
 

 

 

 

Előterjesztés 

Részvétel a 2019. évi Kadet Világbajnokságon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Bácsi Péter – szakmai igazgató 

     

 

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 Világbajnokság 

 

A verseny helye: Szófia / Bulgária 

 

A verseny ideje:   2019. 07. 29 – 08.04.  

 

Szabadfogás:   2019. 07. 29 – 31.  

Női:     2019. 07. 31 – 08. 02.    

Kötöttfogás:   2019. 08. 02 – 04.    

 

Kiutazás időpontja:  

 

1.Szabadfogású csapat:  2019. 07. 28.    

2.Női csapat:   2019. 07. 30.       

3 Kötöttfogású csapat:  2019. 08. 01.    

 

Hazaérkezés időpontja: 

 

1. Szabadfogású csapat:  2019. 08. 01.     

2. Női csapat:    2019. 08. 03.        

3. Kötöttfogású csapat:  2019. 08. 05.     

 

Utazó csapat összetétele: 
 

 

Csapatvezető: - 

Bíró: Rögler Gábor 

Masszőr: - 

Orvos:  - 

 

Szabadfogás  

 

Szövetségi kapitány: Dvorák László 

Edző: Bábszky Gergely     

Finanszírozási forma 

45 kg: - 

48 kg: -   

51 kg: - 

55 kg: - 

60 kg:  -  

65 kg:  -  

71 kg:  Nemes Bálint /HVSE/   50 % MBSZ 

80 kg: - 

92 kg: Pap Gergely /TBDSK/   50 % MBSZ 

110 kg: - 



 

Női szakág 

 

Szövetségi kapitány: Ritter Árpád 

Edző: Gyurasits Csaba 

       Finanszírozási forma 

40 kg: -     

43 kg: -    

46 kg: Matyi Vivien /ESMTK/   100 % Egyesület 

49 kg: -  

53 kg:  Vizi Flóra /Csepeli BC   100 % MBSZ  

57 kg:  Szenttamási Róza /Csepeli BC/  100 % MBSZ  

61 kg:  Béres Adrien /BHSE/    100 % Egyesület 

65 kg: Major Nóra /SZVSE/    100 % MBSZ 

69 kg: Újfalvi Lili /KTE/     100 % MBSZ 

73 kg: - 

 

Kötöttfogás  

 

Szövetségi kapitány: Sike András 

Edző: Kliment László 

 

45 kg: -      Finanszírozási forma 

48 kg: -    

51 kg: - 

55 kg: Németh Milán /ESMTK/   50 % MBSZ 

60 kg:  Kovács Gábor /BHSE/   50 % MBSZ  

65 kg:  Tösmagi Attila /ESMTK/   50 % MBSZ  

71 kg:  Horváth Gyula /ESMTK/   50 % MBSZ 

80 kg: - 

92 kg: Varsányi László /BHSE/   100 % MBSZ 

110 kg: Bazsó Adolf /ESMTK/    100 % MBSZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A részvétel indoklása, tervezett eredmények 
 

Szabadfogás: 
 

45 kg: Nem indítunk versenyzőt  

 

Edzői indoklás:  

 

Tervezett eredmény:  

 

 

48 kg: Nem indítunk versenyzőt  

 

Edzői indoklás:  

 

Tervezett eredmény: 

  

 

51 kg: Nem indítunk versenyzőt  

 

Edzői indoklás:  

 

Tervezett eredmény:  

 

 

55 kg: Nem indítunk versenyzőt 

 

Edzői indoklás:  

 

Tervezett eredmény:  

 

 

60 kg: Nem indítunk versenyzőt  

 

Edzői indoklás:  

 

Tervezett eredmény:  

 

 

65 kg: Nem indítunk versenyzőt  

 

Edzői indoklás:  

 

Tervezett eredmény: 

 

 

 



71 kg: Nemes Bálint /HVSE/ 

 

Edzői indoklás: Az Európa bajnokságon a 2. helyezett grúztól és a 3. helyezett örménytől kapott 

ki, így sajnos két mérkőzéssel kiesett. Az örmény elleni meccse nem, viszont a grúz elleni 4-0-

ás mérkőzése bíztató volt. Véleményem szerint az EB-n rangsorolt 19. helyezése nem tükrözi 

a valóságot, attól előrébb tudna végezni mezőnyében. Gyenge pontja a pörgetés védés, amin, 

ha javítani tudunk eredményesebbé fog válni. Fizikálisan még mindig az élmezőnybe tartozik, 

szorgalmas, motivált birkózó, így a VB szereplésre javaslom. Mivel az EB-n nem végzett az 

első 5-ben, ezért 50-50%-ban javaslom a VB indulását. 

