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Készítette:  

Ritter Árpád 

Tóth Gábor 

Struhács György 

 

 

 

 

 

 

 



Kötöttfogás /2019. 06. 03-05./  

 

Kiutazás időpontja: 2019.06.01.  

Hazaérkezés időpontja:2019.06.06.   

edzők: Struhács György, Takács Ferenc     

masszőr: -  

 

Kötöttfogás:  

55 kg: Kecskeméti Dávid /CVSE/ vagy Rácz Richárd /OSBK/ 

60 kg: Török Tamás /Ceglédi VSE/ 

63 kg: Gyürky Tibor /TSC/ 

67 kg: Váncza István /FTC/ 

72 kg: Bak Gergely /FTC/ 

77 kg: Lévai Tamás /Bp. Honvéd SE/ 

82 kg: Takács István /BVSC/ 

87 kg: Losonczi Dávid /ESMTK 

97 kg: Szőke Alex /ESMTK/ 

130 kg: Vitek Dáriusz /BHSE/ vagy Szabados Márton /Dunaferr SE/ 

 

55 kg: Kecskeméti Dávid /CVSE/ vagy Rácz Richárd /OSBK/ 

 

Edzői indoklás: A hazai válogató versenyek alapján (1 -1 az állás) válogató mérkőzés kiírását 

javaslom. Válogató időpontja 2019. 05. 15. 16 óra Körcsarnok. A mutatott eredmények (hazai, 

nemzetközi) alapján a versenyző indulását, 100 % -os egyesületi költségen javaslom. 

 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás.  

 

 

60 kg: Török Tamás /CVSE/ 

 

Edzői indoklás: A hazai versenyeken mutatott teljesítménye alapján javaslom az Európa-

bajnokságon való részvételét. 

 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás. 

 

 

63 kg: Gyürky Tibor /TSC/ 

 

Edzői indoklás: A hazai válogató versenyen mutatott teljesítménye az edzéseken való 

hozzáállása alapján javaslom az Európa-bajnokságon való részvételét. 

 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás.  

 

 

67 kg: Váncza István /FTC/ 

 

Edzői indoklás: A hazai és nemzetközi versenyeken elért eredményei, az edzéseken mutatott 

hozzáállása alapján javaslom a Európa-bajnokságon való részvételét. 

 

Tervezett eredmény: 3-5. hely 



72 kg: Bak Gergely /FTC/ 

 

Edzői indoklás: A hazai és nemzetközi versenyeken elért eredményei alapján javaslom az 

Európa-bajnokságon való részvételét.  

 

Tervezett eredmény: 3-5. hely. 

  

 

77 kg: Lévai Tamás /BHSE/ 

 

Edzői indoklás: A hazai és a nemzetközi versenyeken elért eredményei alapján javaslom az 

Európa-bajnokságon való részvételét. 

 

Tervezett eredmény: 1-5. hely. 

 

  

82 kg: Takács István /BVSC/ 

 

Edzői indoklás: A hazai és nemzetközi versenyein elért eredményei, az edzéseken mutatott 

teljesítménye alapján javaslom az Európa-bajnokságon való részvételét. 

 

Tervezett eredmény: 1-5. hely. 

 

 

87 kg: Losonczi Dávid /ESMTK/ 

 

Edzői indoklás: Az idei év hazai és nemzetközi versenyein és az elért eredményei, az edzéseken 

mutatott teljesítménye alapján javaslom a Európa-bajnokságon való részvételét. 
 

Tervezett eredmény: 3-5. hely. 

 

 

97 kg: Szőke Alex /ESMTK/ 

 

Edzői indoklás: A nemzetközi eredményei és a hazai válogató versenyek eredményei az 

edzéseken mutatott teljesítménye alapján javaslom az Európa-bajnokságon való részvételét. 

 

Tervezett eredmény: 1-5. hely. 

  

 

130 kg: Vitek Dáriusz /BHSE/ - Szabados Márton /Dunaferr SE/ 

 

Edzői indoklás: A hazai válogató versenyek alapján (1 - 1 az állás) válogató mérkőzés kiírását 

javaslom. Válogató időpontja 2019 05 15. 16 óra Körcsarnok. 
 

Tervezett eredmény: 5-8. hely. 
 

A kötöttfogású csapattól várható eredmény:  2  érem 

       1  helyezés 

 



Női Szakág (2019. 06. 05-07.) 

 

 

Kiutazás időpontja: 2019.06.03.  

Hazaérkezés időpontja:2019.06.08.   

edzők: Giampiccolo Diletta, Páli Sándor     

masszőr: -  

 

 

50 kg Sipos Boglárka /Érdi SP/ 

53 kg Faragó Nikolett /Földes/ 

55 kg Szél Anna /OSBK/ 

57 kg Dollák Tamara /UTE/ 

59 kg Bognár Erika /BHSE/ 

62 kg Felhő Viktória /Kiskunhalas/ 

65 kg Szabados Noémi /FTC/ 

68 kg Elekes Emese /VASAS/ 

72 kg Balogh-Szabó Anna /BHSE/ 

76 kg Nagy Bernadett /UTE/ 

 

 

50 kg: Sipos Boglárka /Érdi SP/ 

 

Edzői indoklás: A két minősitő verseny közül az egyiket megnyerte a másikon második lett. 

