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Előterjesztő: Komáromi Tibor 
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A verseny megnevezése: Serdülő Európa-bajnokság 

 

A verseny helye: Győr 

 

A verseny ideje: 2018. 06. 15 – 17.  

 

Szabadfogás: 2018.06. 15.   

Női: 2018. 06. 16.      

Kötöttfogás: 2018. 06. 17.    

 

     

 

Kiutazó csapat összetétele: 
 

 

Csapatvezető: Bacsa Ferenc 

 

Bíró: Sleisz Gabriella, Asztalos Bálint, Makula Tamás 

 

Szabadfogás:  

 

Edző: Szatmári Zsolt, Farkas Gábor, Csonka Csaba 

38 kg:  Mizsei Zoltán   /FTC  

38 kg: Gyurasits Máté  /GYAC  

41 kg:  Gombos Alex  /FTC  

44 kg:  Reznyák Máté   /GYAC  

48 kg: Kaffai Botond  /VASAS 

48 kg:  Rein Vilmos  /Kertváros  

52 kg: Kiss Benedek   /SZVSE 

52 kg: Dely Marcell  /UTE 

57 kg: Kiss Krisztián  /Kertváros 

62 kg: Balázs Bálint  /TSC  

68 kg: Rizmájer Márton /Csepeli BC 

75 kg: Angyal Krisztián /PSE 

85 kg: Borosi Henrik  /Eger  

 

Női szakág: 

 

Edző: Péteri András, Elekes Endre 

33 kg:  Fáth Laura  /KASI 

36 kg:  Sebők Kinga  /EBSE   

39 kg: László Nikolett /ESMTK 

39 kg: Nemes-Nagy Vivien    /Niké SE 

42 kg: Szabó Szonja  /Kiskunfélegyháza  

46 kg:  Matyi Vivien  /ESMTK  
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50 kg: Szenttamási Róza /Csepeli BC  

50 kg: Borsos Viktória           /KSC   

54 kg:  Vizi Flóra  /Csepeli BC  

58 kg: Elekes Enikő  /Kalocsa 

62 kg: Újfalvi Lili  /KTE 

62 kg: Nagy Noémi               /Eger 

66 kg: Nyikos Veronika /Dunaferr 

 

Mivel a tíz súlycsoport mellett további három versenyzőt indíthatunk így a javaslatom a három 

szabad helyre: 

39 kg: Nemes-Nagy Vivien 

50 kg: Borsos Viktória 

62 kg: Nagy Noémi: 

Ők voltak, akik nyertek még válogató versenyt és egy másik versenyen, ami nem számított bele 

a válogatásba, szintén győzedelmeskedtek a súlycsoportjuk válogatottja felett. 

 

 

 

Kötöttfogás: 

 

Edző: Módos Csaba, Cifferszky Ákos 

38 kg: Mizsei Zoltán  /FTC   

41 kg:  Lévai Levente  /EBSE 

44 kg:  Takács Zsolt  /ESMTK  

48 kg:  Kovács Gábor  /EBSE  

52 kg: Kovács Ádám  /Dévaványa 

57 kg: Zurai Rajmund /DBC 

62 kg: Balázs Bálint  /TSC 

62 kg: Déri Dominik  /KASI   

68 kg:  Kovács Gergely /EBSE 

68 kg: Szinay Csaba  /DBC 

75 kg: Kekenj Norbert /ESMTK  

85 kg: Varsányi László /BHSE 

85 kg: Borosi Henrik  /Eger 

 

A részvétel indoklása, tervezett eredmények 

 
 

Szabadfogás: 
 

38kg: Mizsei Zoltán /FTC 

 

Edzői indoklás: Országos bajnokságot és az utolsó minősítő versenyt megnyerte. 

Tervezett eredmény: III-VII. hely  
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38kg: Gyurasits Máté /GYAC 

 

Edzői indoklás: Az első minősítő versenyt megnyerte. Bulgáriában bronzérmes lett, Ukrajnában 

rendkívül sűrű mezőnyben a negyeddöntőig menetelt. 

Tervezett eredmény:  III-VII. hely 

  

 

41kg: Gombos Alex /FTC 

 

Edzői indoklás: Az első minősítő versenyt és az OB-t megnyerte, Ukrajnában bronzérmes lett. 

Tervezett eredmény:  V-VII. hely  

 

44kg: Reznyák Máté /GYAC 

 

Edzői indoklás: Az első minősítő versenyt megnyerte, Ukrajnában a nyolcaddöntőig jutott. 

