
 

 

 

 

Előterjesztés 

Részvétel a 2019. évi World School Combat Games-en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:  Komáromi Tibor  

    

 

Készítette:  Szatmári Zsolt – serdülő szabadfogású válogatott edző 

         Péteri András – serdülő női válogatott edző 

  Módos Csaba – serdülő kötöttfogású válogatott edző 

   

 

 

Az előterjesztést tárgyalja: 

 



A verseny megnevezése: World School Combat Games 

A verseny helye: Budapest 

A verseny ideje: 2019. 06. 18-20 

 

A verseny programja a végleges nevezői létszám függvényében kerül kialakításra. 

  

 

 

A csapat összetétele: 
 

 

Csapatvezető: Bacsa Ferenc 

 

 

Kötöttfogás:  

 

edző: Módos Csaba 

38 kg: Berki Richárd (Téglagyár) 

41 kg: nem indítunk versenyzőt 

44 kg: nem indítunk versenyzőt 

48 kg: nem indítunk versenyzőt 

52 kg: Juhász Benjámin (EBSE 

57 kg: Papp Barnabás (Dorog) 

62 kg: Kádas Krisztián (DBC) 

68 kg: Kis Krisztián (Kertváros) 

75 kg: Kállai Gergely (KNSI) 

85 kg: nem indítunk versenyzőt 

 

Női Szakág: 

 

edző: Péteri András 

33 kg: nem indítunk versenyzőt 

36 kg: nem indítunk versenyzőt 

42 kg: Fáth Bianka (KSI) 

46 kg: nem indítunk versenyzőt 

50 kg: Koleszár Evelin (DBC) 

54 kg: Borsos Viktória (KSC) 

58 kg: Takács Alexandra (KSC) 

62 kg: Elekes Enikő (KSC) 

66 kg: Terék Fruzsina (Abony) 

 

 



Szabadfogás:  

 

edző: Szatmári Zsolt 

38 kg: Zóni Dániel (TSC) 

41 kg: nem indítunk versenyzőt 

44 kg: nem indítunk versenyzőt 

48 kg: nem indítunk versenyzőt 

52 kg: nem indítunk versenyzőt 

57 kg: Tóth Patrik (Szarvas) 

62 kg: Kökény Dániel (Dunaharaszti) 

68 kg: Komáromi Viktor (CVSE) 

75 kg: nem indítunk versenyzőt 

85 kg: Gellén Milán (HVSE) 

 

 

 

 

A részvétel indoklása, tervezett eredmények 
 

 

 

Kötöttfogás 
 

38 kg: Berki Richárd (Téglagyár) 

 

Edzői indoklás: A válogató versenyek folyamán egy versenyt nyert, teljesítménye 

kiegyensúlyozott volt. Technikailag megfelelően képzett, fizikálisan és taktikailag még gyenge. 

Nemzetközi mezőnyben taktikai hibákat vétett. Eredményt meglehetősen nehéz jósolni, 

tekintve, ezen rendezvény újdonság jellegét, nem ismerjük a mezőny valós erejét. Amennyiben 

az Európa bajnokságéhoz hasonló, pontszerző helyezés várható tőle. 

 

Tervezett eredmény: V-VIII. helyezés  

 

52 kg: Juhász Benjámin (EBSE) 

 

Edzői indoklás: 1 válogató versenyt nyert, egyszer pedig 2. lett, Fiatal versenyző, első éves 

serdülő korú. Technikailag képzett, fizikálisan eléri a nemzetközi színvonalat. Mivel a 

súlycsoportjában 2. versenyző, így nem fért bele a serdülő EB csapatba, ezért szeretnénk neki 

lehetőséget biztosítani a Combat Gamesen. Érem esélyes versenyző. 

 

Tervezett eredmény: III-V. hely  

 

 

 

 



57 Kg: Papp Barnabás 

 

Edzői indoklás: A válogatókon összesítésben a második helyezést érte el. Fizikálisan még 

gyenge, technikailag megfelelően képzett versenyző. Reálisan pontszerző helyezés várható el 

tőle.  

 

Tervezett eredmény: V-VIII. hely 

 

62 kg: Kádas Krisztián (DBC) 

 

Edzői indoklás: A válogató versenyeket figyelembe véve súlycsoportjában a második embernek 

számít. Fizikálisan a nemzetközi mezőny színvonalától még elmarad. Rendkívül dobóképes 

versenyző. Tisztes helytállás várható tőle. 

 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás 

   

68 kg: Kis Krisztián (Kertváros) 

 

Edzői indoklás: Mindhárom válogató versenyt megnyerte, hazai mezőnyben egyértelműen a 

legjobb jelenleg. Fizikálisan a nemzetközi mezőnyben középmezőnyben van, technikailag 

megfelelően képzett. Technikai és taktikai hibákat vét (ráhajol az ellenfeleire), viszont ezt jól 

kompenzálja azzal, hogy rendkívül dobóképes és nagyon jó érzékkel kerül ki a kavarodásokból. 

