Előterjesztés
Részvétel a 2016. évi Gymnasiadén

Előterjesztő: Komáromi Tibor
szakmai igazgató
Az előterjesztést tárgyalja:
az MBSZ 2016. július 6-i Elnökségi ülése

A verseny megnevezése: Gymnasiade
A verseny helye: Törökország, Trabzon
A verseny ideje:

2016. július 11-18.

kötöttfogás:
női:
szabadfogás:

2016. július 13-17.
2016. július 13-17.
2016. július 13-17.

Kiutazás időpontja:
2. csoport, benne minden birkózó
2016. július 11. 13:50 órakor Budapest, Ferihegy
Hazaérkezés időpontja:
2. csoport, benne minden birkózó
2016. július 18. 19.50 óra Budapest, Ferihegy
Kiutazó csapat összetétele:
Csapatvezető: Lévai Zoltán
kötöttfogás: Repka Attila kötöttfogású edző
46 kg 50 kg: 55 kg: 60 kg: Kecskeméti Ferenc /Cegléd
66 kg: 74 kg Kismóni Móric /Dorogi NC
84 kg: Gégény Dominik /FTC
96 kg: Érsek Róbert /Dorogi NC
120 kg: nők:

-

40 kg: 43 kg: 46 kg: 49 kg: 52 kg: 56 kg: 60 kg: 65 kg: Kulcsár Elizabet /KTE
70 kg: -

szabadfogás: Páli Sándor szabadfogású edző
46 kg: 50 kg: 55 kg: 60 kg: Egyed Balázs /Kanizsa
66 kg: Gulyás Botond /Pénzügyőr
74 kg: Lukács Botond /Csepel
84 kg: Szurovszki Patrik /Pénzügyőr
96 kg: 120 kg: A részvétel indoklása, tervezett eredmények:
Versenyzők válogatása nehézségekbe ütközött, mert ilyen korcsoport (1998-1999-2000-ben
születettek) eddig nem volt, így külön válogató versenyek nem is lettek kiírva. Versenyzők
kijelölése ezen felül azért sem volt egyszerű, mert Gymnasiade időpontja a kadet (1999-2000ben születettek) Európa-bajnokság időpontjával ütközik, és ott két legjobb kadet versenyzőink
is indulhat. Gyakorlatilag egy évjáratra szűkült (1998-ban születettek) a válogatás lehetősége,
ami viszont számukra nagyon jó lehetőség, mert ők első éves juniorok és ott ebben az évben
az idősebb, érettebb versenyzők között kevés siker élmény éri őket.
A Gymnasiade a középiskolások legnagyobb versenye. A rendezvényt a Nemzetközi
Diáksport Szövetség felügyeli. A hazai résztvevők a Magyar Diáksport Szövetség
szervezésével utaznak ki a rendezvényre. Az Gymnasiade 4 évente kerül megrendezésre, de
most először 3 év után kerül megrendezésre. Általában 2500-3000 résztvevő van jelen az
eseményen.
Kötöttfogás:
46 kg: 50 kg: 55 kg: 60 kg: Kecskeméti Ferenc /Ceglédi VSE
Indoklás: Ebben a súlycsoportban és ennek a korosztálynak (1998-1999-2000-ben születettek)
első számú embere. A második (Kecskeméten) kf. junior válogató versenyt megnyerte ebben
a súlycsoportban, felnőtt Országos bajnokságon 59 kg-ban 5. helyezést ért el.
Tervezett eredmény:
66 kg: -

3-5.

hely

74 kg: Kismóni Móric /Dorogi NC
Indoklás: Első éves juniorként második ember tud lenni az idén Junior EB-t nyert Lévai
Zoltán mögött, Gymnasiade korosztályában (1998-1999-2000-ben születettek) legidősebb
versenyző, második kötöttfogású junior válogatót megnyerte, nemzetközi versenyen USA-ban
összes mérkőzését megnyerte a csapat-bajnokságon, és az egyéni versenyen is.
Tervezett eredmény:

5-8

hely

84 kg: Gégény Dominik /FTC
Indoklás: Gymnasiade korosztályának (1998-1999-2000-ben születettek) legidősebb és az
első számú versenyzője, ezt bizonyította az évközi versenyeken, kötöttfogású junior válogatón
úgy ért el 2. helyezést, hogy csak az tudta megelőzni, aki koránál fogva nem indulhat a
Gymnasiádén. Dominik tavaly a kadet korosztályban válogatott volt.
Tervezett eredmény:

5-8

hely

96 kg: Érsek Róbert /Dorogi NC
Indoklás: Nem csak ebben a korosztályban, hanem az idősebbek között is ő a legjobb, ezt
bizonyította azzal, hogy a junior válogatókon minden magyar versenyzőt legyőzve lett
rangsor első. Tavaly ebben a korosztályban EB-n (3.) és VB-n (2.) is érmes volt, csapat
legeredményesebb versenyzője lehet.
Tervezett eredmény:

1-3.

hely

120 kg: A kötöttfogású csapattól várható eredmény:

