
 

 

 

 

Előterjesztés 

Részvétel a 2019. évi Kadet Európa-bajnokságon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Komáromi Tibor  

     

 

Készítette: Gyurasits Csaba – kadet női szakág válogatott edző 

       Farkas Gábor – kadet szabadfogású válogatott edző 

       Kliment László – kadet kötöttfogású válogatott edző  

 

 

 

 

Az előterjesztést tárgyalja: 



 

 

 

A verseny megnevezése: Kadet Európa Bajnokság 

 

A verseny helye: Faenza / Olaszország 

 

A verseny ideje:  2019. 06. 17-23.  

 

Kötöttfogás:  2019. 06. 17 – 19.  

Női:    2019. 06. 19 – 21.    

Szabadfogás:  2019. 06. 21 – 23.    

 

Kiutazás időpontja:  

 

1.Kötöttfogású csapat:  2019. 06. 15.    

2.Női csapat:   2019. 06. 17.       

3 Szabadfogású csapat:  2019. 06. 19.    

 

Hazaérkezés időpontja: 

 

1. Kötöttfogású csapat:  2019. 06. 19.     

2. Női csapat:    2019. 06. 21.        

3. Szabadfogású csapat:  2019. 06. 23.     

 

Utazó csapat összetétele: 
 

 

Csapatvezető: - 

Bíró: Szabó Bence 

Masszőr: - 

Orvos:  - 

 

Szabadfogás  

 

Szövetségi kapitány: Dvorák László 

Edző: Farkas Gábor, Bábszky Gergely 

45 kg: - 

48 kg: Kocsis Ferenc /DBC/   

51 kg: Nagy Marcell /Csepeli BC/ 

55 kg: Kiss Benedek /SZVSE/ 

60 kg:  Dely Marcell /UTE/  

65 kg:  Balázs Bálint /TSC/  

71 kg:  Nemes Bálint /HVSE/ 

80 kg: Laky Levente /ESMTK/ 

92 kg: Pap Gergely /TBDSK/ 

110 kg: Deák Zoltán /TSC/ 

 



Női szakág 

 

Szövetségi kapitány: Ritter Árpád 

Edző: Gyurasits Csaba, Martin Gábor 

40 kg: Lázár Csenge /TSC/  

43 kg: Hörcsöki Kamilla /ESMTK/    

46 kg: Matyi Vivien /ESMTK/ 

49 kg: -  

53 kg:  Vizi Flóra /Csepeli BC  

57 kg:  Szenttamási Flóra /Csepeli BC/  

61 kg:  Fődi Ildikó /Csepeli BC/ vagy Soliman Yasmine /PEAC/ 

65 kg: Major Nóra /SZVSE/ 

69 kg: Újfalvi Lili /KTE/ vagy Micziz Nóra /SZVSE/ 

73 kg: Mizsei Evelin /CVSE/ 

 

Kötöttfogás  

 

Szövetségi kapitány: Sike András 

Edző: Kliment László, Repka Attila 

45 kg: Rafael Dániel /CVSE/  

48 kg: -    

51 kg: Takács Zsolt /ESMTK/ 

55 kg: Németh Milán /ESMTK/  

60 kg:  Kovács Gábor /BHSE/  

65 kg:  Tösmagi Attila /ESMTK/  

71 kg:  Horváth Gyula /ESMTK/ 

80 kg: Horváth Ádám /BHSE/ 

92 kg: Varsányi László /BHSE/ 

110 kg: Bazsó Adolf /ESMTK/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A részvétel indoklása, tervezett eredmények 
 

Szabadfogás: 
 

45 kg: Nem indítunk versenyzőt  

 

Edzői indoklás: A legkisebb súlyban Gyurasits Máté nyert két válogatót. Mivel serdülőben is 

válogatott és a két korosztály világversenye túl közel van egymáshoz, Szövetség Kapitányi 

döntés alapján ő csak a saját korosztályában indulhat. 

