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T. Elnökség 
 
A szeptember végi elnökségi óta a VB szervező bizottsága a következő feladatokat végezte 
el. 
Megalkotta és elfogadta a projektre vonatkozó SZMSZ-t valamint a beszerzési 
szabályzatát.  
Az új munkatársakkal (2 fő- irodavezető + pénzügy) megkötötte a munkaszerződéseket, 
akik november 1-től munkába álltak. Megtörtént az összes SZB tag és megbízási 
szerződéssel rendelkező munkatárs szerződésének véglegesítése és aláírása. 
Megtartottuk az alakuló ülést is ahol elfogadásra került az SZMSZ és a munkarend. 
 
A közbeszerzést végző céggel csoportosítottuk az összes feladatkört beszerzési 
szempontok szerint és elkezdődött a közbeszerzések előkészítése, melyeket még az idei 
évben tervezünk kiírni. 
Előkészítés alatt van egy versenyzői szerződés megalkotása, amivel az érmes 
reményekkel szőnyegre lépő versenyzők felkészülését próbáljuk segíteni, cserébe elvárva 
a médiában történő megjelenést és a verseny, valamint a sportágunk promótálását. 
 
Az operatív csapat 2 hetente tartja ülését a divízió vezetők részvételével, ahol a soron 
következő feladatok mellett, a legfontosabb feladat az Aréna berendezési tervének és a 
zónák meghatározásának elkészítése. Meghatározásra kerültek a kísérő rendezvények 
(kongresszus, Hall of Fame vacsora, Nyitó, záró ünnepség stb.) típusai valamint az ezekhez 
kapcsolódó feladatok leosztása.  
 
November 18.-án került sor a TEK gálára a BOK 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 a 
kadet válogatott világversenyes érmes tagjai. Az eseményen részt vett Kiss Balázs, 
Komáromi Tibor és Bárdosi Sándor is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Október 18-20 között Budapestre látogatott az UWW 4 tagú csapata, köztük a 
versenyigazgató, a marketing igazgató, az IT felelős és a programigazgató. A 3 napos 
látogatás alatt megtekintettük az Arénát, a BOK és a Körcsarnokot és az összes hotelt is. 
Meghatározásra került a végleges részletes program is, mely már fel is került az UWW 
hivatalos honlapjára is.  
(https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/media/document/event/progra
m/infos_10_budapest.pdf ) 
Ennek megfelelően a jövő évi VB 9 versenynapból (8 döntős nap) fog állni október 20-28 
között. szombatok kezdődnek az események a SZF küzdelmeivel, vasárnap lesznek az első 
döntők és a megnyitó ünnepség, majd a következő hétvégén 3 napig a KF döntőit láthatjuk. 
A 2 hétvége, valamint a 23.-ai 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. 
 
November elején Vevey-ben meglátogattam Nenad Lalovic urat az UWW elnökét és fontos 
megállapodásokat kötöttünk a rendezéssel kapcsolatban. Az UWW szponzori 
kötelezettségei miatt a Taishan szőnyeggyártó cég fogja az eseményre a szőnyegeket 
szállítani valamint a NIKE wrestling lesz a kizárólagos sportruházat szállító. A 
szinergiákat kihasználva, sikerült rendkívül kedvező feltételeket kiharcolni a 
szállításokra vonatkozóan. Megegyezés született továbbá, hogy az UWW-vel közösen 60 
sportoló érkezhet a fejlődő országok képviseletében a VB-re, növelve ezzel a résztvevő 
országok számát, melynél a cél a 100 ország elérése a párizsi 79 résztvevő országgal 
szemben. 
 
A következő hónapok feladatai között szerepelnek a közbeszerzések kiírásai, a nagyobb 
beszerzések elindításai, a kísérő események helyszínének és programjainak fixálása, 
valamint a VB hivatalos honlapjának elindítása és a jegyértékesítés megkezdése. 
 
2018. január 11.-én kerül sor az Év Sportolója Gála eseményre a Nemzeti Színházban, 
melyen a birkózó VB lesz a díszvendég és hivatalos támogató, és ez az esemény lesz a VB 
hivatalos kampánynyitója is, melyet egy nagyszabású sajtótájékoztatóval fogunk indítani. 
Mindkét eseményen részt fog venni az UWW elnöke Nenad Lalovic úr is. 
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