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BESZÁMOLÓ 

FELNŐTT KF. EURÓPA BAJNOKSÁG KÜZDELMEIRŐL. 2018 

04. 30.- 05. 06.- KASPIISK 

 

A központi felkészülést 2017. december 4.-én kezdtük meg a 2018-as év versenyeire. Egy-két 

hét kivételével a csapat végig együtt készült. A felkészülés a Mátraházi, és a Tatai 

edzőtáborokban valamint Budapesten a körcsarnokban folyt, ezen kívül a csapat egy-egy hetet 

Dániában és Kubában is edzőtáborozott. Az Európa bajnokságot megelőzően a kötöttfogású 

válogatott két hazai és három nemzetközi versenyen vett részt. A felkészülést kisebb betegségek 

és sérülések hátráltatták, de az előre tervezett munka nagy részét el tudtuk végezni. Próbáltunk 

az új szabályokhoz és lebonyolítási rendszerhez az edzésmunkában is alkalmazkodni, nagy 

hangsúlyt fektettünk a lenti küzdelmekre, ennek ellenére főleg a lenti védekezésünk gyengébb 

volt az Európa-bajnokságon. Ezért a jövőben még nagyobb hangsúlyt fog kapni a 

felkészülésben a lenti munka. Az utazás az Európa bajnokságra megfelelő volt, a kinti 

körülményekkel sem volt probléma. Magyar csapat az V. helyen végzett a nemzetek 

pontversenyében, a megszerzett három bronzéremmel és két ötödik helyezéssel. 

 

EREDMÉNYEK 

 

            55kg. Nem volt Magyar induló 

 

            60kg. Torba Erik /15/ IX. helyezés 

1. Torba E. – Petravicius /LTV/ 5 – 4   

2. Jemelin /RUS/ - Torba E. 8 – 0 

3. Kinsinger /GER/ - Torba E. 8 – 0 

Erik hozta a minimumot, a számára verhető ellenfelét legyőzte, de bravúrra nem volt 

képes. A jövőben agresszívebben akcióra törekedve kell birkóznia, valamint az állás és 

lenti védekezését is javítania kell a sikeresebb szereplés érdekében. 

 

              63kg. Krasznai Máté /16/ XIII. helyezés 

1. Ersetic /POL/ – Krasznai M. 5 - 0 

Mátét nagyon megviselte a fogyasztás, árnyéka volt önmagának. El kell döntenie, hogy 

63 vagy 67 kg-ban birkózik tovább. Csak abban az esetben tud 63-kg-ban eredményes 

lenni, ha ő is ebben a súlyban szeretne birkózni, és lejjebb tartja a testsúlyát. 

Amennyiben a 67kg-ot választja, minden téren, de különösen erőben sokat kell 

fejlődnie! 
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67kg. Kozák István /20/ XV. helyezés 

1.    Bjerrehus /DAN/ - Kozák I. 3 - 2 

Vitatható bírói ítélet miatt szenvedett vereséget. Csak egy mérkőzése volt, így nem 

tudtuk meg, hogy a nagy fogyasztás után mire képes ebben a súlycsoportban. 

Amennyiben lejjebb tudja tartani a testsúlyát, úgy eredményes lehet a 67kg-sok között, 

de ehhez mindenképpen fejlődnie kell, elsősorban állóképességben.  

 

72kg. Korpási Bálint /21/ III. helyezés 

1. Kurak /RUS/ - Korpási B. 3 – 3 

2. Korpási B. – Zizka /CZH/ 9 – 1 

3. Korpási B. – Sahakyan /POL/ 10 – 0 

Kiválóan birkózott, a súlycsoport kiemelkedő versenyzője, de egy bírói ítélet 

megfosztotta attól, hogy újra EB döntőt birkózhasson. Erőben, taktikában, technikában 

is kimagasló képességekkel rendelkezik. Ennek ellenére a jövőben akciódúsabb 

birkózásra kell törekednie! 