Tervezett eredmény:  V-X. hely  

 

48kg: Kaffai Botond /Vasas 

 

Edzői indoklás: Az első minősítő versenyt és az OB-t megnyerte, Ukrajnában helyezetlenül zárt. 

Tervezett eredmény:  V-X. hely  

 

48kg: Rein Vilmos /Kertváros 

 

Edzői indoklás: Az első minősítőn és az OB-n Kaffai mögött, a második helyen végzett, a 

harmadik minősítőt megnyerte. Bulgáriában kiválóan birkózott, második lett. 

Tervezett eredmény:  V-X. hely  

 

52kg: Kiss Benedek /SZVSE 

 

Edzői indoklás: Mindhárom hazai válogató versenyt megnyerte, Bulgáriában és Ukrajnában 

egyaránt bronzérmet szerzett. 

Tervezett eredmény: III-V. hely 

   

52kg: Dely Marcell /UTE 

 

Edzői indoklás: Az első minősítőn és az OB-n bronzérmes lett, Bulgáriában második helyen 

végzett. Ukrajnában, bordasérülés miatt nem tudott megfelelően teljesíteni. Kadet minősítő 

versenyen győzött Kiss Benedek ellen. 

Tervezett eredmény:  V-X. hely 

 

57kg: Kis Krisztián /Kertváros 

 

Edzői indoklás: Az OB-n második lett az utolsó minősítő versenyt megnyerte. 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás  
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62kg: Balázs Bálint /TSC 

 

Edzői indoklás: Minősítő versenyt és az OB-t megnyerte. Bulgáriában első, Ukrajnában a 

második helyen végzett. Nagyon érett versenyző, versenyeken egyenletes teljesítményt tud 

nyújtani, kimagaslik a hazai szabadfogású serdülő mezőnyből. 

Tervezett eredmény: I-III. hely 

 

 

68kg: Rizmájer Márton /Csepel 

 

Edzői indoklás: Minősítő versenyt és az OB-t megnyerte, bolgár, valamint az ukrán versenyen 

egyaránt harmadik lett.  

Tervezett eredmény: V.-X. hely 

 

 

75kg: Angyal Krisztián /PSE  

 

Edzői indoklás: Azonos pontokat gyűjtött a válogatós versenyen, mint Sallai Sándor. A kettejük 

külön válogató mérkőzésén Angyal Krisztián diadalmaskodott 2 mérkőzésen is. 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás 

 

 

85kg: Borosi Henrik /Eger 

 

Edzői indoklás: A minősítő versenyt és az OB-t megnyerte, Bulgáriában bronzérmet szerzett. 

Alapvetően kötöttfogású versenyző, de minden képessége megvan hozzá, hogy szabadfogásban 

is eredményes legyen, főleg, ha megtanulja védeni a lábát. Nagyon nagy küzdő és jó versenyző 

típus, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a bolgár versenyen a bronzmérkőzésen 0:8 -ról, tussal 

tudott fordítani. 

Tervezett eredmény: III-VII. hely 

 

A szabadfogású csapattól várható eredmény 1- érem 

2-3 helyezés 

 

 

 

Női szakág: 
 

33 kg: Fáth Laura /KASI 

 

Edzői indoklás: Mindhárom válogató versenyt megnyerte, az Észt OPEN versenyen bronzérmes 

lett. Az utolsó minősítő versenyen, ellenfél hiánya miatt, versenyen kívül az egy súlycsoporttal 

fölötte versenyző Sebők Kingát tíz pont különbségnél két vállra fektette. 

Tervezett eredmény: III-V. hely   
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36 kg: Sebők Kinga /EBSE 

 

Edzői indoklás: Minden válogatót megnyert. Fiatal versenyző, a jövő ígérete. 

Tervezett eredmény:  Tapasztalat szerzés 

  

39 kg: László Nikolett /ESMTK 

 

Edzői indoklás: Két válogatót megnyert, Országos bajnok az Észt OPEN versenyen bronzérmes 

lett. Ígéretes tehetség. 

Tervezett eredmény:  V-VII. helyezés 

 

39 kg: Nemes-Nagy Vivien /Niké SE 

 

Edzői indoklás: Egy válogatót nyert, kétszer második lett, a tavalyi serdülő EB 5. helyezettje. 

Ügyes és tehetséges versenyző. 

