
 

 

 

 

Előterjesztés 

Részvétel a 2017. évi Junior Európa-bajnokságon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Komáromi Tibor 

 szakmai igazgató 

 

 

Az előterjesztést az MBSZ IB jóváhagyta: 

2017. 06. 19. 

 



 

A verseny megnevezése: Junior Európa-bajnokság 

 

A verseny helye: Dortmund 

 

A verseny ideje: 2017. 06. 27. – 07. 02.  

 

Szabadfogás:   2017. 06. 27 - 28.   

Női:     2017. 06. 29 – 30.    

Kötöttfogás:    2017. 07. 01 – 02.   

 

Kiutazás időpontja:  

1.Szabadfogású csapat:  2017. 06. 25. 

2.Női csapat:    2017. 06. 27. 

3 Kötöttfogású csapat:  2017. 06. 28 – 29. 

 

Hazaérkezés időpontja: 

1. Szabadfogású csapat: 2017. 06. 28-29.   

2. Női csapat:   2017. 07. 01.    

3. Kötöttfogású csapat:  2017. 07. 03. 

 

Kiutazó csapat összetétele: 

 

Csapatvezető: Komáromi Tibor 

   

Bíró: Lőrik Zsombor   

 

Szabadfogás: Bánkuti Zsolt, Ritter Árpád 

  

50 kg:   - 

55 kg:   Román Tamás  /KTE 

60 kg:   Egyed Balázs  /Nagykanizsa 

66 kg:   Vida Csaba  /Csepeli BC 

74 kg:   Szél Balázs  /Orosházi SBK 

84 kg:   Tóth Bendegúz /ESMTK 

96 kg:   Szurovszki Patrik /Pénzügyőr SE 

120 kg:  Atkári Tamás  /ESMTK 

 

 

 

Masszőr:  lsd. lentebb 

 

 



Női szakág: Martin Gábor  

 

44 kg:   - 

48 kg:   Réczi Bianka  /TSC 

51 kg:  Váncza Ivett  /BHSE 

55 kg:   Dollák Tamara  /UTE 

59 kg:   Bognár Erika  /KTE 

63 kg:   - 

67 kg:   - 

72 kg:   Nagy Bernadett  /UTE 

 

Masszőr:  lsd. lentebb 

 

 

 

Kötöttfogás: Lévai Zoltán, Kliment László    

   

  

 

50 kg:   Pásztor Richárd /Balkány SE 

55 kg:   Kecskeméti Krisztián /CVSE 

60 kg:   Váncza István   /FTC 

66 kg:   Árvai Márk  /BHSE 

74 kg:   Gégény Doninik /FTC 

84 kg:   Kismóni Botond  /Dorogi NC 

96 kg:   Érsek Róbert   /BHSE 

120 kg:  Szabados Márton  /FTC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A részvétel indoklása, tervezett eredmények: KF-SZF és Női 

Szabadfogás   

50 kg: Nem indítunk versenyzőt 

Edzői indoklás: A válogatókat Balogh Zoltán (OSBK) nyerte ellenfelek nélkül. A központi 

felkészülést nem vállalta már tavaly sem a VB-re és most sem. Ez okból kifolyólag nem 

javaslom indulását.  

 

55 kg: Román Tamás /KTE 

Edzői indoklás: Megnyerte az U23-as OB-t, részt vett az U23-as EB-n. Nyert egy junior 

válogatót, a másodikon 60 kg-ban indult és 2. lett, valamint megnyerte a felnőtt OB-t is. 

Utolsó évesként azt gondolom meg kell adni neki a lehetőséget, hogy indulhasson az EB-n. 

Tervezett eredmény:   Tisztes helytállás  

 

60 kg: Egyed Balázs  /Nagykanizsa  

Edzői indoklás: Nyert egy válogatót, a második válogatón 3. lett. A felnőtt OB-n válogatózott 

Vilhelm Zoltánnal /UTE/, akit megvert, így ő harcolta ki a súlycsoportban az elsőséget. Mivel 

már tavaly is ő volt a válogatott, illetve kadet korosztályban volt már VB-n V. helyezett, ezért 

javaslom az indulását. 

Tervezett eredmény:   Tisztes helytállás  

 

66 kg: Vida Csaba  /Csepeli BC 

Edzői indoklás: Megnyerte az U23-as OB-t, indult az U23-as EB-n. Megnyerte az első junior 

válogatót, a másodikon azért nem indult, mert a felnőtt válogatottal nemzetközi edzőtáborban 

vett részt. A bukaresti nemzetközi versenyen harmadik lett, a tavalyi évben bronzérmes volt 

az EB.-n. Azt gondolom, hogy az egyik érem esélyes az EB-n. 