 

Tervezett eredmény: -   

 

48 kg: Kocsis Ferenc /DBC/ 

 

Edzői indoklás: Az első válogatót a serdülő Gombos Alex nyerte, a másodikat a diósgyőri 

Kocsis Ferenc. Mivel Gombos Alex serdülőben már válogatott és csak a saját korosztályának 

világversenyén indulhat, ezért ebben a súlyban válogatót már nem írtunk ki. Kocsis Ferenc 

költségeit 50%-ban a klubja fizeti, mivel nem tudta egyértelműen kivívni serdülő riválisa ellen 

a válogatottságot és mandula műtéte miatt nemzetközi versenyen csak a Csallóköz kupán 

szerepelt. Mindemellett a keretedzéseken látott hozzáállása jó, a jövőt nézve rutinszerzés 

céljából jót tenne neki az EB. Javasolt finanszírozási forma 50% MBSZ – 50% egyesület. 

 

Tervezett eredmény: X-XV. hely 

  

51 kg: Nagy Marell /Csepeli BC/  

 

Edzői indoklás: Az első válogatót körbeveréssel Mányik Dávid nyerte, a másodikat a Nagy 

Marcell. Marcell a serdülő válogatókon alul maradt, viszont a kadet versenyen 12-5-re nyerni 

tudott, de ez is kevés volt a válogató megnyeréséhez. Mivel Mányik Dávid csak a serdülő EB-

n indulhat, ezért külön válogatót már nem írtunk ki. Nagy Marcell részvételét 50%-ban klubja 

fizeti. Marcell technikailag képzett, kreatív versenyző. Fizikálisan még gyenge, de jövőt nézve 

rutinszerzés céljából jót tenne neki az EB. Javasolt finanszírozási forma 50% MBSZ – 50% 

egyesület. 

 

Tervezett eredmény: VIII-XIII. hely  

 

55 kg: Kiss Benedek /SZVSE/ 

 

Edzői indoklás: A hazai válogatókat megnyerte. Nemzetközi versenyeken is rendre jól 

szerepelt, a bukaresti versenyen kazah ellenfelet verve szerezte meg a 3. helyet. A csapatból ő 

fogyaszt a legtöbbet, de fegyelmezett, profi hozzáállást mutat, nem engedi elszállni a súlyát. A 

mérkőzéseken harcos, mentálisan stabil, gyors versenyző. Javasolt finanszírozási forma 100% 

MBSZ. 

 

Tervezett eredmény: III – VIII. hely  

 



60 kg: Dely Marcell /UTE/  

 

Edzői indoklás: A hazai válogatókat megnyerte. Nagyon szorgalmas, jó hozzáállású versenyző, 

jó vele dolgozni. Páros lábra menésinek előkészítésén kell dolgoznia, hogy ne akadjon fel az 

ellenfél karjaiba. A tavalyi serdülő EB-n nagyon szépen birkózott, remélhetőleg idén nagyobb 

szerencséje lesz a sorsolásban. Javasolt finanszírozási forma 100% MBSZ. 

 

Tervezett eredmény: V-X. hely  

 

65 kg: Balázs Bálint /TSC/  

 

Edzői indoklás: A hazai válogatókat megnyerte. Az első válogató alkalmával térd sérülést 

szenvedett, így a további nemzetközi felkészítő versenyeken nem tudott részt venni. Mivel a 

tavalyi kadet EB-n 5. helyen végzett serdülőként, ezért úgy gondolom már bizonyította, hogy 

nemzetközileg is meg tudja állni a helyét. Intelligens, kreatív birkózó. Fejben stabil. Fizikálisan 

kell sokat fejlődnie. Javasolt finanszírozási forma 100% MBSZ. 