Tervezett eredmény:  V-VII. helyezés 

 

42 kg: Szabó Szonja /Kiskunfélegyháza 

 

Edzői indoklás: Országos Bajnok. A válogatók során egy alkalommal végzett a második helyen 

Tervezett eredmény:  Tisztes helytállás  

 

46 kg: Matyi Vivien /ESMTK 

 

Edzői indoklás: Mindhárom válogató versenyt megnyerte. Országos Bajnok. Kivívta a kadet 

válogatottságot is. A Csapat egyik húzóereje. 

Tervezett eredmény:  III-V. hely  

 

50 kg: Szenttamási Róza /Csepeli BC 

 

Edzői indoklás: Két válogató versenyen indult, azokat megnyerte, Országos Bajnok. Kadet 

válogatott. A tavalyi Európa Bajnokságon az ötödik helyen végzett. A legesélyesebb az 

éremszerzésre. 

Tervezett eredmény:  III-V. hely 

 

50 kg: Borsos Viktória /KSC 

 

Edzői indoklás: Első válogató versenyt megnyerte és kettőn második lett. Az Észt OPEN 

versenyen második lett.  

Tervezett eredmény:  V-VII. hely 

 

 

  

 

 

 



 

7 
 

54 kg: Vizi Flóra /Csepeli BC 

 

Edzői indoklás: Mindhárom válogató versenyt megnyerte. Országos Bajnok. A Középiskolák 

Nyári Világjátékán ezüstérmet szerzett. 

Tervezett eredmény: III-V. hely 

   

58 kg: Elekes Enikő /Kalocsa 

 

Edzői indoklás: Minden válogató versenyen aranyérmet szerzett. Országos Bajnok. Az Észt 

OPEN versenyen, első helyen végzett. 

Tervezett eredmény:  V-VII. hely  

 

62 kg: Újfalvi Lili /KTE 

 

Edzői indoklás: Két válogatót megnyert, Országos Bajnok. Kadet válogatott, nagyon 

szorgalmas, tehetséges versenyző. 

Tervezett eredmény:  V-VII. hely 

 

62 kg: Nagy Noémi /Eger 

 

Edzői indoklás: Egy válogató versenyt nyert és kettön második lett. Szorgalmas, tehetséges 

versenyző. 

Tervezett eredmény: VII-X. hely 

 

66 kg: Nyikos Veronika /Dunaferr 

 

Edzői indoklás: A válogató versenyeken holtversenyben végzett a Magyarkanizsai ellenfelével, 

aki nem vállalta a válogatót, mert ő szerb válogatottként akar indulni. Fiatal tehetséges 

versenyző. 

Tervezett eredmény:  Tapasztalat szerzés  

 

 

A leány csapattól várható eredmény: 1 érem  

2-3 helyezés 

 

 

 

Kötöttfogás: 
 

38 kg: Mizsei Zoltán /FTC 

 

Edzői indoklás: Ebben a súlyban a magyar mezőnyben két meghatározó versenyző szerepelt és 

bár az első válogató versenyt Kaposváron Rafael Dániel nyerte meg, Mizsei a két másik 

versenyen diadalmaskodni tudott. Az egymás ellen számított eredmény alapján is döntően 

jobbnak mutatkozott, háromszor is le tudta győzni ceglédi riválisát döntő fölénnyel. Az utolsó 

válogató versenyen a Nordic System szabályrendszer miatt ráadásul egy versenynapon kétszer 

kellett legyőznie Rafaelt, amit sikerrel teljesített. Technikailag képzett versenyző, fizikálisan 
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még gyenge. A tavalyi Európa bajnokságon is részt vett, így rutinosnak mondható. Pontszerző 

eredmény várható tőle. 

Tervezett eredmény: V-VIII. helyezés  

 

41 kg: Lévai Levente /EBSE 

 

Edzői indoklás: A hazai mezőny meghatározó versenyzője, amennyiben egészséges a többi 

versenyző nem jelent rá veszélyt. Két hazai válogató versenyt döntő fölénnyel nyert meg, a 

harmadikon (Serdülő Országos bajnokság) sajnos kisebb sérülést szenvedett, rögtön az első 

mérkőzésén. A felkészülési tábort, a tervek szerint már teljesen egészségesen kezdi meg. 

Technikailag és taktikailag felkészült versenyző, eredményességét nagyban fogja befolyásolni, 

hogy a mezőnyben mennyi koraérett, fizikálisan erősebb versenyző lesz. 

Pontszerző helyezés mindenképpen reális elvárás vele szemben. 

