek az eredménye meg is lett, hiszen a csatát a hajrában nyerte meg 2-2-re az 

ukránnal szemben. Ekkor challanget kértek az ukránok, de ezt a bírók elutasították, így a 

végeredmény 3-2-s magyar győzelemre módosult. 

 

Nyolcaddöntő: Nurlan Bekzsanov (kazah) - Gulyás Zsombor 6-2 

A mérkőzés összefoglalása röviden:  

A második körben a későbbi ezüstérmes kazah birkózó következett, aki az első körben a kirgizt 

verte meg pontozással. Zsombor a végsőkig küzdött, ellenfele azonban levitelekkel megverte őt, 

méghozzá 6-2 arányban. 
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Vigaszág: Elaman Dogdurbek Ulu (kirgiz) - Gulyás Zsombor 5-4 

A mérkőzés összefoglalása röviden:  

Intéssel, de vezetett a vigaszágon Gulyás Zsombor a kirgiz birkózóval szemben. Előnyét azonban 

nem sikerült megtartania, hiszen a folytatásban egyenlíteni tudott a kirgiz. Zsombor ekkor 

rohamozni kezdett, a zónában már-már sikerült kiléptetnie ellenfelét, végül négy pontért eldobták. A 

hajrában már csak szépíteni tudott Gulyás, 5-4-re kikapott és kiesett a versenyből. 

 

Világbajnok: Magomed Kurbanalijev (Oroszország) 

   2. Nurlan Bekzsanov (Kazahsztán) 

   3. Elaman Dogdurbek Ulu (Mongólia) és Mostafa Hosszejnhani (Irán) 

   5. Nobujosi Takodzsima (Japán) és Rasid Kurbanov (Üzbegisztán) 

...10. Gulyás Zsombor (Magyarország) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2016. december 14. 


