Előterjesztés
Részvétel a 2017. évi Kadet Európa-bajnokságon

Előterjesztő: Komáromi Tibor
szakmai igazgató

Az előterjesztést az MBSZ IB jóváhagyta:
2017. 07. 12.

A verseny megnevezése: Kadet Európa-bajnokság
A verseny helye: Szarajevó
A verseny ideje: 2017. 07. 24. – 07. 30.
Szabadfogás:
Női:
Kötöttfogás:

2017. 07. 24 - 26.
2017. 07. 26 – 28.
2017. 07. 28 – 30.

Kiutazás időpontja:
1.Szabadfogású csapat:
2.Női csapat:
3 Kötöttfogású csapat:

2017. 07. 23.
2017. 07. 25.
2017. 07. 27.

Hazaérkezés időpontja:
1. Szabadfogású csapat:
2. Női csapat:
3. Kötöttfogású csapat:

2017. 07. 25.
2017. 07. 29.
2017. 07. 31.

Kiutazó csapat összetétele:
Csapatvezető: Komáromi Tibor
Bíró: Kismóni János
Szabadfogás: Tóth Gábor, Hatos Gábor
42 kg:
46 kg:
50 kg:
54 kg:
58 kg:
63 kg:
69 kg:
76 kg:
85 kg:
100 kg:

Rácz Richárd
Budai-Kovács Marcell
Kiss Károly
Dodó Bence
Veszeli Dániel
Korcsog Milán
Losonczi Dávid
Ubornyák Csaba

Masszőr:

lsd. lentebb

/OSBK
/Csepeli BC
/SZVSE
/Püspökladány
/Csepeli BC
/Csepeli BC
/ESMTK
/KTE

Női szakág: Szatmári Zsolt, Farkas Gábor
38 kg:
40 kg:
43 kg:
46 kg:
49 kg:
52 kg:
56 kg:
60 kg:
65 kg:
70 kg:

Horváth Vanessza
Nagy Nikolett
Szekér Szimonetta
Szél Anna
Bognár Erika
Szabados Noémi
Nagy Bernadett

Masszőr:

lsd. lentebb

/Esztergom
/Csepeli BC
/BHSE
/OSBK
/KTE
/FTC
/UTE

Kötöttfogás: Struhács György, Takács Ferenc

42 kg:
46 kg:
50 kg:
54 kg:
58 kg:
63 kg:
69 kg:
76 kg:
85 kg:
100 kg:

Vitek Amadeusz
Spányik Ákos
Kecskeméti Dávid
Tősmagi Attila
Farkas Rajmund
Bak Gergely
Putnoki Zsolt
Takács István
Szőke Alex
Vátzi Bálint

/BHSE
/BHSE
/CVSE
/ESMTK
/KTE
/FTC
/BHSE
/BVSC
/ESMTK
/BHSE

A részvétel indoklása, tervezett eredmények:
Szabadfogás
42 kg: Nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás: Ebben a súlycsoportban nem terveztem résztvevőt az EB-n, mivel a válogató
versenyeken csak 1-2 induló volt, azok is serdülőkorúak.
46 kg: Nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás: Az előző súlycsoporthoz hasonlóan itt is 1-2 fős válogatók voltak. Lakatos
Angelo (OSBK) két válogató versenyt nyert és Bukarestben is lehetőséget kapott, de
teljesítménye messze van még a nemzetközi szinttől.
50 kg: Rácz Richárd

/OSBK

Edzői indoklás: Ricsi tapasztalt versenyzőnek számít a korosztályban, hiszen tavaly Európa- és
Világbajnokságon vett részt. A válogató versenyeket magabiztosan nyerte, nemzetközi
felkészítő versenyeken – Luckenwaldeban 3., Bukarestben 5., Lengyelországban 3. – jó
eredményeket ért el. Ricsi jó felkészüléssel pontszerző helyen végezhet.
Tervezett eredmény:
V-VIII. hely
54 kg: Budai-Kovács Marcell

/Csepeli BC

Edzői indoklás: Marci is tapasztalt versenyzők közé tartozik, tavaly bronzérmet szerzett az EBon és a VB-n egyaránt. Az idei évben Wolfurtban 3., Bukarestben 5., Lengyelországban 2.
helyezést ért el. Egyre jobban beleerősödik az új súlycsoportjába a még jövőre is kadet korú
versenyző. Az EB-on pontszerző, akár éremesélyes is lehet.
Tervezett eredmény:
III-V. hely
58 kg: Kiss Károly