 

Tervezett eredmény: V-X. hely 

 

71 kg: Nemes Bálint /HVSE/ 

 

Edzői indoklás: A hazai válogatókat megnyerte. Wolfurtban harmadik, Dunaszerdahelyen első 

lett, Bukaresten kiesett. Erős, gyors, dinamikus, technikailag képzett versenyző. Pszichésen 

labilis, önbizalom hiányos (pl: Bukaresten 9-0-ás vezetés után 10-9re kikapott), de véleményem 

szerint tudunk ezen javítani a táborokban. Javasolt finanszírozási forma 100% MBSZ. 

 

Tervezett eredmény: V – X. hely 

   

80 kg: Laky Levente /ESMTK/  

 

Edzői indoklás: A hazai válogatókat megnyerte. Wolfurtban és Dunaszerdahelyen első helyen 

végzett, Bukarestben egy vereséggel kiesett. Lábratámadásai sajátosnak mondhatóak. Sokszor 

jó üteműek, viszont javarészt előkészítés nélküliek. Hosszú karjaival eléri az ellenfél lábát és 

addig megy előre, amíg le nem viszi. Fizikálisan fejlődnie kell. A jövőt nézve rutinszerzés 

céljából jót tenne neki az EB. Javasolt finanszírozási forma 100% MBSZ. 

 

Tervezett eredmény: 1-2 mérkőzés megnyerése a reális elvárás tőle 

 

92 kg: Pap Gergely /TBDSK/ 

 

Edzői indoklás: Hazai válogatókat megnyerte. Bukaresten első lett egy kanadait és két kazahkot 

utasítva maga mögé. Nagyon erős, bátor birkózó. Lábratámadási dinamikusak, néha nincsenek 

előkészítve. Állóképességén kell fejleszteni leginkább, de ezen is már dolgozik és látni rajta az 

előrelépést. Bár nem láttuk a teljes mezőnyt súlycsoportjának, úgy gondolom, hogy kellemes 

meglepetést okozhat. Javasolt finanszírozási forma 100% MBSZ. 

 



 

Tervezett eredmény: III – VIII. hely 

 

 

110 kg: Deák Zoltán /TSC/  

 

Edzői indoklás: Ebben a súlyban Ubornyák Csaba nyerte a válogatókat, akit egy sajnálatos 

sérülés után megműtöttek. Deák Zoltán lépett a helyére, aki Bukaresten két vereség után kiesett, 

majd a Csallóköz kupát megnyerte. Alkata jó a súlycsoportban. Bátrabb, harcosabb birkózást 

várok tőle, ami sokat segítene az eredményességén. Kérésemre hetente kétszer jár fel a VASAS-

ba edzeni Tatabányáról, hogy a legjobb edzőpartnerekkel készülhessen. Javasolt finanszírozási 

forma 100% MBSZ. 

 

Tervezett eredmény: V-X. hely  

 

A csapat egységes, jó közösséget alkotnak. A csapat egészére elmondható, hogy sok 

versenyeztetéssel jó versenyzőkké válhatnak. Úgy gondolom, ha jó formában birkóznak, akkor 

egy érem és/vagy egy helyezés benne van a csapatban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Női szakág: 
 

40 kg: Lázár Csenge /TSC/  

 

Edzői indoklás: Mindkét minősítő versenyen 1. lett (ellenfél nélkül). Bukaresti nemzetközi 

versenyen egy nyert és két vesztett mérkőzéssel 5. helyezést ért el. Az előző évek 

tapasztalataiból merítve, ebben a súlyban kevés induló várható. Indulás költségei 50-50%-ban 

a klubja és szövetség között oszlana meg, így javaslom az indulását. 

 

Tervezett eredmény: V-VII. hely   

 

43 kg: Hörcsöki Kamilla /ESMTK/  

 

Edzői indoklás: A második minősítő versenye 1. lett, de ellenfél nélkül. Szorgalmas versenyző. 

Indulását 100%-ban a klubja finanszírozásában javaslom. 