 

             77kg. Lőrincz Tamás /22/ III. helyezés  

1. Lőrincz T. – Galkinas /LTV/ 4 – 2 

2. Nemes V. /SERB/ – Lőrincz T. 5 – 1 

3. Lőrincz T. – Kilou /BLR/ 9 - 0 

4. Lőrincz T. – Kessidis /SWE/ 7 - 2 

Három nyert mérkőzése mellett simán kikapott a tavalyi világbajnok Szerb ellenfelétől. 

Birkózó tudása kimagasló, de főleg lenti védekezésben és erőben fejlődnie kell, ha 

világversenyt szeretne nyerni a 77kg-ban! Év elején sérült volt, ezért több versenyt is ki 

kellett hagynia. Több erős nemzetközi versenyen kell részt vennie, mert nem 

egyenletesen megbízható a teljesítménye. 

 

             82kg. Szabó László /17/ V. helyezés 

1. Szabó L. – Wagner /AUT/ Tus győzelem 

2. Szabó L. – Abacsarajev /RUS/ 7 – 0-nél az ellenfél megsérülése miatt feladta a 

küzdelmet. 

3. Manukjan /ARM/ - Szabó L. 8 – 0 

4. Alaksandrov /BUL/ - Szabó L. 3 - 2  

Laci egy kötelező győzelem mellett egy bravúr győzelmet is aratott, a bronzmérkőzésen 

a bírók fosztották meg a győzelemtől. Dobóképes birkózó, de a testsúlya még nem éri 

el az ideális szintet ebben a súlycsoportban, ezért a testtömegét és a maximális erejét 

kell növelnie, valamint a lenti védekezésben is javulnia kell.   
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              87kg. Lőrincz Viktor /21/ X. helyezés  

1. Lőrincz V. –Hietaniemi/FIN/ 4 – 0 

2. Abbasov /AZE/ - Lőrincz V. 3 - 1 

Viktor a súlycsoport legnagyobb munkabírású versenyzője, állandó nyomás alatt tartja 

ellenfeleit, erőben és állóképességben kerül ellenfelei fölé. Sajnos, ha nem az 

elképzelése szerint alakul a mérkőzés és hátrányba kerül, összezavarodik és elveszti a 

koncentrációját. Ezúttal is ez történt az Azeri versenyzővel szemben. A jövőben a 

kimagasló erő-állóképesség mellett több akciót kell végrehajtania, úgy állásból, mint 

lentről is!  

 

             97kg. Kiss Balázs /21/ III. helyezés 

1. Kiss B. – Sztaradub /BLR/ 6 – 0 

2. Kiss B. – Bak /DAN/ 5 – 1 

3. Kadzsaja /SRB/ - Kiss B. 7 – 3 

4. Kiss B. – Nurijev /AZE/ 2 – 1 

5. Kiss B. – Azizsir /GER/ 4 - 1 

Balázs remek, taktikus birkózással szerezte meg a bronzérmet. A szíve és az 

állóképessége átsegíti a nehézségeken. Amennyiben a sérülések elkerülik, tudása és 

lelkesedése újabb nagyszerű eredményeket hozhat, ehhez azonban neki is főleg a lenti 

védekezésben kell javulnia! 

 

             130kg. Lám Bálint /15/ V. helyezés 

1. Kayaalp /TUR/ - Lám B. 9 – 0 

2. Lám B. – Csugosvili /BLR/ 3 - 0 

3. Alexus /ROM/ - Lám B. 3 – 1 

Az első mérkőzésén meg adta magát neves ellenfelének, majd egy kínkeserves 

győzelem után újabb vereséget szenvedett, így nem tudta megszerezni a bronzérmet. 

Sajnos birkózó tudásban, akaratban és vagányságban is elmarad a nemzetközi 

mezőnytől. Próbáljuk fejleszteni a technikai és egyéb képességeit, nem sok sikerrel. Az 

edzéseken és a versenyeken is változtatnia kell a hozzáállásán, nagyobb alázattal kell a 

munkához, edzőihez és társaihoz hozzá állnia. Fejlődnie kell technikailag, erőben, 

állóképességben és akaratban is! 