Tervezett eredmény:  III-V. hely 

 

 

 



74 kg: Szél Balázs  /Orosházi SBK 

Edzői indoklás: Megnyerte mind a két junior válogatót, kadet korosztályban már szerzett 

világversenyen érmet, ezért javasolnám az indulását az EB-n. 

Tervezett eredmény:    VII-X. hely 

  

84 kg: Tóth Bendegúz /ESMTK 

Edzői indoklás: Megnyerte az U23-as OB-t, ezüstérmet szerzett az U23-as EB-n, megnyerte 

az első junior válogatót. A bukaresti nemzetközi versenyt megnyerte, a felnőtt OB-n második 

lett. A tavalyi évben ötödik volt az EB-n, de az idei évben ő a másik versenyző, aki 

véleményem szerint érmes lehet az EB.-n. 

Tervezett eredmény:   III-V. hely 

 

96 kg: Szurovszki Patrik /Pénzügyőr SE 

Edzői indoklás: Megnyerte mind a két junior válogatót, kadet korosztályban is többször 

válogatott volt. Bár nem ez az ő súlycsoportja, de azt gondolom, hogy meg kell adni neki a 

lehetőséget, hogy bizonyitson egy súllyal feljebb. 

Tervezett eredmény:   Tisztes helytállás 

 

120 kg: Atkári Tamás /ESMTK 

Edzői indoklás: Megnyerte mind a két junior válogatót, sokat fejlődött az elmúlt években. 

Bár még újonc a válogatottban, de nagyon szorgalmasan dolgozik. Egyrészt azért is 

javasolnám az indulását, hogy nemzetközi tapasztalatot szerezzen, másrészt mert 

véleményem szerint a jövőben lehet majd rá számítani.  

Tervezett eredmény:   Tisztes helytállás  

 

A szabadfogású csapattól várható eredmény:  1 érem 

        1 helyezés 

 



Női szakág: 

44 kg: Nem indítunk versenyzőt 

Edzői indoklás: nem volt induló a hazai válogató versenyeken 

Tervezett eredmény:   

 

48 kg:  Réczi Bianka   /TSC 

Edzői indoklás: Hazai válogatót megnyerte, részt vett az U23 EB-n, tavaly ötödik helyen 

végzett a junior EB-n. Mindig lehet rá számítani, évről évre látható a fejlődés a birkózásában. 

Tervezett eredmény:    Tisztes helytállás 

 

51 kg: Váncza Ivett   /BHSE 

Edzői indoklás: Hazai válogatókat megnyerte, részt vett az U23 EB-n, megnyerte a felnőtt 

OB-t. Bukarestben az ötödik helyen végzett. 

Tervezett eredmény:    Tisztes helytállás  

 

55 kg:  Dollák Tamara  /UTE 

Edzői indoklás: Egy hazai válogatót megnyert, részt vett az U23 EB-n, megnyerte a felnőtt 

OB-t, tavaly ötödik volt a kadet EB-n. Első éves junior, a jövőt nézve rutinszerzés céljából 

javaslom az EB-n az indulását. 

Tervezett eredmény:   Tisztes helytállás   

 

59 kg:  Bognár Erika   /KTE 

Edzői indoklás: Hazai válogatókat megnyerte. Kadet korú versenyző jó képességekkel, a 

fizikális ereje még nem tökéletes. A jövőt nézve rutinszerzés javaslom az indulását az EB-n. 



Tervezett eredmény:   V-X. hely 

 

63 kg: Nem indítunk versenyzőt 

Edzői indoklás: Reinis Borostyán és Németh Anna nyerte a válogatókat, ám egyikük sem ért 

még el kiemelkedő nemzetközi eredményt. Németh Anna még kadet korú, de ott sem tudta 

kivívni a válogatottságot magának, egy vereség után búcsúzott a román nemzetközi viadalon 

is, ezért nem javaslom indulását. 

Tervezett eredmény:   

 

67 kg: Nem indítunk versenyzőt 

Edzői indoklás:  Elekes Emese és Aszódi Rita voltak a legjobbak ebben súlycsoportban, de 

sajnálatosan mind a két versenyző sérült, így ebben a súlycsoportban nem indítunk 

versenyzőt. 

Tervezett eredmény:   

 

72 kg: Nagy Bernadett  /UTE 

Edzői indoklás: Hazai válogatókat megnyerte. Kadet korú versenyző, fizikálisan felveszi a 

versenyt a nemzetközi junior mezőnnyel. Taktika hibák még vannak, a jövőt nézve 

rutinszerzés céljából javaslom indulását az EB-n. 

Tervezett eredmény:    V-VIII. hely 

 

A Női csapattól várható eredmény:   - érem 

       1 helyezés 

 

 



Kötöttfogás: 

50 kg: Pásztor Richárd  /Balkány SE 

Edzői indoklás: 3 válogatóból kettőt megnyert, a harmadikon nem indult, nincs a 

súlycsoportjában más rivális versenyző.  