 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás 

 

46 kg: Matyi Vivien /ESMTK/  

 

Edzői indoklás: Mindkét minősítő versenyen 1. lett (ellenfél nélkül). Wolfurtban egy súllyal 

feljebb 2.volt a Bukaresti nemzetközi versenyen két nyert és egy vesztett mérkőzéssel 2. 

helyezést ért el. Tavaly már bronzérmes volt a serdülő EB-n, valamint tagja volt a kadet EB 

csapatnak. Indulását 100%-ban a szövetség finanszírozásában javaslom. 

 

Tervezett eredmény: III.- V. hely  

 

49 kg: nem indítunk versenyzőt  

 

Edzői indoklás: - 

 

Tervezett eredmény: -  

 

53 kg: Vizi Flóra /Csepeli BC/  

 

Edzői indoklás: Mindkét minősítő versenyen 1. lett. Wolfurtban 2. volt a Bukaresti 

nemzetközi versenyen két nyert és két vesztett mérkőzéssel 5. helyezést ért el. Tavaly már 

bronzérmes volt a serdülő EB-n. Nagyon szorgalmas, tehetséges versenyző. Indulását 100%-

ban a szövetség finanszírozásában javaslom. 

 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás  

 

57 kg: Szenttamási Róza /Csepeli BC/  

 

Edzői indoklás: Idén, Wolfurtban 1 volt, Klippanban 2. helyezést ért el (döntőben sérülés miatt 

vissza kellett lépnie). Bukarestben 3. helyezést érte el. Tavaly serdülőben 3., kadetban 2. lett az 



EB-n. Nagyon szorgalmas, a csapatban Ő a legtehetségesebb birkózó. Indulását 100%-ban a 

szövetség finanszírozásában javaslom 

 
Tervezett eredmény: II-V. helyezés 

 

61 kg: Fődi Ildikó /Csepeli BC/ vagy Soliman Yasmine /PEAC/  

 

Edzői indoklás: Mind két versenyző 1-1 válogató versenyt nyert, ezért a 2019. 06. 02-ára kiírt 

válogató mérkőzéseken dől el, hogy ki képviselheti hazánk színeit a kontinens bajnokságon.  

Ebben a súlycsoportban az indulást 100%-ban a szövetség finanszírozásában javaslom. 

 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás 

   

65 kg: Major Nóra /SZVSE/  

 

Edzői indoklás: Mindkét minősítő versenyen 1. lett. Szorgalmas, tehetséges versenyző. 

Lengyel nemzetközi versenyen 2. volt. Indulását 100%-ban a szövetség finanszírozásában 

javaslom. 

 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás 

 

69 kg: Újfalvi Lili /KTE/ vagy Micziz Nóra /SZVSE/ 

 

Edzői indoklás: Mind két versenyző 1-1 válogató versenyt nyert, ezért a 2019. 06. 02-ára kiírt 

válogató mérkőzéseken dől el, hogy ki képviselheti hazánk színeit a kontinens bajnokságon.  

Ebben a súlycsoportban az indulást 100%-ban a szövetség finanszírozásában javaslom. 

 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás 

 

 

73 kg: Mizsei Evelin /CVSE/  

 

Edzői indoklás: Mindkét válogató versenyen 1. lett. Szorgalmas versenyző. Indulását 100%-

ban a klubja finanszírozásában javaslom.  

 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kötöttfogás: 
 

45 kg: Rafael Dániel /CVSE/ 

 

Edzői indoklás: Ebben a súlycsoportban mindkét válogatóversenyt Rafael nyerte. 

Korkedvezményes versenyző tehát még serdülőkorú, de sajnos saját korosztályában többen is 

előtte végeztek a rangsor versenyeken. Kadet szinten több nemzetközi versenyen vett részt, ahol 

a következő eredményeket érte el: 

• Moldávia 5. helyezés 

• Csehország kiesett 

• Horvátország 3. helyezés 

Javaslatunk szerint tapasztalatszerzés céljából mindenképpen helye van a csapatban közepes 

képességű versenyzőket legyőzhet, mert támadó szellemű birkózó.  