/SZVSE

Edzői indoklás: Károly utolsó éves kadetkorú versenyző. Tavaly részt vett az EB-on. Az idei
évben Wolfurtban 3., Luckenwaldeban 1. helyezést ért el. Úgy gondolom, hogy idei
teljesítménye alapján a csapat egyik meghatározó egyénisége. Jó birkózással akár érem
közelbe is kerülhet.
Tervezett eredmény:
V-VIII. hely
63 kg: Dodó Bence

/Püspökladány

Edzői indoklás: Bence is első éves kadetkorú versenyző. A válogató versenyeket magabiztosan
hozta. Nemzetközi versenyeken is javuló formát mutat teljesítménye, Bukarestben értékes 5.
helyet szerzett, Lengyelországban pedig döntőt birkózott. Ha az állóképességén fejleszteni
tudunk, értékes győzelmeket arathat az EB-n.
Tervezett eredmény:
Tisztes helytállás

69 kg: Veszeli Dániel

/Csepeli BC

Edzői indoklás: Ez a súlycsoport volt az, ahol a legtöbben szálltak harcba a válogatottságért.
Az utolsó válogató versenyig nyitott volt a kérdés, hogy ki utazik az EB-ra. Dani két válogatott
versenyt megnyerve harcolta ki a válogatottságot, Bukarestben 5., Lengyelországban 3.
helyezést ért el. Ő is első éves kadetkorú versenyző, aki nagy szorgalommal és alázattal végzi
az edzéseket. Tisztes helytállást várok tőle.
Tervezett eredmény:
Tisztes helytállás
76 kg: Korcsog Milán

/Csepeli BC

Edzői indoklás: Milán is első éves kadetkorú versenyző, a jövőt tekintve az egyik legnagyobb
reménységnek tartom, ha a súlya és a fizikális képességei megfelelően fejlődnek. Az idei
évben két válogató versenyt nyert, Lengyelországban is legyőzte riválisát, Horváth Zsoltot,
akivel idén háromszor találkoztak és mind a három alkalommal Milán került ki győztesen. Ha
az EB-ig fizikálisan tud még fejlődni, meglepetést is okozhat a nemzetközi mezőnyben.
Tervezett eredmény:
Tisztes helytállás
85 kg: Losonczi Dávid

/ESMTK

Edzői indoklás: Dávid három válogató versenyt nyert az idén, kötöttfogás után váltott erre a
fogásnemre. Kötöttfogású képességei remélhetőleg segíteni fogják őt az EB-on.
Kapaszkodásban kiválóan érzi magát, lenti helyzetből jól pörget. Idén két nemzetközi
versenyen indult, Luckenwaldeban 1., Lengyelországban 2. helyezést ért el. Ha a hátralévő
időben a megfelelően tud fejlődni – főleg a láb védése tekintetében – az EB-on dobogó közelbe
kerülhet.
Tervezett eredmény:
V-VIII. hely
100 kg: Ubornyák Csaba

/KTE

Edzői indoklás: Csaba még serdülőkorú versenyző, nagy csatában harcolta ki a válogatottságot.
A válogatók végeredménye hármas holtversenyt hozott, így Szlovákiában dőlt el a
válogatottság sorsa, amiből Csaba került ki győztesen. Luckenwalde-ban 3. helyezést,
Szlovákiában 2. Lengyelországban szintén 2. helyezést ért el. Csabától is tisztes helytállást
várok az EB-n. Nagyobb eredményeket jövőre és az azt követő években várok Csabától.
Tervezett eredmény:
Tisztes helytállás

A szabadfogású csapattól várható eredmény:
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helyezés

Női szakág:
38 kg: Nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás: A válogatókat egyedüli indulóként Faragó Vivien (Földes) nyerte. Ki szerettük
volna, vinni nemzetkőzi megméretetésre (Bukarestbe) de sem ő sem a szülei nem vállalták a
versenyt. Edzője (Tőzsér Sándor) szerint nem akar komolyan versenyezni az utolsó válogatóra
már a szülők el sem engedték. Ebben a súlyban nem tudunk versenyzőt indítani.
40 kg: Nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás: Sajnos ebben a súlyban nem volt egy induló sem a válogatókon.
43 kg: Nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás: Nagy versengésben végül a válogató versenyeket Makó Johanna (Dorog)
nyerte. Hogy mindenkinek legyen lehetősége és mi is lássuk, ki hol tart a nemzetkőzi
mezőnyben, Ő is javasolva lett a bukaresti versenyre, de végül nem tudott velünk utazni, mert
nem lett meg időben az útlevele. A dormageni versenyre klub költségen kiutazott velünk ahol
becsülettel küzdött ugyan, de az öt meccsből mind az ötöt úgy veszítette el, hogy már az első
menetben befejezték ellene a mérkőzéseket. Saját bevallása szerint a válldobást ismeri, de
gyakorolta már a malmot is. Nem tud egyszerű fogásokat (húzás, járom stb.) végre hajtani.
Fizikailag gyenge, minden egyes mérkőzésén sérülés veszélye állt fent. Sajnos végül meg is
sérült. A magyar mezőnyben nem tudott a serdülők között válogatott lenni. Nem javaslom az
indulását!
46 kg: Horváth Vanessza