Tervezett eredmény:   Tisztes helytállás 

 

55 kg: Kecskeméti Krisztián /BHSE 

Edzői indoklás: 1. válogató versenyen legjobb magyarként 2. volt, a második válogatót 

megnyerte, a harmadikon sem ő, sem ellenfele, Kovács Bence (Érdi Sp.) nem fogyasztottak 

le, így egy súllyal feljebb indultak, szorgalmas jó küzdő mentalitású versenyző.  

Tervezett eredmény:   Tisztes helytállás 

 

60 kg: Váncza István  /FTC 

Edzői indoklás: 3 válogatóból kettőt megnyert, az elsőn sérülés miatt nem indult, technikás 

tehetséges versenyző, kadet korosztályban már nyert bronzérmet Kadet VB-n. 

Tervezett eredmény:   Tisztes helytállás  

 

66 kg: Árvai Márk   /CVSE 

Edzői indoklás: 3 válogatóból kettőt megnyert, az elsőn külfölditől kapott ki. Utolsó éves 

junior korcsoportú versenyző, a hazai mezőny felett áll magasan, az elmúlt években többször 

volt válogatott, EB-n, VB-n még maradandót nem tudott lerakni, de az elmúlt félévben 

rendkívül motiváltan készül. 

Tervezett eredmény:   Tisztes helytállás 

 

74 kg: Gégény Dominik  /FTC 

Edzői indoklás: Ebben a súlycsoportban volt a legnagyobb rivalizáció Kismóni Móric, Lévai 

Tamás és Gégény Dominik között. A 3 válogató versenyből Gégény Dominik szoros 

kiegyenlített csatákban kettőt megnyert, így a válogatási elveknek megfelelően ő nyerte ezt a 

versengést. 

Tervezett eredmény:   VIII – X. hely 



84 kg: Kismóni Botond  /Dorogi NC  

Edzői indoklás: Kismóni Botond rendkívül jó versenyző típus, amit az is bizonyít, hogy 

korábban kadet korosztályban már nyert VB bronzérmet. Bár ebben a korosztályban 

fizikálisan még gyenge, de hosszú távon van remény, hogy stabil felnőtt versenyzővé váljon, 

3 válogatóból kettőt megnyert, így a válogatási elveknek megfelelően ő lett a válogatott. 

Tervezett eredmény:   Tisztes helytállás 

 

96 kg: Érsek Róbert   /BHSE 

Edzői indoklás: Magasan a hazai mezőny felett áll, nagyon céltudatos, szorgalmas versenyző. 

3 válogatóból kettőt megnyert, nemzetközi versenyeken is bizonyította, hogy lehet rá építeni: 

Fekete Gyémánt Kupát megnyerte, Bukarestben 2.-, Törökországban 3. volt. 

Tervezett eredmény:   III – VII. hely 

 

120 kg: Szabados Márton  /FTC 

Edzői indoklás: Nagyon szoros volt a csata közte és Vátzi Roland között, de 3 válogatóból 

kettőt megnyert Szabados Márton. Menedzselendőnek ítélem Marcit mindenképpen, mert jó 

szellemű, akcióra törekvő versenyző. Szüksége van még 2-4 évre, mire beér és fizikálisan a 

korosztályában meghatározó tud lenni nemzetközileg. De látom benne a lehetőséget, hogy 

hosszú távon (méreteit is tekintve) igazi és eredményes nehézsúlyú birkózó váljon belőle. 

Tervezett eredmény:   Tisztes helytállás  

 

A kötöttfogású csapattól várható eredmény:  1  érem 

       1  helyezés 

 

 

 

 

 



A verseny költségei: 

Költségterv: 

 

Utazás: Kb.    500 000,- Ft      

Részvételi Ktg. verseny:  20(fő) x 4(nap) x 180(CHF) x 300(HUF) = 4 320 000,- Ft   

Részvételi Ktg. kísérők: 5(fő) x 4(nap)+1(fő)x 8(nap)+1(fő)x3(nap)x180(CHF)x300(HUF)  

= 1 674 000,- Ft 

Indulási díj:   - 

Vízum:    -       

Egyéb (biztosítás,stb):  50 000,- Ft (biztosítás) + 600 000,- Ft (sofőrszállás, szövetségi 

kapitány- és masszőrszállás, napidíj,stb.)   

Bírók ellátmánya:  90 000,- Ft    

Összesen/fő:       

Összesen:    7 234 000,- Ft       

    

 

 

Megjegyzés: Az Európa-bajnokságon továbbá részt vesz még Gulyás István szövetségi kapitány, 

illetve Vass Zoltán masszőr is. Ők nem lesznek beakkreditálva, költségeik a költségtervezet, egyéb 

pontjában vannak feltüntetve. 

 


