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Mint ismert az UWW a 2018-as felnőtt világbajnokságot Budapesten rendezi október 20-
28 között.  
Az esemény a budapesti Papp László Sportarénában kerül megrendezésre. Az Aréna 
mellett használni fogjuk a BOK (volt Syma) és a Körcsarnok épületét is bemelegítő, illetve 
akkreditációs helységként. A 9 versenylap alatt 3 szakág 10-10 súlycsoportjában fognak 
érmeket osztani. Minden súlycsoport küzdelmei az új lebonyolítási forma szerint 2 nap 
alatt zajlanak, másnapi döntőkkel és helyosztókkal. Október 20-án szombaton kezdődnek 
az események a szabadfogás küzdelmeivel, vasárnap lesznek az első döntők és a megnyitó 
ünnepség, majd a következő hétvégén 3 napig a kötöttfogás döntőit láthatjuk. A 2 hétvége, 
valamint az október 23-i nemzeti ünnep miatti 4 napos ünnep és az esetleges köztes 
napokra eső őszi iskolai szünet miatt bízunk benne, hogy a legtöbb nap telt ház körüli 
nézőszám lesz az Arénában. 
 
A versenyre több mint 100 országból közel 2.000 akkreditált vendég fog ellátogatni. A 
vendégek ellátására kb. 10 szálloda közel 10.000 vendégéjszakáját fogjuk igénybe venni. 
A versenyzők nagy része a Hotel Aréna, Hotel Hungária és az Expo Hotel vendége lesz, az 
UWW a Hotel Boscolóban fog megszállni. Emellett külön szállodában lesznek a bírók, az 
UWW személyzete, a kongresszusi küldöttek és a rendezők is. 
 
A VB kezdete előtti napon 2 fontos esemény kerül megrendezésre Budapesten, mégpedig 
az UWW tisztújító kongresszusa, és a Hall of Fame gála. Mindkét eseményre közel 300 
vendéget várunk. Az eseményekre Budapest szimbolikus épületeiben kerülhet sor, hisz a 
vendégek számára mutatott ország image fontos feladata a rendezőknek. 
 
Az esemény szervezését az október 6-i MBSZ közgyűlés határozata által felállított 
Szervező Bizottság koordinálja. A VB szervező Bizottság önálló gazdasági egységként 
működik az MBSZ-en belül, önálló ügyrenddel és költségvetéssel.  
 
Az SZB tagjai: 
Németh Szilárd: Elnök 
Bacsa Péter: Operatív igazgató 
Farkas Tibor: Igazgató 
Dr. Babics Sarolta: Pénzügyi vezető 
Horváth István: Biztonsági vezető 
Dr. Stocker Miklós: EMMI delegált 
Märtz József Teljesítési igazolásért felelős tag 
 
Az SZB mellett egy operatív csapat is működik, mely hetente tartja ülését és végzi az SZB 
által meghatározott feladatok végrehajtását. A VB irodában 3 új munkatárs végzi 
munkaviszonyban a napi feladatokat, mellettük megbízási jogviszonyban tevékenykedő 
vállalkozók és cégek végzik a részfeladatokat (jogi, könyvelési, közbeszerzési, marketing, 
sajtó stb.). A napi feladatokat leválasztottuk az MBSZ adminisztratív feladatairól, a 
jelenlegi munkatársak részfeladatokat látnak el.  
A feladatok ellátására a Sportok házában 2 külön irodát bérelt a szervező bizottság.  
 



A 2017-es évben megkezdődött az esemény felvezetése mely keretében a párizsi VB-n a 
magyar birkózó szövetség egy önálló 20 m2-es standdal jelent meg a Bercy csarnokban a 
nézői főbejárat közvetlen közelében, melyen felhívta a figyelmet a hazai VB-re. A stand 
elkészítésében segítséget kaptunk a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (brossúrák, 
imázsfilmek, képek stb) a Földművelésügyi Minisztériumtól (hungarikumok formájában) 
valamint a Szépművészeti múzeum is rendelkezésünkre bocsájtotta Courbet francia festő 
Birkózók” című képének repróját, ezzel is adózva a rendező ország kultúrája előtt. A 
standot több száz érdeklődő látogatta meg, akik fontos infókat kaphattak a jövő évi VB-
ről, valamint VB logos ajándéktárgyakat is kaphattak. A standot meglátogatta többek 
között Nenad Lalovic UWW elnök, számos UWW elnökségi tag, a francia szövetség elnöke 
és számos ország vezetője.  
 
November 18-án került sor a TEK gálára a BOK (volt SYMA) csarnokban, ahol a birkózó 
VB standja is megjelent és hirdette az eseményt a teltházas, küzdősportokra fogékony 
nézők számára. A délutáni főműsor időben pedig negyedórás nagysikerű birkózó 
bemutatót tartottak az utánpótlás válogatott érmes tagjai. Az eseményen részt vett Kiss 
Balázs, Komáromi Tibor és Bárdosi Sándor is. 
 
Az év végén 4 tagú UWW delegáció érkezett Budapestre, ahol áttekintettük a jövő évi 
feladatokat, valamint megállapodtunk a közvetítési jogokról is. Az MTVA-val és az 
Antenna Hungáriával egyeztetve megállapodtunk, hogy az esemény host broadcaster-e az 
MTVA lesz a gyártásért pedig az AH felel. Az eseményen közel 30 kamera fogja venni mind 
a 4 szőnyeg történéseit, az M4 pedig fő médiapartnerként naponta több órás élő 
közvetítést ad az eseményről, helyszíni kitelepült mobil stúdióval  
 
Elkészült és elfogadásra került az UWW által az Aréna 3D látványterve és az un. 
Masterplan is. Az Aréna berendezéséhez mintegy 3.000 m2  nyomtatott molinó, több mint 
300 m2  ledfal, több mint 1.000 m2  színpad, több ezer m2  szőnyeg, több mint 20 
birkózószőnyeg kerül beépítésre. A technikai igény az új UWW standardok alapján nagyon 
megemeli a költségeket. A birkózó szőnyegeket az UWW megállapodás részeként a 
főszponzor Taishan cég fogja szállítani, melyek egy részét a verseny után az egyesületek 
számára tervezünk átadni. 
 
Az eseményhez kapcsolódva elindult a VB kétnyelvű hivatalos honlapja is mely már 
elérhető a www.budapestwrestling2018.com oldalon. Itt lesz majd megtalálható az összes 
VB-hez kapcsolódó esemény és hír. A 2018-as év elején indul el a jegyértékesítés VB 
honlapján a jegy.hu oldal közreműködésével. A jegyárak nagy része várhatóan 1.990 Ft 
lesz a szektorok 90 %-ban mely lehetőséget ad a családoknak a 9 napos őszi szünet 
tartalmas eltöltésére. Az egyesületek és a támogatók természetesen ingyen tekinthetik 
majd meg az eseményt. 
Bízunk benne, hogy a VB színvonalas megrendezése mellett versenyzőink is kitesznek 
magukért és érmekkel kápráztatják majd el a remélhetőleg telt házas sportszerető 
közönséget. 
 
2018. április 5. 
 
 

Bacsa Péter sk. 
  VB Igazgató 

http://www.budapestwrestling2018.com/