 

Javasolt finanszírozási forma: 50% MBSZ 50% Egyesület 

 

Tervezett eredmény: V – X. hely 

   

 

80 kg: Nem indítunk versenyzőt  

 

Edzői indoklás:  

 

Tervezett eredmény: 

 

 

92 kg: Pap Gergely /TBDSK/ 

 

Edzői indoklás: Gergő 9. helyen végzett az EB-n. Olasz ellenfelét 10-0-ra verte, majd egy orosz 

és a tavalyi VB ezüstérmes török versenyzőtől kapott ki 10-0-ra. Gergőnek elég nehéz sorsolás 

jutott, véleményem szerint a másik ágról akár éremért is birkózhatott volna. Bukarestben két 

kazah versenyzőt is le tudott győzni, ezért úgy gondolom, hogy ott a helye világbajnokságon. 

Mivel az EB-n nem végzett az első 5-ben, ezért 50-50%-ban javaslom a VB indulását. 

Javasolt finanszírozási forma: 50% MBSZ 50% Egyesület 

Tervezett eredmény: V – X. hely 

 

 

110 kg: Nem indítunk versenyzőt  

 

Edzői indoklás:  

 

Tervezett eredmény:  

 

 

Megjegyzés:  

A csapat három másik tehetséges versenyzője Kiss Benedek – 55 kg (SZVSE), Dely Marcell – 

60 kg (UTE) és Balázs Bálint – 65 kg (TSC) a Világbajnokságot közvetlenül megelőző bakui 

EYOF-on vesz részt. A szakmai vezetéssel közösen döntöttünk úgy, hogy a két verseny 

közelsége miatt, csak az EYOF-on vesznek részt, mivel az EB-n nem végeztek pontszerző 

helyen. 



 

Női szakág: 
 

40 kg: Nem indítunk versenyzőt  

 

Edzői indoklás:  

 

Tervezett eredmény:   

 

43 kg: Nem indítunk versenyzőt  

 

Edzői indoklás:  

 

Tervezett eredmény: 

 

46 kg: Matyi Vivien /ESMTK/  

 

Edzői indoklás: A hazai mezönyben nincs ellenfele. Tavalyi serdülő EB bronzérmes 

versenyőnk. Az idei EB-n 7. volt. Tehetséges, szorgalmas versenyző. Indulását 100% 

klubköltségen javaslom. 

 

Tervezett eredmény: Tisztest helytállás  

 

49 kg: Nem indítunk versenyzőt  

 

Edzői indoklás: - 

 

Tervezett eredmény: -  

 

53 kg: Vizi Flóra /Csepeli BC/  

 

Edzői indoklás: Itthon a súlycsoportjában mindenkit simán legyőz. A tavalyi serdülő EB-n 

bronzérmet szerzett, az idei kadet EB-n 5. volt. Tehetséges, szorgalmas versenyző. Indulását 

100% szövetség finanszírozásban javaslom. 

 

Tervezett eredmény: V-X. hely  

 

57 kg: Szenttamási Róza /Csepeli BC/  

 

Edzői indoklás: Tavaly kadet EB-n ezüstérmes és a serdülő Eb-n bronzérmes volt. Az idei EB-

n 5. lett kettő súlycsoporttal feljebb. Kell még egy kis idő, hogy megszokja ezt a súlycsoportot, 

februárban Svédországban elverte már a japán és az amerikai versenyzőt is. Tehetséges és az 

egyik legszorgalmasabb versenyző az utánpótlásunkban. Indulását 100% szövetség 

finanszírozásban javaslom. 

 
Tervezett eredmény: III-V. helyezés 

 



61 kg: Béres Adrien /BHSE/  

 

Edzői indoklás: A hazai válogató versenyeken 57 kg-ban megnyerte mindkét versenyt, 

Szenttamási Róza egyiken sérülés a másikon sportorvosi engedély hiánya miatt nem tudott 

indulni. Nemzetközileg viszont jóval eredményesebb ezért ő indult az 57kg-ban. Adrien egy 

nagyon szorgalmas versenyző, ezért javaslom az indulását a Vb-n. Indulását 100% egyesületi 

finanszírozásban javaslom. 

 

Tervezett eredmény: Tisztes helytállás 

   

65 kg: Major Nóra /SZVSE/  

 

Edzői indoklás: A hazai versenyeket simán nyerte és a nemzetközi viadalokon is szépen 

szerepelt. Az EB-n 5. helyezés ért el. Tehetséges szorgalmas versenyző. Indulását 100% 

szövetség finanszírozásban javaslom. 

 

Tervezett eredmény: V-X. hely 

 

69 kg: Újfalvi Lili /KTE/  

 

Edzői indoklás: Kadet Európabajnokunk nagyon szépen és magabíztosan birkózót az EB-n. 

Tehetséges, szorgalmas jó fejű versenyző. Indulását 100% szövetség finanszirozásban 

javaslom. 

