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Előterjesztés 

Részvétel a 2017. évi Junior Világbajnokságon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Komáromi Tibor 

 szakmai igazgató 

 

 

Az előterjesztést az MBSZ IB jóváhagyta: 

2017. 07. 12. 
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A verseny megnevezése: Junior világbajnokság 

 

A verseny helye: Tampere 

 

A verseny ideje: 2017. 08. 01 –06.  

 

Szabadfogás:   2017. 08. 01 - 02.   

Női:     2017. 08. 03 – 04.    

Kötöttfogás:    2017. 08. 05 – 06.   

 

Kiutazás időpontja:  

1.Szabadfogású csapat:  2017. 07. 30. 

2.Női csapat:    2017. 08. 02. 

3 Kötöttfogású csapat:  2017. 08. 03. 

 

Hazaérkezés időpontja: 

1. Szabadfogású csapat: 2017. 08. 03.   

2. Női csapat:   2017. 08. 06.    

3. Kötöttfogású csapat:  2017. 08. 07. 

 

 

Kiutazó csapat összetétele: 

 

Csapatvezető: Kovács István 

   

Bíró: Palásti Tibor   

 

Szabadfogás: Bánkuti Zsolt,  

         Támogatás 

50 kg:   -      

55 kg:   - 

60 kg:   - 

66 kg:   Vida Csaba  /Csepeli BC  100% MBSZ 

74 kg:   - 

84 kg:   Tóth Bendegúz /ESMTK  100% MBSZ 

96 kg:   - 

120 kg:  - 
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Női szakág: Martin Gábor  

        Támogatás 

44 kg:   -  

48 kg:   Réczi Bianka  /TSC   100% MBSZ 

51 kg:  -  

55 kg:   Dollák Tamara  /UTE   50% SE 

59 kg:   - 

63 kg:   - 

67 kg:   - 

72 kg:   - 

 

 

Kötöttfogás: Lévai Zoltán, Kliment László  

   

        Támogatás   

50 kg:   - 

55 kg:   Kecskeméti Krisztián /CVSE   50% SE 

60 kg:   Váncza István   /FTC   50% SE 

66 kg:   Árvai Márk  /BHSE   50% SE 

74 kg:   Gégény Doninik /FTC   100% MBSZ 

84 kg:   Kismóni Botond  /Dorogi NC  50% SE 

96 kg:   Érsek Róbert   /BHSE   100% MBSZ 

120 kg:  -  
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A részvétel indoklása, tervezett eredmények: 

Szabadfogás   

 

50 kg: Nem indítunk versenyzőt 

 

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

felkészülést nem vállalta már az idei EB-re sem és most sem. Ez okból kifolyólag nem javaslom 

indulását.  

 

55 kg: Nem indítunk versenyzőt 

 

Edzői indoklás: A hazai válogató versenyt Román Tamás nyerte. Utolsó éves juniorként az 

idei EB-n kapott bizonyítási lehetőséget, de nem nyújtott olyan teljesítményt, hogy érdemes 

legyen indulnia a VB-n, ezért nem javaslom indulását. 

 

60 kg: Nem indítunk versenyzőt 

 

Edzői indoklás: Egyed Balázs (Nagykanizsa) indult az EB-n ebben a súlyban, de sajnos egy 

vesztes mérkőzéssel zárt. Úgy gondolom egyelőre még nem tart azon a nemzetközi szinten, 

hogy a VB-n induljon. 

  

66 kg: Vida Csaba  /Csepeli BC 

 

Edzői indoklás: az EB-n tavaly is és idén is bronzérmet nyert. A hazai rendezésű U23-as EB-

n is részt vett, az elmúlt évben a VB-n is jól birkózott! Bízom benne, hogy idén a VB-n is 

értékes helyezést ér majd el. Azt gondolom, ahhoz, hogy majd a felnőttek között is eredményes 

legyen, szüksége van az ilyen világversenyre. 

Tervezett eredmény:  III-V. hely 

 

74 kg: Nem indítunk versenyzőt 

 

Edzői indoklás: az EB-n Szél Balázs (OSBK) indult és sajnos egy vesztes mérkőzése volt. 

Ráadásul a korábbi térd sérülése még nem jött teljesen rendbe, ezért nem tud 100%-os 

teljesítményt nyújtani. A másik versenyző Lukács Botond (Csepeli BC) aki az U23-as EB-n 

indult, szintén sérült.  