Tervezett eredmény:  III-VII. hely 

  

 

44 kg: Takács Zsolt /ESMTK 

 

Edzői indoklás: Hosszabb sérülés után vágott neki az idei versenyeknek, ez az év eleji formáján 

meg is mutatkozott, ám az utolsó versenyek alapján a fejlődése megfelelőnek mondható. 

A mezőnyben kiemelkedően teljesített, az összes hazai versenyen győzni tudott. Részt vett a 

Dániában (Aarhus) megrendezett UWW serdülő Open versenyen, ahol bíztató birkózással a 

második helyezést szerezte meg. 

Hibája, hogy egy adott akciót erőltet egész mérkőzésen, nem vált másik technikára, holott 

technikai képzettsége ezt lehetővé tenné. 

Jó sorsolással pontszerző hely reális elvárás lehet vele szemben. 

Tervezett eredmény:  V-VII. hely  

 

48 kg: Kovács Gábor /EBSE 

 

Edzői indoklás: A tavalyi Serdülő Európa Bajnokság V. helyezettje, a hazai mezőnyben abszolút 

egyeduralkodó. Az összes hazai versenyen győzni tudott, valamint megnyerte a Dániában 

megrendezett nemzetközi Open versenyt is fölényesen. 

Technikailag, taktikailag és fizikálisan is megfelelően felkészült versenyző. Sokszínű a 

birkózása, nagy érdemnek tartjuk, hogy olyan technikákat is rendre alkalmaz, amelyeket a 

korosztálya nem feltétlenül indokolna és ezért védeni sem sokan tudják ezeket. 

Komoly eredmény elérésére is alkalmas lehet, mindenképpen dobogós helyezés elérése az 

elvárás vele szemben. 

Tervezett eredmény:  I-III. hely 
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52 kg: Kovács Ádám /Dévaványa 

 

Edzői indoklás: Bár a versenyszezon elején Kaposváron megrendezett válogató versenyen 

Csavar Krisztofer diadalmaskodott, a többi versenyen nem tudta hozni az elvárható eredményt. 

Kovács az Esztergomban megrendezett nemzetközi válogató versenyen kiegyensúlyozott 

birkózással a harmadik helyezést szerezte meg, ezzel a legjobb magyarként zárta a versenyt. 

Az utolsó válogató versenyen (Serdülő Magyarbajnokság) is győzni tudott, ráadásul Csavart 

meggyőző 8-0-s eredménnyel múlta felül. 

Pozitívum, hogy az év eleje óta rengeteget erősödött fizikálisan. Negatívum, hogy technikailag 

még képzetlen. Tisztes helytállás az elvárás vele szemben. 

Tervezett eredmény:  Tisztes helytállás  

 

57 kg: Zurai Rajmund /DBC 

 

Edzői indoklás: Mindhárom hazai rendezésű válogató versenyt megnyerte, a súlycsoportban 

nincs megfelelő alternatívája. A legszorosabb mérkőzéseket Kis Krisztiánnal (Kertváros) vívta, 

de meggyőző eredménnyel nyert minden versenyen. 

A Dániában megrendezett nemzetközi Open versenyen külföldi ellenfeleit is könnyedén, taktikus 

birkózással verte meg. 

Technikailag képzett versenyző, Kadet korosztályban is kiharcolta a válogatottságot. 

A tavalyi Európa Bajnokságon is indult így világversenyen részt venni nem lesz újdonság 

számára. 

Eredményessége nagyban függeni fog a mezőny erejétől, de jó sorsolással bármilyen eredmény 

elérésére képes lehet.  

Tervezett eredmény:  III-V. hely  

 

 

 

62 kg: Balázs Bálint (TSC) 

 

Edzői indoklás: Bálint abszolút kinőtte ezt a korosztályt, két válogató versenyen 

diadalmaskodott meggyőző fölénnyel, mérkőzései ritkán mennek végig. Szabadfogásban is 

kiharcolta a részvétel jogát, mindkét fogásnemben kimagaslik a mezőnyből. A Szkopjéban 

megrendezett Kadet Szabadfogású Európa Bajnokságon is éremért küzdhetett, ez tükrözi a 

felkészültségét és a birkózásának érettségét. 

Fizikálisan erős, de mivel eddig a szabadfogású szakág táboraiban vett részt, technikai 

képzettségét nem állt módunkban felmérni. 

Mindenképpen pontszerző eredményt várunk tőle. 