Nők
40 kg: 43 kg: 46 kg: 49 kg: 52 kg: 56 kg: -

1
2
7-11

érem
helyezés
pont

60 kg: 65 kg: Kulcsár Elizabet/KTE
Indoklás: Nem csak ebben a korosztályban (1998-1999-2000-ben születettek), hanem a
juniorok között is a legjobb versenyzőnk, ezt bizonyította azzal, hogy a junior hazai
válogatókat megnyerte.
Tervezett eredmény: 5-8

hely

70 kg: A Női csapattól várható eredmény:

0 érem
1 helyezés
2-4 pont

Szabadfogás
46 kg: 50 kg: 55 kg: 60 kg: Egyed Balázs/Kanizsa
Indoklás: Tavaly a Gymnasiade korosztálya volt a kadetek korcsoportja (1998-1999-2000-ben
születettek), akkor is válogatott volt, és idén egy korcsoporttal feljebb a junioroknál is ő
harcolta ki ebben a súlycsoportban a válogatottságot.
Tervezett eredmény: 5-8

hely

66 kg: Gulyás Botond /Pénzügyőr
Indoklás: Az egyesület kérésére egyesületi költségen utazik a versenyre.
Tervezett eredmény: 5-8

hely

74 kg: Lukács Botond /Csepeli BC
Indoklás: A tavalyi kadet Európa-bajnokságon bronzérmes volt, idén egy korcsoporttal feljebb
a válogató versenyeket megnyerve lett junior válogatott.
Tervezett eredmény: 5-8

hely

84 kg: Szurovszki Patrik /Pénzügyőr
Indoklás: Tavaly a Gymnasiade korosztálya volt a kadetek korcsoportja (1998-1999-2000-ben
születettek) és ő volt a válogatott, idén a juniorok között a válogató versenyeken úgy lett 2.
ember, hogy csak az a junior válogatott Tóth Bendegúz tudta megelőzni, aki kora miatt (túl
koros) nem indulhat ezen a tornán.
Tervezett eredmény:

3-5

hely

96 kg: 120 kg: A szabadfogású csapattól várható eredmény:

1 érem
1 helyezés
6-8 pont

A verseny költségei:
A Gymnaziade a Magyar Diáksport Szövetség égisze alatt szerveződik, ahol a Magyar
Birkózó Szövetség 8 fő ingyenes kvótát kapott. A fent maradó 2 főt az MBSZ fizeti,
melynek összege 360.000,- Ft/fő bruttó, tehát összesen 720.000,- Ft bruttó. Ezen kívül
Gulyás Botond a Pénzügyőr kérésére Egyesületi költségen utazik.
Egyéb fontos információk:
A Gymnaside 2016. július 11 – 18. között kerül megrendezésre Törökországban, melyre a
Magyarországot képviselő delegáció keretében összesen 53 fő utazik (39 versenyző, 9 edző és 3 bíró
mellett további 2 csapatvezető). Az eredeti tervek szerint velük utazik egy riporter és egy operatőr is,
akik folyamatos tájékoztatást nyújtanak az eseményről.
Az MDSZ korábban elkészített egy tájékoztatót, amelyet minden résztvevő megkapott. Ez az anyag
teljes körű tájékoztatást nyújt az utazással, a helyszínnel, a versenyekkel, a magyar delegációval és
minden egyéb a kint tartózkodás tekintetében releváns témával, többek között a biztonsági kérdésekkel
és az ez idáig megtett lépésekkel kapcsolatosan.
A törökországi biztonsági helyzetre figyelemmel az MDSZ eddig is különös figyelmet fordított a
biztonsági kérdésekre. 2016. április 13-án az érintett szakszövetségek, valamint a Külgazdasági
és Külügyminisztérium Konzuli és Állampolgársági Főosztály (KKM) munkatársának
részvételével feltérképezték Törökország és Trabzon tekintetében felmerülő kockázatokat.
Az MDSZ továbbá egyeztetett a szervező ISF-szel, valamint a rendező török társszervezettel is a
résztvevők biztonságának garantálása érdekében szükséges intézkedésekről. Tájékoztatásuk
szerint a rendezvény teljes ideje alatt napi 24 órás biztonsági szolgálat, valamint a helyi
önkormányzat és rendőrség közreműködésével civil ruhás rendőrök fognak szolgálatot

teljesíteni. A rendezvény helyszíneit minden esemény előtt és alatt folyamatosan ellenőrzik,
valamint a szállásul szolgáló negyedbe is szigorúbb ellenőrzés mellett lehet majd belépni.
A 2016. június 28-i eseményekre figyelemmel az MDSZ azonnali megbeszélést tartott a mai napon,
amelynek eredményeként Közleményt adtak ki. A további eredményekről hivatalos tájékoztatást
küldenek az érintett szövetségeknek, hogy tájékoztathassák a sportolókat, a szülőket, gondviselőket.
A Sportért Felelős Államtitkárság a gyermekek biztonságát tartja a legfontosabb szempontnak,
amely érdekében minden információ megadását és a biztonság maximális garantálását elvárja és
megköveteli a szervezőtől, annak érdekében, hogy felelős döntés születhessen a gyermekek
versenyre való kiutazásáról.

Budapest, 2016. 07. 06.