 

84 kg: Tóth Bendegúz /ESMTK 

 

Edzői indoklás: idén az U23-as EB-n ezüstérmet nyert, a junior EB-n egy győztes és egy 

vesztes meccsel a 8. helyen végzett. Úgy gondolom, hogy az EB-n magához képest alul 

teljesített. Nagyon szorgalmas és céltudatos versenyző, én mindenképpen megérdemli az 

esélyt, hogy javítson a VB-n. 

Tervezett eredmény:   V-VIII. hely 
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96 kg: Nem indítunk versenyzőt 

 

Edzői indoklás: Szurovszki Patrik (Pénzügyőr SE) indult az EB-n, ahol egy vesztes mérkőzése 

volt. Igazából Patrik 84 kg-os versenyző, csak a hazai válogatókon nem tudott a súlyában 

válogatott lenni, ezért indult egy súlycsoporttal feljebb. Azt gondolom, hogy egy súllyal feljebb 

a VB-n nincs értelme indulnia. Neki jövőre kell az eredeti súlyában stabil embernek lennie és 

bízom benne, hogy utolsó évesként szép eredményeket fog elérni. 

 

120 kg: Nem indítunk versenyzőt 

 

Edzői indoklás: Az EB-n Atkári Tamás (ESMTK) indult ebben a súlyban, aki újoncként vett 

részt és sajnos csak egy vesztes meccs jutott neki. Azt gondolom, hogy neki nagyon sok, a VB-

nél gyengébb nemzetközi versenyre van szüksége ahhoz, hogy tapasztalatokat gyűjtsön, és 

ezáltal felzárkózzon a nemzetközi mezőnyhöz. Fizikálisan sokat kell erősödnie és súlyban is 

gyarapodnia kell, legfőképpen izomtömegben! Egyébként egy szorgalmas, megbízható, jó 

szellemű versenyző. 

 

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 

 

48 kg:  Réczi Bianka   /TSC 
 

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

végzett a junior EB-n. Idén a Junior Európa-bajnokságon bronzérmet nyert. Nagy lökést adott 

neki, nagyon motiváltan várja a világbajnokságot. 

Tervezett eredmény:    V-VIII. hely 

 

51 kg: Nem indítunk versenyzőt 

 

Edzői indoklás: Váncza Ivett két világversenyen kapott idén lehetőséget. Minden táborban részt 

vett becsülettel végig csinálta, a jövőben is számítunk a munkájára. Ám a világversenyeken 

nyújtott teljesítménye alapján, nem javaslom indulását a VB-n. 

 

55 kg:  Dollák Tamara  /UTE 

 

Edzői indoklás: Első éves junior, van még két éve ebben a korosztályban. Kadetként szép 

eredményeket ért el, érdemes lenne menedzselni, mert a jövőben is akarunk rá számítani, ezért 

javaslom indulását az VB-n. 

Tervezett eredmény:   Tisztes helytállás   
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59 kg: Nem indítunk versenyzőt 

 

Edzői indoklás: Bognár Erika a hazai válogatókat megnyerte. Kadet korú versenyző jó 

képességekkel, a fizikális ereje még nem tökéletes. A jövőt nézve rutinszerzés miatt indult az 

EB-n. A kadet EB-re történő felkészülése miatt, nem javaslom indulását a VB-n. 

 

63 kg: Nem indítunk versenyzőt 

 

Edzői indoklás: Nincs olyan versenyző jelenleg, akit érdemes lenne menedzselni ebben a 

súlycsoportban. 

 

67 kg: Nem indítunk versenyzőt 

 

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

sajnálatosan mind a két versenyző sérült, így ebben a súlycsoportban sem indítunk versenyzőt. 

 

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 javasoltam indulását az EB-n, ám a kadet EB-re való tekintettel a junior VB-n nem 

javaslom indulását. 

  

A Női csapattól várható eredmény:   - érem 

       1 helyezés 

 

 

 

Kötöttfogás: 

 

50 kg: Nem indítunk versenyzőt 

 

Edzői indoklás: Az Európa-bajnokság tapasztalata azt mutatja, hogy ebben a súlycsoportban az 

országban nincs olyan versenyző, aki legalább a nemzetközi középmezőny szintjét eléri 

technikailag és kondicionálisan.  

 

55 kg: Kecskeméti Krisztián /CVSE 

 

Edzői indoklás: Kecskeméti Krisztián ceglédi versenyző volt ebben a súlycsoportban, aki 

képviselte hazánkat az EB-n, harcosan birkózott és csak 2:1-re kapott ki a későbbi 5. helyezett 

román versenyzőtől. Edzőtáborban fegyelmezetten és szorgalmasan dolgozott.  