Tervezett eredmény: III-V. hely 

   

62 kg: Déri Dominik (Kaposvár) 

 

Edzői indoklás: Egy válogató versenyt nyert meg (Balázs Bálint távollétében), de hazai 

versenyeken rendre jól teljesített, csak Balázs Bálint tudta legyőzni. 

Harcos stílusban birkózik, testfelépítése miatt kellemetlen lehet ellenfelei számára. 
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Technikailag megfelelő, ahogy fizikálisan is, eredményessége a mezőny erejétől nagyban fog 

függeni. Megfelelő sorsolás esetén pontszerző hely elvárható tőle. 

Tervezett eredmény:  V-VII. hely  

 

68 kg: Kovács Gergely (Esztergom) 

 

Edzői indoklás: Két válogató verseny győztese. A súlyban jelenleg kétségkívül a legjobb. 

Fizikálisan rendkívül erős, technikailag is megfelelően képzett. Negatívum a meggondolatlan 

akciók elindítása, amely helyzetekből nem mindig keveredik ki szerencsésen. Harcos stílusban 

birkózik, mérkőzéseit rendre végighajtja. 

Szóba jöhető riválisait meggyőző fölénnyel rendre legyőzte (egy vereséget szenvedett Szinay 

Csabától). 

Megfelelő sorsolás esetén akár éremért is birkózhat. 

Tervezett eredmény: V-VII. hely 

 

68 kg: Szinay Csaba (DBC) 

 

Edzői indoklás: Egy válogató verseny győztese, egy válogató verseny második helyezettje, 

valamint a Dániában megrendezett Open verseny ezüstérmese. Beválogatása során figyelembe 

vettük, hogy a tavalyi Serdülő Európa Bajnokságon is részt vett, így rutinosnak mondható, 

valamint, hogy a jövő évben is a serdülő kategóriában fog versenyezni. 

Negatívumként említhető meg vele kapcsolatban, hogy az akció indításai néhol még 

meggondolatlanok, pontatlanok, így többször került emiatt hátrányba. Fizikálisan a súlyhoz 

még nem megfelelően fejlett. 

Jó sorsolás esetén pontszerző helyen végezhet. 

Tervezett eredmény: V-VII. hely 

 

 

 

 

75 kg: Kekenj Norbert /ESMTK 

 

Edzői indoklás: A súlycsoport legjobb eredményekkel rendelkező magyar versenyzője, egy 

válogató verseny győztese. A válogató versenyeken szlovákiai magyaroktól szenvedett 

vereséget, az ő legyőzésük még nem lehet vele szemben elvárás. Megfelelő alternatívája a 

súlyban nincs. 

Fizikálisan erős, viszont állóképesség és technikai képzettség terén még gyenge. 

Elvárás vele szemben a tisztes helytállás. 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás 

 

85 kg:  Varsányi László /BHSE 

 

Edzői indoklás: Két válogató verseny győztese, az első, Kaposváron megrendezett válogató 

versenyen szenvedett csak vereséget. 

Birkózása rendkívül taktikus, technikailag megfelelően képzett. Magyar viszonylatban 

meglehetősen erős súlyban tudott az élen végezni, a verseny nagyon kiélezett volt. Riválisait 
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taktikus birkózással múlta felül több alkalommal. Eredményessége nagyban fog függeni a 

mezőny erejétől. 

Jó sorsolás esetén a pontszerző hely reálisan elvárható tőle. 

Tervezett eredmény: V-VII. hely 

 

85 kg:  Borosi Henrik /Eger 

 

Edzői indoklás: Egy válogató verseny győztese kötöttfogásban és szabadfogásban is kiharcolta 

az Európa Bajnokságon való részvétel jogát. 

Kiélezett versenyben végzett a súlycsoport második helyén, végig nagy csatában voltak Bazsó 

Adolffal és Varsányi Lászlóval a részvétel jogáért. Bazsót végül egymás ellen számított 

eredményekkel, valamint a válogató versenyeken elért jobb helyezésekkel múlta felül. 

Részt vett a Dániai Open versenyen, ahol a második helyet szerezte meg. 

Birkózása sokat fejlődött a tavalyi esztendő óta, bátrabban és eredményesebben akciózik 

állásból és a lenti munkája is megfelelő. 

Jó sorsolás esetén pontszerző helyezést érhet el. 

Tervezett eredmény: V-VII. hely 

 

A csapattól várható eredmény:  1 érem 

3 helyezés 

 

 

A verseny költségei: hazai rendezésű verseny 

 

 

összeállította: Rögler Gábor 

 

 