Ellenfele megsérült, így őt javaslom indulni az EB-n. Szorgalmas, jól dolgozik az edzéseken. 

Indulása költségei 50-50%-ban a klubja és szövetség között oszlana meg, így javaslom az 

indulását. 

 

Tervezett eredmény: tisztes helytállás 

 

 

53 kg: Faragó Nikolett /Földes/ 

 

Edzői indoklás: A hazai mezőnyben nincs ellenfele. Mind a két minősítő versenyt simán nyerte. 

Szorgalmas versenyző. Indulása költségei 50-50%-ban a klubja és szövetség között oszlana 

meg, így javaslom az indulását. 

 

Tervezett eredmény: tisztes helytállás 

 

 

55 kg: Szél Anna /OSBK/ 

 

Edzői indoklás: Itthon a súlycsoportjában nincs ellenfele, a versenyeket simán nyerte. Kadetban 

minden világversenyén érmet nyert. Nagyon szorgalmasan edz, az egyik legtehetségesebb 

versenyzőnk. Korábban sikereit 57 kg-ban érte el, most egy súlycsoporttal lejjebb indul. 

 

Tervezett eredmény: 1-3. hely 

 

 

 



 

57 kg: Dollák Tamara /UTE/ 

 

Mind két hazai minősítő versenyt megnyerte. Első versenyen kis különbséggel, a másodikon 

már magabiztosan tudta legyőzni Szekér Szimonettát, akinek több érme is van már utánpótlás 

világversenyekről. 

 

Tervezett eredmény: 3-5. hely. 

 

 

59 kg: Bognár Erika /BHSE/ 

 

A hazai mezőnyben nincs ellenfele, korábbi kadét Európa-bajnok. Klubváltása után, ismét 

felvette a ritmust az edzéseken. Jól és szorgalmasan dolgozik. 

 

Tervezett eredmény: 3-5. hely 

 

 

62 kg: Felhő Viktória /Kiskunhalas/ 

 

A hazai minősítő versenyeket simán nyerte, korábban juniorban és U23-as korosztályban is 5. 

volt az EB-n. 

 

Tervezett eredmény: 5-7. hely 

 

 

65 kg: Szabados Noémi /FTC/ 

 

Hazai versenyeken nincs ellenfele. Idén az U23-as EB-n már 3. volt első éves juniorként. Fiatal 

tehetséges versenyző, erősödnie kell még. 

 

Tervezett eredmény: 3-5. hely. 

 

 

68 kg: Elekes Emese /Vasas SC/ 

 

Tavalyi térd sérülése után idén rendesen tud készülni. A hazai versenyeket simán nyerte, 

korábban szerezett érmeket kadet világversenyekről. Tehetséges, szorgalmas versenyző, ha 

sérülések elkerülik, akkor sok szép sikerben lesz részünk a jövőben. 

 

Tervezett eredmény: 3-5. hely 

 

 

72 kg: Balogh-Szabó Anna /BHSE/ 

 

A hazai versenyeket megnyerte. Az akadémián edz. Indulási költségeit 50-50%-ban a klubja és 

a szövetség között oszlana meg, így javaslom az indulását 

 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállást várunk tőle. 

 



76 kg: Nagy Bernadett 

 

Korábbi utánpótlás világversenyeken érmeket szerzett, itthon nincs olyan lány aki 

megszoríthatná. Szorgalmas, tehetséges versenyző. 

 

Tervezett eredmény: 3-5 hely. 

  

 

Szabadfogás /2019 06 07-09./ 

 

Kiutazás időpontja: 2019.06.05.  

Hazaérkezés időpontja:2019.06.10.   

edzők: Tóth Gábor, Hatos Gábor     

masszőr: -  

 

57 kg: Farkas Rajmund /BHSE vagy Gamzatgadzhi Khalidov /ESMTK 

61 kg: Gamzatgadzhi Khalidov /ESMTK 

65 kg: Vilhlem Zoltán /UTE  

70 kg: Porcsin Kálmán /BHSE/ 

74 kg: Bíró Roland /Kertváros/ vagy Dobler Benjámin /VASAS/ 

79 kg: Mester Milán /ESMTK/ 

86 kg: Korocsog Milán /Csepeli BC/ 

92 kg: Végh Richárd /Érdi SP/ 

97 kg: Végh Artúr /Érdi SP/ 

125 kg: Marton Márk /TSC/  

 

 

57 kg: Farkas Rajmund /BHSE/ 

 

Edzői indoklás: Ebben az évben, két junior válogató verseny volt. Mind a két a versenyt, Rácz 

Richárd (Orosháza) nyerte. Ezek után Ricsi edzőjével értekezve, megtudtam, hogy ebben az 

évben, kötöttfogásban gondolkodnak. A felnőtt, és az U23-as Magyar Bajnokságot Farkas 

Rajmund (BHSE) nyerte. Az U23-as Bajnokságon Rajmund magabiztosan, 10-0 arányban 

győzte le Richárdot. A Honvéd versenyzője a tavalyi EB-n V. helyen végzett. Az idei évben 

több esetben eltűnt az edzőtáborokból, minden indok és értesítés nélkül. A fentieket figyelembe 

véve Rajmundot abban az esetben javaslom az EB-re, ha egyesülete 100%-ban állja a részvétel 

költségeit. 