 

Tervezett eredmény: X-XV. hely 

  

48 kg: nem indítunk versenyzőt 

 

Edzői indoklás: Ebben a súlycsoportban két versenyző jöhetett számításba a válogatók alapján 

Kocsis Ferenc (DBC) és Zónai Zsolt (OSBK). Zónainak szerb sportállampolgársága van, tehát 

őt nem tudjuk magyar szinekben indítani, míg Kocsis Ferenc egy nemzetközi versenyen sem 

vett részt a csapattal ezért javaslatunk szerint ebben a súlycsoportban nem indítunk versenyzőt 

az Európa bajnokságon. 

 

Tervezett eredmény:  - 

  

51 kg: Takács Zsolt /ESMTK/ 

 

Edzői indoklás: Serdülőkorú versenyző mindkét korosztályban ő a válogatott, két válogatón 

elért eredményei alapján (2. hely, 1. hely), jogosan érdemelte ki a címeres mezt. Számára ez az 

Európa bajnokság egy jó tapasztalatszerzés a jövőt illetően, tehetséges ügyes versenyző 

beleillik a kadet mezőnybe.  

Nemzetközi eredményei: 

• Csehország kiesett 

• Horvátország 2. hely  

 

Tervezett eredmény:  X-XV. hely 

 

55 kg: Németh Milán /ESMTK/ 

 

Edzői indoklás: Milán mindkét válogató versenyt magabiztosan nyerte, nemzetközi 

versenyeken is jól szerepelt. Érdekes stílusú versenyző, nem a klasszikus kötöttfogást birkózza 

jó helyzetfelismerés és váratlan akciók jellemzik.  



Nemzetközi versenyeken elért helyezései: 

• Moldávia 2. hely 

• Csehország kiesett 

• Horvátország 1. hely 

• Románia 2. hely 

Javaslatunk szerint mindenképpen helye van a csapatban szorgalmas ambiciózus versenyző, 

képes komoly birkózók ellen is meglepetésre. 

 

Tervezett eredmény: V-X. hely  

 

60 kg: Kovács Gábor /BHSE/ 

 

Edzői indoklás: Serdülő Európa bajnoki ezüstérmes, válogató alapján került be a csapatba az 

első rangsorversenyen még 55 kg-ban versenyzett, ahol 3. helyezést ért el, a második versenyen 

60kg-ban 1 helyezést szerzett. A kiirt válogatón 3 mérkőzésen győzte le Domokos Rolandot 

(ESMTK) ezzel érdemelte ki a címeres mezt. Tehetséges képzett versenyző idén még nem, de 

jövőre meghatározó embere lesz ennek a súlynak nemzetközi szinten is.  

Nemzetközi versenyeken elért helyezései: 

• Hollandia 1. hely 

• Horvátország 1. hely 

• Románia 1. hely 

• Szerbia 2. hely 

Tervezett eredmény: VII-XII. hely  

 

65 kg: Tösmagi Attila /ESMTK/ 

 

Edzői indoklás: A tavalyi kadet Európa bajnokság bronzérmese a hazai válogatókat könnyedén 

nyerte az összes nemzetközi versenyen ahol indult első helyezést ért el. Szorgalmas jó 

szellemű birkózó, aki keresi a kihívásokat 

Nemzetközi versenyeken elért helyezései: 

• Moldávia-lesérült 

• Csehország 1. hely 

• Horvátország 1. hely 

• Románia 1. hely 

Nemzetközi szinten is a legjobbak között van ebben a népes súlycsoportban a kötöttfogású 

csapat legtapasztaltabb versenyzője. 