SIKE ANDRÁS Szövetségi kapitány, 
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A FELNŐTT NŐI. EURÓPA BAJNOKSÁG KÜZDELMEIRŐL. 2018 

04. 30.- 05. 06.-KASPIISK 

 

EREDMÉNYEK 

 

A női csapat tagjai voltak: Dénes Mercédesz, Galambos Ramóna, Barka Emese, Sleisz 

Gabriella, Németh Zsanett 

Minden válogatott indult az EB-n, korábban szó volt, hogy az ukránok nem indulnak az EB-n 

politikai okok miatt, végül is az indulás mellett döntöttek. Az első alkalom volt, hogy 10 

súlycsoportban lehet versenyezni így kevesebben voltak az egyes kategóriákban. Az erősebb 

nemzetek teljes csapatokkal indultak, de a többiek csak a jobb versenyzőiket hozták el ezért 

nehéz volt könnyebb ellenfelet kapni. Összesen 108 birkózó indult. 

53kg Dénes Mercédesz 

1. Orosz 2. Fehérorosz 3. Lengyel, Görög. 

Dénes Mercédesz 14 induló közül az 5. lett. Első mérkőzésen egy spanyol versenyzőt vert 8:0-

ra egy könnyed mérkőzésen. Sajnos a második mérkőzésen kikapott a későbbi Európa bajnoktól 

simán 10:0-ra. A vigaszágon a román versenyzőt győzte le 6:5 arányban, korábban mindig 

kikapott tőle simán, úgy gondolom ez is mutatja, hogy előre lépett az elmúlt évekhez képest. 

Sajnos a bronzmérkőzésen is kikapott a lengyel EB ezüstérmes versenyzőtől 7:0-ra. Még 

agresszívebben kell birkóznia és a támadásokat jobban előkészíteni, akkor tud előrébb lépni és 

érmeket szerezni világversenyeken. 

55kg Galambos Ramóna 

 1.Fehérororsz 2. Lengyel 3. Török, Orosz. 

Galambos Ramóna 11 versenyző közül 9. lett. Első mérkőzésen kikapott a cseh versenyzőtől 

4:1-re, végig ő ment előre, de rászaladt egy csípődobásra. Ramónának februárban megműtötték 

a kezét sajnos nem sikerült visszaszerezni a formáját. Kevés idő volt, hogy a birkózásra 

ráérezzen, de szerettük volna, hogy az U23-as EB előtt birkózik pár mérkőzést rendes 

versenyen. Biztos vagyok benne, hogy az U23-as EB-n sokkal jobban fog birkózni. 

 57kg Barka Emese   

1. Bulgár 2.Orosz 3. Azeri, Magyar. 

Barka Emese 12 versenyzőből 3. lett. Az első mérkőzésen 4:0ra verte az ukrán versenyzőt, 

akinek már van utánpótlás és felnőtt világbajnoki érme is. Végig kontrolálta a mérkőzést, a 

támadások még nem sikerültek. Az elődöntőben a bolgár Európa bajnokkal birkózott ahol 

kikapott 7:1-re, sajnos a mérkőzés elején rászaladt egy aláfordulásra, amit már nem tudott 

behozni. Ezen a mérkőzésen látszott nagyon, hogy még a tavalyi 10 hónapos kihagyás után 

erőben és állóképességben utolérte magát, de a birkózást még nem érzi. A közvetlen EB 

felkészülésben is megsérült a könyöke ezért megint ki kellett hagynia a birkózást 3 hétig. Az 

utolsó 5 napban kezdett újra birkózni. A harmadik helyért a német EB bronzérmest verte 10:0ra. 