 

Tervezett eredmény:  5-7. hely 

 

 

61 kg: Gamzatgadzhi Khalidov /ESMTK/ 

 

Edzői indoklás: Az év két válogató versenyét megnyerte, így megszerezte a válogatottságot. 

Oroszországból származó versenyző, erre való tekintettel értékes helyezést várok tőle.  

 

Tervezett eredmény:  3-5. hely   

 

 

 



65 kg: Vilhlem Zoltán /UTE/ 

 

Edzői indoklás: Mindkét válogató versenyt magabiztosan nyerte, már a felnőttek között is 

letette névjegyét az Országos Bajnokságon döntőt birkózott. 

 

Tervezett eredmény:  5-7. hely 

 

 

70 kg: Porcsin Kálmán /BHSE/ 

 

Edzői indoklás: Szintén mindkét válogatót megnyerte, kadet korosztályban már szerepelt 

világversenyen. Amennyiben egyesülete állja a költségek 50%-t, javaslom az EB csapatba.  

 

Tervezett eredmény:  7-10. hely 

 

 

74 kg: Bíró Roland /Kertváros/ vagy Dobler Benjámin /VASAS/ 

 

Edzői indoklás: A két válogató verseny közül az egyiket Bíró Roland (Keretváros), a másikat 

Dobler Benjamin (Vasas) nyerte, így május 15-én válogató mérkőzésekre kerül sor. Ezek a 

mérkőzések döntik el, hogy ki fog utazni az EB-re. Mindkét versenyző jó képességű, az utazótól 

pontszerző helyezést várok. 

 

Tervezett eredmény:  5-7. hely  

 

 

79 kg: Mester Milán /ESMTK/ 

 

Edzői indoklás: a két válogatóból egyet megnyert, a másikon – velem történt egyeztetés után – 

megbeszéltük, hogy sérülés miatt kihagyja a versenyt. Úgy gondolom, hogy Milán magasan a 

súlycsoport legjobbja, és nem akartuk az EB-n való részvételt kockára tenni. Több utánpótlás 

világversenyen vett részt, érem közeli szereplést várok tőle. 

 

Tervezett eredmény:  3-5. hely 

 

 

86 kg: Korcsog Milán /ESMTK/ 

 

Edzői indoklás: két válogató versenyt nyert. Fiatal, még első éves junior versenyző. Tavalyi 

évben kadet korcsoportban VB ezüstérmes volt. Jó birkózással ismét érem közelbe kerülhet. 

 

Tervezett eredmény:  3-5. hely 

 

 

92 kg: Végh Richárd /Érdi SP/ 

 

Edzői indoklás: mindkét válogatót megnyerte, jó képességű, szorgalmas versenyző. Szívesen 

alkalmazza a kötöttfogású elemeket, javaslom az EB-n való részvételét. 

 

Tervezett eredmény:  5-10. hely 



 

97 kg: Végh Artúr /Érdi SP/ 

 

Edzői indoklás: egy válogató versenyt nyert, így szintén válogató mérkőzésekre került volna 

sor, de Füle Andor (BVSC) nem kívánt élni a lehetőséggel. Artúr is még első éves, szorgalma, 

jó képességű versenyző, így javaslom az EB csapatba kerülését, ha egyesülete a költségek 50%-

t fedezi. 

 

Tervezett eredmény:  5-10. hely 

 

 

125 kg: Marton Márk /TSC/ 

 

Edzői indoklás: egy válogató versenyen indult, amit meg is nyert. Az ő súlycsoportjában sincs 

más versenyző, akit érdemes lenne indítani az EB-n. Ő is első éves junior. Úgy gondolom, hogy 

ebben a súlycsoportban feltétlenül kell indítanunk versenyzőt ismerve a nemzetközi mezőnyt. 

Ha egyesülete állja a költségek 50%-t javaslom indulását az EB-n. 

 

Tervezett eredmény:  5-7. hely 

 

A szabadfogású csapattól várható eredmény:  1-2 érem 

        1-2 helyezés 

 

 

A verseny költségei: 

 

Költségterv:  

 

Utazás: 6.853.000,-Ft     

Részvételi Ktg.verseny: 7.560.000,-Ft  

Részvételi Ktg. kísérők: 1.965.600,-Ft   

Indulási díj: -  

Vízum: -                  

Egyéb (biztosítás,stb): 88.940,-Ft  

Bírók ellátmánya: 100.000,-Ft  

 

Összesen/fő: 450.000,-Ft   

Összesen: 16.567.540,-Ft     

 

 

összeállította: Rögler Gábor 

2019. 05.13. 

 