 

Tervezett eredmény: I-VII. hely 

   

 

 



71 kg: Horváth Gyula /ESMTK/ 

 

Edzői indoklás: Az első rangsorversenyen kiesett a másodikat megnyerte majd a kiirt válogatón 

két mérkőzésen legyőzte Mezej Józsefet (Esztergom). Birkózása eléggé hektikus képes mélyen 

tudása alatt teljesíteni, de ha fejben rendben van nemzetközileg is képes meglepetéseket okozni. 

Erős technikás birkózó, de még nincs megfelelő stílusa. Nemzetközi versenyeken általában 

éremért birkózik. 

Nemzetközi versenyeken elért helyezései: 

• Horvátország 1. hely 

• Románia 3. hely 

 

Tervezett eredmény:  VII-XV. hely 

 

80 kg: Horváth Ádám /BHSE/ 

 

Edzői indoklás: Az első rangsorversenyen 3. a másodikon első majd a kiirt válogatón két 

mérkőzésen legyőzte Kekenj Norbertet (ESMTK). Első világversenye fontos számára a 

tapasztalatszerzés. Az EB-ig súlyban gyarapodnia kell, mert 75-76 kg között van. 

Nemzetközi versenyeken elért helyezései: 

• Moldávia kiesett 

• Horvátország 2. hely 

• Románia kiesett 

 

Tervezett eredmény: X-XV. hely 

 

92kg:  Varsányi László /BHSE/ 

 

Edzői indoklás: Serdülő Európa bajnok, a hazai válogatókat megnyerte Számára ez az Európa 

bajnokság egy jó tapasztalatszerzés lesz a jövő szempontjából. A súlya kevés, de így is szépen 

helyt állt a nemzetközi versenyeken, ha így fejlődik jövőre meghatározó nemzetközi szintű 

birkózó lesz ebben a korosztályban. 

Nemzetközi versenyeken elért helyezései: 

• Moldávia kiesett 

• Csehország 2. hely 

• Horvátország 1. hely 

• Románia kiesett 

• Szerbia 1. hely 

 

110 kg: Bazsó Adolf /ESMTK/ 

 

Edzői indoklás: Az első rangsorversenyen 3. a másodikon első majd a kiirt válogatón két 

mérkőzésen legyőzte Mohl Richárdot (ESMTK). Serdülő versenyző az első világversenyére 



készül számára ez az Európa-bajnokság egy jó tapasztalatszerzés. Serdülő létére nagyon 

határozott és agresszív birkózást mutatott a kadet mezőnyben is.  

Nemzetközi versenyeken elért helyezései: 

• Horvátország 1. hely 

• Szerbia 2. hely 

Tervezett eredmény: X-XV. hely 

 

 
A kötöttfogású csapattól várható eredmény:  

• 1 érem vagy 2 pontszerző hely 

Edzői javaslat: A szövetség a meghatározott anyagi források alapján 8 fő EB részvételét 

finanszírozza a jelenlegi csapatunk 9 főből áll, ezért arra a következtetésre jutottunk, hogy 2 fő 

szövetségi, valamint klubköltségen (50%-50%) utazhasson ki a világversenyre. A két súly 

kiválasztásánál fontos szempont volt a kor és a különböző versenyeken mutatott birkózás. Jövő 

évben várhatóan Magyarország rendezi a kadet VB-t ezért a tehetséges fiatalokat prioritásba 

vettük és próbáljuk úgy menedzselni őket, hogy minél több nemzetközi mérkőzést birkózzanak.  

Az általunk javasolt 2 súly a 45, valamint a 80 kg. 

 

 

 

Költségterv:  

 

Utazás: kb. 800.000,-Ft     

Részvételi Ktg.verseny: 5.140.800,-Ft  

Részvételi Ktg. kísérők: 1.142.400,-Ft   

Indulási díj: -  

Vízum: -                  

Egyéb (biztosítás,stb): kb. 70.000,-Ft  

Bírók ellátmánya: 900.000,-Ft  

 

Összesen/fő: 220.000,-Ft   

Összesen: 7.243.200,-Ft 

 