Sima mérkőzés volt, ő irányított végig, sikeres lábra menéseket is csinált.  
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65kg Sleisz Gabriella  

1. Finn 2. Azeri 3. Svéd, Bulgár. 

Sleisz Gabriella 11 versenyzőből 5. lett. Első mérkőzésen kikapott az azeri versenyzőtől 3:0-ra, 

a bírók elpontozták 2:1-re neki kellett volna vezetnie ehelyett az azeri chalangre 3:0-t írtak be 

ezek után már én nem tudtam challengelni. A vigaszágon Gabi elverte a 2x-es U23 vb 

bronzérmes cseh versenyzőt 8:1-re. A harmadik helyért a svéd Európa bajnoktól 5:0-ra, ő jobb 

volt nála. Gabi idén ment feljebb 2 súlycsoportot, kezd beleerősödni, de még erősödnie kell és 

több támadást, irányítást kell felvállalnia. Sokat fejlődött ebben az évben, de még van benne 

tartalék. 

76kg Németh Zsanett 

 1.Török 2. Orosz 3. Azeri, Fehérorosz 

Németh Zsanett 8 versenyző közül 7 lett. Első mérkőzésen kikapott a junior világbajnoktól 9:6-

ra. Ő csinálta az összes pontot, sajnos magán többet. Nagyon elkapkodta a mérkőzést, ideges 

volt és pontatlan, egyetlen pozitív dolog, hogy volt 2 sikeres lábra támadása. A súlya már 

rendben van a reggeli méréshez, így az edzéseken is avval a súllyal tud edzeni, birkózni, amivel 

a versenyen is fog. Erősödnie kell, és állóképességét javítani kell, emellett a korábban 

alkalmazott kötöttfogású elemei, mellé szabadfogású technikákat kell beépítenünk a 

birkózásába. 

 

Összességében szeretném, hogy mind az öt versenyző több szabadfogású elemmel birkózzon 

nem elfelejtve korábban jól beállt kötöttfogású technikák mellett. Többet kell irányítanunk a 

mérkőzéseket és agresszívebben birkóznunk. Az EB előtt egy éremben és egy helyezésben 

gondolkodtam, ez sikerült plusz egy helyezés. Az utolsó Franciaországi táborban az első héten 

az 5 versenyző közül csak 2 tudott birkózni, így úgy gondolom, hogy jól sikerült az EB. Egy 

kis hiányérzetem azért maradt, de tudjuk, hogy miben kell fejlődnünk, és a lányokon is látom, 

hogy akarnak fejlődni. Ez a legfontosabb! 

Ritter Árpád Szövetségi kapitány, 
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FELNŐTT SZABADFOGÁSÚ, EURÓPA BAJNOKSÁG 

KÜZDELMEIRŐL. 2018 04. 30.- 05. 06.-KASPIISK 

Az Európa bajnokságon tervezetten 7 versenyzővel vettünk részt. Az Európa bajnokságot 

megelőzően 4 nemzetközi versenyen (Takhti Kupa, Kiev GP, Dan Kolov, Kalilningrád GP) 

valamint 2 hazai válogató versenyen vettünk részt. A Spanyolországban történt alapozás után. 

a hazai edzőtáborok (Mátraháza, Tata, Budapest) Zakopanéban, Guszevben és a versenyt 

megelőzően Vladikavkazban nemzetközi edzőtáborokban, készültünk, és onnan utaztunk a 

versenyre. 

 

Edző: Mihail Haracsura 

Masszőr: Vass Zoltán 

Szöv. Kap.: Gulyás István 

EREDMÉNYEK 

61kg Molnár József 12 induló 

forduló Dubov BUL- Molnár HUN 8:5 pontozásos vereség. Józsi jól kezdte a mérkőzést a 

korábban EB-VB érmes ellenfelével szemben, 4:0 arányban vezetett a második félidő közepén 

azonban teljesen feleslegesen fent maradt magas parter helyzetben, ahonnan beszorult a keze, 

így a levitel után háromszor felfordították. A hátralevő idő már kevés a volt a hátrány 

ledolgozására, csak szépíteni tudott. Józsinál sajnos nagyon sokszor előfordul ilyen 

koncentrációs zavar a mérkőzés utolsó periódusában! Le kell vetkőznie ezt a hibáját, mert 

érzésem szerint fejlődött, és amennyiben ilyen képességű versenyzőket le tud majd győzni 

éremért birkózhat. Felkészültsége véleményem szerint már predesztinálja erre! 8. helyen 

végzett. 