Tervezett eredmény:   Tisztes helytállás 

 

60 kg: Váncza István  /FTC 

 

Edzői indoklás: Magyar válogatókat megnyerte, az EB-n 4:4-el kapott ki a török versenyzőtől 

úgy, hogy még csak első éves versenyző. Súlycsoportjában van a világon 3-4 versenyző, akiket 

biztos, hogy nem tud legyőzni, viszont a mezőny többségénél jobb. Eredményessége 

nagymértékben függ a sorsolástól, mert le tudja győzni ellenfeleinek többségét és még egy-egy 
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bravúr győzelemre is alkalmasnak tartom. Hosszú távon menedzselendőnek tartom, 

későbbiekben jó eredmények várhatóak tőle. 

 

Tervezett eredmény:    VII-X. hely  

 

66 kg: Árvai Márk   /CVSE 

 

Edzői indoklás: Mivel 1-1,5 évre abba hagyta a birkózást, nagy volt a lemaradása a nemzetközi 

mezőnyhöz képest. Az elmúlt fél év, szívós munkájának köszönhetően visszahozta magát, és a 

válogató versenyeken jó teljesítményt nyújtva megszerezte a válogatottságot. Edzéseken jó a 

hozzáállása, heti rendszerességgel 7-8 edzésen vesz részt, véleményem szerint megérdemli, 

hogy a Világbajnokságon lehetőséget kapjon a bizonyításra. 

Tervezett eredmény:    Tisztes helytállás 

 

74 kg: Gégény Dominik  /FTC 

 

Edzői indoklás: Európa-bajnokságon az 5. helyezésével megszerezte a válogatási elvek alapján 

az indulási jogot az Világbajnokságra. 

Tervezett eredmény:    V-VII. hely 

 

84 kg: Kismóni Botond  /Dorogi NC  

 

Edzői indoklás: Magyar válogató versenyeken két aranyérmet nyerve ő lett válogatott, tavalyi 

Kadet Európa-bajnokságon 5. helyezést ért el, 2015-ben a Kadet VB-n bronzérmet nyert. 

Fegyelmezett szorgalmas birkózó, jó versenyző típus. 

Tervezett eredmény:   Tisztes helytállás 

 

96 kg: Érsek Róbert   /BHSE 

 

Edzői indoklás: Nem csak a magyar, hanem a nemzetközi mezőny egyik legeredményesebb 

versenyzője, hazai mezőnyben megszorítani sem tudják. Európa-bajnokságon nem indult, mert 

az utolsó előtti edzésen megbicsaklott a bokája és nem mertem kockáztatni, hogy az eredmény 

hajszolása miatt hosszabb távon kiessen a felkészülésből, ha rásérül a versenyen még jobban. 

EB felkészülése nagyon jól sikerült és úgy gondolom, hogy ha egészségesen tudja a közvetlen 

felkészülést végig csinálni, akkor érmet várhatunk tőle a Világbajnokságon. 

Tervezett eredmény:    I-III. hely 

 

120 kg: Szabados Márton  /FTC 

 

Edzői indoklás: Szabados Marcel az FTC versenyzője ennek a súlycsoportnak a válogatottja, 

de első éves nagyon fiatal versenyző. Az a véleményem, hogy a nehézsúlyban érett, szinte 

felnőtt versenyzők indulnak a Világbajnokságon, ahol nem tud egyelőre még meccset fogni. 

Viszont jó felfogású, tehetséges versenyzőnek tartom, akinek a méretei is adottak ahhoz, hogy 

évek alatt felépítsük és egy reményteljes nehézsúlyú versenyző váljék belőle. 

 

    

A kötöttfogású csapattól várható eredmény:  1  érem 

       1  helyezés 
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A verseny költségei: 
 

Költségterv: 

 

Utazás: Kb.    2.000.000,- Ft      

Részvételi Ktg. verseny:  10(fő) x 4(nap) x 180(CHF) x 300(HUF) = 2.160.000,- Ft   

Részvételi Ktg. kísérők: 4(fő) x 4(nap)+2(fő)x 8(nap)x180(CHF)x300(HUF)= 1.728.000,- Ft  

Indulási díj:   10(fő) x 100(CHF) x 300(HUF) = 300.000,- Ft 

Vízum:    -      

Egyéb (biztosítás, stb.):  25.000,- Ft (biztosítás)   

Bírók ellátmánya:  90.000,- Ft    

Összesen/fő:       

Összesen:    6.303.000,- Ft       

   

 

 

összeállította: Rögler Gábor 

 

2017. július 10. 