Amennyiben a taktikai hibákat jelentősen lecsökkenti a birkózásában az érmes helyezés reálisan 

megszerezhető a számára. 

  

Tervezett eredmény:  I-V. hely 

 

 

75 kg: Kállai Gergely (KNSI) 

 

Edzői indoklás: A válogató versenyeken összesítésben a második helyezést érte el. Fizikálisan 

erős, technikailag és taktikailag képzetlenebb. Nemrégiben váltott a szabadfogású szakágról, 

kötöttfogásra. Reálisan jó sorsolással pontszerző hely várható tőle. 

 

Tervezett eredmény: V-VIII. hely 

 

A csapattól várható eredmény: 

1 érem 

2 helyezés 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szabadfogás 

 
38 kg: Zóni Dániel (TSC) 

 

Edzői indoklás: Dani, nyert válogató versenyt, Bulgáriába is éremért birkózhatott. Diák 

versenyző még sok versenytapasztalatra van szüksége 

 

Tervezett eredmény: III-V. helyezés  

 

57 kg: Tóth Patrik (Eger) 

 

Edzői indoklás: Patrik nyert válogatót, több nemzetközi versenyen is dobogóra álhatott. 

Önbizalom hiánnyal küzd, ha ezen átlendül éremért birkózhat. 

 

Tervezett eredmény: III-V. hely  

 

 

62 Kg: Kökény Zoltán (Dunaharaszti) 

 

Edzői indoklás: Dani nyert válogatót, Bulgáriába grúz versenyzőt is legyőzött, ami nagy 

fegyvertény. Fizikailag fejlett erős gyerek. 

 

Tervezett eredmény: V-VIII. hely 

 

68 kg: Komáromi Viktor (CVSE) 

 

Edzői indoklás: Imponáló birkózással nyerte az első válogató versenyt, de a rá következő 

versenyeken akadozva birkózott. Versenyek előtt nagyon izgul, ezért gyengül a teljesítménye. 

 

Tervezett eredmény: V-VIII. hely 

  

85 kg: Gellén Milán (HVSE) 

 

Edzői indoklás: Szoros csatákban maradt alul, Darabossal szemben a válogatókon, fejlett erős 

gyerek.  

 

Tervezett eredmény:  V-VIII. hely 

 

 

Nem ismerjük a mezőnyt, most szerepel magyar csapat ilyen versenyen, sok olyan nemzett is 

nevezett, akikkel a világversenyeken sem találkoztunk (pl. Szaud-Arábia). Elvárás a csapattól 

1-2 érem és egy helyezés. 

 

 

 



Női Szakág 

 

42kg: Fáth Bianka (KASI) 

 

Edzői indoklás: Tehetséges fiatal versenyző, még a jövő évben is a serdülő korosztályban fog 

versenyezni. Lehetőséget szeretnénk adni számára, hogy bizonyítsa tehetségét.  

 

Tervezett eredmény: III-V. hely 

 

50kg: Koleszár Evelin (DBC) 

 

Edzői indoklás: Versenyről versenyre javult a teljesítménye. A tavalyi válogatott Szabó 

Szonját szorította ki a válogatottságért folyó harcból. Fiatal még két évig a serdülő mezőny 

versenyzője lesz. Jó versenyző típus. 

 

Tervezett eredmény: tapasztalat szerzés 

 

54kg: Borsos Viktória (KSC) 

 

Edzői indoklás: A csapat egyik vezető egyénisége. Jó versenyző alkat, az EB előtt 

kimondottan jó számára a versenyzési lehetőség. 

 

Tervezett eredmény: I-III. hely 

 

58kg: Takács Alexandra (KSC) 

 

Edzői indoklás: Nagyon tehetséges, szorgalmas versenyző, a válogatók során és az Akropolisz 

kupán, valamint a ludbregi versenyeken csak klubtársától, Elekes Enikőtől kapott ki. 

 

Tervezett eredmény: I-III. hely 

 

62kg: Elekes Enikő (KSC) 

  

Edzői indoklás: A harmadik sportoló, aki lehetőséget kap az EB indulás mellett a duplázásra. 

Esélyes a győzelemre, jó versenyző alkat, feldobja a kihívás. 

 

Tervezett eredmény: I-III. hely 

 

66kg: Terék Fruzsina (Abony) 

 

Edzői indoklás: Utolsó éves serdülő. Az év elején felvállalt egy fogyás sorozatot, amiről 

hamar kiderült, hogy átgondolatlan. Jó fizikumú sportoló, versenyről versenyre javult a 

teljesítménye. Megérdemli, hogy bizalmat kapjon. 

 

Tervezett eredmény: III-V. hely 

 



Költségterv: 

 

A versenyzők akkreditációs költségeit a Magyar Diáksport Szövetség finanszírozza. 

 