65 kg Asharin Roman 17 induló 

1 forduló Benkowski POL- Asharin HUN 7-4 pontozásos vereség. Roman újonc volt 

világversenyen, a nemzetközi mezőnyben is csak idén kezdett versenyezni. Az évközi 

versenyeken hullámzó teljesítményt nyújtott, edzésmunkája azonban kiváló! Nagyon jó 

sorsolást kapott, azonban sajnos nem tudott élni a lehetőséggel. Igaz szoros mérkőzésen, egy 

elvesztett challenggel, kapott ki, amennyiben megadják a szerintünk jogos 4 pontot a mérkőzés 

vége előtt a négypontos akcióval nyerő helyzetben várta volna a hátralevő minimális időt! 

Nagyon nagy kár, hiszen a lengyel versenyző a következő mérkőzésén sima 10-0-al ment be az 

elődöntőbe! Roman nagyon jó szellemű fiatal versenyző, a jövőben még több versenyeztetéssel 

rutint szerezve még sok örömöt okozhat. Elsősorban a lábra támadások védésében kell javulnia! 

11. helyen végzett. 

 

70kg Lukács Norbert 15 induló 

1. forduló Kirov BUL-Lukács HUN 6-1 pontozásos vereség. Norbert súlycsoportváltás után 

első világversenyen indult új súlyában. Meg is látszott még a fizikai különbség, ennek ellenére 

az első menetben jól tartotta magát intéssel előnyt is szerzett, a második menetben azonban egy 

levitel közben megroppant a térde (az MRI vizsgálat részleges oldalszalag szakadást mutatott) 
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így már nem tudott komoly ellenállást kifejteni. Hozzá kell még tenni, hogy a felkészülésből 

nála is és más versenyzőknél is értékes hetek mentek el egy bakteriális fertőzés miatt. Tovább 

kell fizikailag erősödnie, és le kell szoknia arról, hogy odaadja a lábát! Ez csak az itthoni 

ellenfelekkel szemben megy el! 13. helyen végzett 

74kg Gulyás Zsombor 18 induló 

1. forduló Minzala ROU-Gulyás HUN 2-1Zsombor szintén súlycsoportot váltott a reggeli 

mérlegelés miatt. A nemzetközi versenyeken voltak biztató jelek, az EB-n azonban verhető 

ellenféltől kapott ki egy levitellel. Védekezése elfogadható támadásokkal viszont továbbra is 

adós! Rengeteg versenymérkőzés kell a további előrelépéshez, hiszen az ilyen mérkőzéseket 

meg kellene nyerni! Képességei alapján van rá esély, úgy gondolom ez lesz az Ő súlycsoportja. 

Védelmében el kell mondani, hogy kétszer kellett felnyitni kelést a testén a bakteriális fertőzés 

miatt, közel egy hónapig meg sem izzadhatott. 15. helyen végzett 

79kg Nagy Mihály 15 induló 

1. forduló Nagy HUN- Shabanau BLR 2-2 pontozásos győzelemElődöntő Obst GER-Nagy 

HUN pontozásos vereségBronzmérkőzés Nagy HUN-Burca MDA 8-1 pontozásos 

győzelemMisi szintén súlycsoportot váltott, igaz Ő lefelé, nagyon fegyelmezetten hozta súlyát. 

Az első mérkőzésen igazi nagyágyút győzött le taktikus birkózással. A döntőbe jutásért 

szerintem véleményes mérkőzésen szenvedett vereséget (két intéssel kapott ki, szerintem 

semmi nem indokolta a második intést, csak Silvestri jelenléte! Ilyen helyzetekben általában 

visszaadják az intést) a bronzmeccsen azonban fantasztikusan támadó szellemben, a taktikát 

betartva megszerezte a csapat egyetlen érmét! Ő sem tudott maradéktalanul felkészülni, a már 

említett fertőzés miatt. Véleményem szerint akár az aranyéremre is lett volna esélye! Szereplése 

több mint biztató, sikeres felkészüléssel a VB-n is éremesélyes! BRONZÉRMET nyert. 