 

Tervezett eredmény: III-VII. hely 

 

 

73 kg: nem indítunk versenyzőt  

 

Edzői indoklás:  

 

Tervezett eredmény:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kötöttfogás: 
 

45 kg: nem indítunk versenyzőt 

 

Edzői indoklás:  

 

Tervezett eredmény:  

  

48 kg: nem indítunk versenyzőt 

 

Edzői indoklás:  

 

Tervezett eredmény:   

  

51 kg: nem indítunk versenyzőt 

 

Edzői indoklás:  

 

Tervezett eredmény:   

 

55 kg: Németh Milán /ESMTK/ 

 

Edzői indoklás: A nemzetközi versenyeken és az Európa-bajnokságon mutatott teljesítménye 

alapján javaslom a Világbajnokságon való részvételét. Finanszírozási forma: 50% MBSZ - 50% 

Egyesület. 

Nemzetközi versenyeken elért helyezései: 

• Moldávia 2. hely 

• Csehország kiesett 

• Horvátország 1. hely 

• Románia 2. hely 

• EB 8. hely 

Javaslatunk szerint mindenképpen helye van a csapatban szorgalmas ambiciózus versenyző, 

képes komoly birkózók ellen is meglepetésre. 

Tervezett eredmény: VII-XV. hely  

 

60 kg: Kovács Gábor /BHSE/ 

 

Edzői indoklás: Első éves kadet versenyző a nemzetközi versenyeken, valamint az EB-on 

mutatatott birkózása alapján javasoljuk a Világbajnokságon való részvételét. Tavalyi év serdülő 

eb ezüstérmese a jövő embere ebben a korosztályban. Sok nemzetközi tapasztalatra van 

szüksége. Finanszírozási forma: 50% MBSZ – 50 % Egyesület 



Nemzetközi versenyeken elért helyezései: 

• Hollandia 1. hely 

• Horvátország 1. hely 

• Románia 1. hely 

• Szerbia 2. hely 

• EB 9. 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. Az idei EB csalódás 

volt, de szorgalma és edzésmunkája alapján javasoljuk a Világbajnokságon való indulását. 

Képes komoly szintű versenyzők legyőzésére. Finanszírozási forma: 50% MBSZ – 50% 

Egyesület. 

Nemzetközi versenyeken elért helyezései: 

• Moldávia-lesérült 

• Csehország 1. hely 

• Horvátország 1. hely 

• Románia 1. hely 

• EB 18. hely 

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

csapat egyik legtapasztaltabb versenyzője. 

Tervezett eredmény: III-X. hely 

   

 

71 kg: Horváth Gyula /ESMTK/ 

 

Edzői indoklás: 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. Az idei Eb-on legyőzte az egyik favorit török versenyzőt technikai 

tussal. Javasoljuk a Világbajnokságon való indulását. Finanszírozási forma: 50% MBSZ – 50% 

Egyesület. 

Nemzetközi versenyeken elért helyezései: 

• Horvátország 1. hely 

• Románia 3. hely 

• EB 11. hely 

Tervezett eredmény:  VII-XV. hely 

 

 



80 kg: nem indítunk versenyzőt 

 

Edzői indoklás:  

 

Tervezett eredmény:  

 

92kg:  Varsányi László /BHSE/ 

 

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

5 helyezést ért javasoljuk a világbajnokságon való indulását. A súlya kevés, de így is szépen 

helyt állt, ha így fejlődik jövőre meghatározó nemzetközi szintű birkózó lesz ebben a 

korosztályban. Finanszírozási forma: 100% MBSZ 

Nemzetközi versenyeken elért helyezései: 

• Moldávia kiesett 

• Csehország 2. hely 

• Horvátország 1. hely 

• Románia kiesett 

• Szerbia 1. hely 

• EB 5. hely 

Tervezett eredmény: VII-XV. hely 

110 kg: Bazsó Adolf /ESMTK/ 

 

Edzői indoklás: Serdülő versenyző az Európa-bajnokságon mutatott teljesítménye alapján (EB 

5. hely) javasoljuk a Világbajnokságon való indulását. Szorgalmas jó szellemű nehézsúlyú a 

jövő embere ebben a korosztályban. Finanszírozási forma: 100 % MBSZ 

Nemzetközi versenyeken elért helyezései: 

• Horvátország 1. hely 

• Szerbia 2. hely 

• EB 5. hely 

 Tervezett eredmény: VII-XV. hely 

 

 
A kötöttfogású csapattól várható eredmény:  

• 1 érem vagy 1 pontszerző hely 

 

 

 

 

 

 



 

 

Költségterv:  

 

Utazás: kb.     600.000,-Ft     

Részvételi Ktg.verseny:   2.923.200,-Ft  

Részvételi Ktg. kísérők:  1.148.400,-Ft   

Indulási díj: -    406.000,-Ft 

Vízum: -                  

Egyéb (biztosítás, stb.): kb.  kb. 40.000,-Ft 

Bírók ellátmánya:   90.000,-Ft 

 

Összesen/fő:    kb. 290.000,-Ft 

Összesen:     5.207.600,-Ft 

 

 

 

 

összeállította: 

Rögler Gábor 

 