86kg Veréb István 18 induló 

1. forduló Naifonov RUS-Veréb  HUN 5-0 pontozásos vereség. Vigaszág Baranowski POL-

Veréb HUN 9-2 pontozásos vereség. István kegyetlen sorsolást kapott, a későbbi aranyérmes 

ellen is voltak biztató momentumai, a vigaszágon a sajnos jól ismert lengyel most is megverte. 

Kiforrott, rutinos versenyző, akinek sajnos folyamatos problémát jelentett a felkészülésben 

kiújuló térdpanasza! Az orvosok nem találják a problémát, ennek ellenére nem tud száz 

százalékos munkát végezni, és ez meg is látszott a kondícióján! Most is folyamatos 

kivizsgálásokon vesz részt! Amennyiben a problémát kiküszöbölve teljes értékű munkát tud 

majd végezni újra az elitbe kerülhet. 12. helyen végzett 

97kg Pavel Olejnik 13 induló 

1. forduló Olejnik HUN-YILDIRIM TUR 5-2 pontozásos győzelem. 2.forduló Mchedlidze 

UKR-Olejnik HUN 6-0 pontozásos vereségPavlo az első mérkőzésen nagyon simán megverte 

a tavalyi aranyérmest, de sajnos a második meccsre nem tudott regenerálódni és kikapott a fiatal 

ukrán versenyzőtől. Egész évben hektikus teljesítményt nyújtott, testsúlya is messze van az 

ideálistól, 93-94 kg. Egy lovaglóizom szakadás után egyre jobban kezdi visszanyerni régi 

formáját, ami a török ellen már látszott, ezt kell állandósítani! Amennyiben sikerül beteljesítheti 

a vele szemben támasztott elvárásokat, az éremszerzést, és az Olimpiai kvalifikációt! 7. helyen 

végzett. 
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Összegezve egy érem és pontszerző hely megszerzését tűztem ki célul, a tervet nem sikerült 

megvalósítani, ebben azonban rajtunk kívülálló okok is közrejátszottak! A bíráskodás finoman 

szólva sem volt számunkra kedvező! És a rengeteg fertőzés miatti kihagyás sem tett jót a 

felkészülésünknek! Kérném a szövetség segítségét a Körcsarnok higiéniai rendjének 

kialakításában, mert lehetetlen tökéletesen felkészülni, ha a legfontosabb időszakokban 

furunkulusok miatt nem edzhetnek a versenyzők! Mindenképpen pozitívumként említeném, 

hogy sikerült ott maradnunk az érmet szerzett nemzetek között! Öt hónap van hátra az év fő 

versenyéig, ott sokkal jobb teljesítményre lesz szükség, hogy méltóképpen szerepeljünk! 

Köszönöm mindenkinek a csapat felkészülését bármilyen formában segítette! 

Gulyás István Szövetségi kapitány. 

 

Az Európa-bajnokság rendezése kiváló volt. A versenyzők el szállásolása, mérlegelés, étkezés, 

kívülállóktól elzárt elkerítet üdülőben, a Kaszpi-tó-tenger partján volt. A versenyrendezés 

minden igényt kielégített, a gyönyörű több ezer főt befogadó Kaspiinski sportcsarnokba a 

verseny programját figyelembe véve indultak a buszok. Tehát a kiváló szállásokon 

nyugalomban készülhetett minden részvevő az Európa-bajnoki küzdelmekre. A versenyeken 

elért eredmények, a megszerzett öt bronzérem és az ötödik helyezések továbbra is mutatják az 

eredmény lehetőségét, tehát sikerként könyvelhetjük el az Európa-bajnoki szereplésünket. 

Komáromi Tibor 

 

 

2018. május 25. 