/Esztergom

Edzői indoklás: Hazai válogatókat megnyerte, még csak serdülőkorú versenyző jó
képességekkel, aki tud harcolni a szőnyegen bárkivel szemben. Állásból többnyire kötöttfogású
elemekkel próbálkozik, de láttam már tőle szép lábra támadásokat is. A súlya véleményem
szerint még kicsi (47-kg körül van) ezért a kadet nemzetkőzi, mezőnyhöz fizikailag még
fejlődnie kell. A jövőt nézve rutinszerzés céljából jót tenne neki az EB.
Tervezett eredmény:
Tisztes helytállás
49 kg: Nagy Nikolett

/Csepeli BC

Edzői indoklás: Hazai válogatókat megnyerte, Bukarestben jó birkózással harmadik lett. Első
éves kadet korú versenyző, aki nem túl régóta birkózik. A mérkőzéseken harcos, mentálisan
megbízható. Sok technikai hiányossága van, de példásan edz és szorgalmának köszönhetően
gyorsan fejlődik. A jövőt nézve rutinszerzés céljából jót tenne neki az EB.
Tervezett eredmény:
Tisztes helytállás
52 kg: Szekér Szimonetta

/BHSE

Edzői indoklás: Három válogatóból csak az elsőt nyerte meg a másik két versenyen nem tudott
bemérni (később derült ki, hogy sérülés és egyéb családi gondok is hátráltatták). A másik két
válogató versenyt Raher Orsolya (Cegléd) nyerte. Mindketten lehetőséget kaptak Bukarestben,
Orsi sajnos még nem nemzetkőzi szintre való versenyző. Fizikailag gyenge, úgy ültem a

székben, hogy remélem nem fog megsérülni. Egy vesztes mérkőzéssel zárta a romániai
versenyt. Szimonetta a döntőig menetelt szép birkózással legyőzve könnyedén az Orsi (francia)
ellenfelét is. Már két érme is van világversenyről, igaz a súlya nagy (59-kg) és nehezen fogy,
de remélhetőleg a táborokban megfelelő kontrol alatt tudjuk ezt is tartani. Őt javaslom ebben a
súlyban az Európa Bajnokságra!
Tervezett eredmény:
V-VIII. hely
56 kg: Szél Anna

/OSBK

Edzői indoklás: A hazai válogatókat Ő nyerte, idén már több Eb és Vb érmes versenyzőt is
legyőzött. Két nagy versenyen is (Klippan, Dormagen) ezüstérmes lett jó birkózással. Tavaly
döntőt birkózott az Eb-én. Pszichésen labilis, önbizalom hiányos, (pl. Bukarestben egy gyenge
képességű lengyeltől 8-2 vezetés után kikapott) de véleményem szerint tudunk ezen javítani a
táborokban. Dinamikus erős és gyors, amikor elindul a támadásokkal. Érem esélyesnek tartom
az Európa-bajnokságon
Tervezett eredmény:
I-III. hely
60 kg: Bognár Erika

/KTE

Edzői indoklás: A hazai válogatókat megnyerte, Klippanban harmadik lett, Bukarestben első.
Szorgalmas tehetséges lány, aki már többször bizonyított. A súlya egy kicsit kevés (59-kg) ezért
fizikailag sokat kivesz belőle egy-egy olyan mérkőzés ahol az ellenfél igazi 60-kg méret (3-4
kg-ot fogynak le a versenyzők). Tavaly ezüstérmes lett az Eb-én, idén is egy kicsit kedvezőbb
sorsolással érmes lehet.
Tervezett eredmény:
III-V. hely
65 kg: Szabados Noémi

/FTC

Edzői indoklás: A hazai válogatókat megnyerte, Dormagenben jól birkózott, német és orosz
birkózókat is legyőzött. Nagyon sokat fejlődött az elmúlt fél évben, szorgalmas, első éves
kadetversenyző. A súlya neki sem ideális (65-kg) ezért fizikailag gyenge még a nemzetkőzi
mezőnyhöz. A jövőt nézve rutinszerzés céljából jót tenne neki az EB.
Tervezett eredmény:
Tisztes helytállás
72 kg: Nagy Bernadett

/UTE

Edzői indoklás: A hazai válogatókat megnyerte, nemzetkőzi versenyeken (Klippan, Bukarest)
is jól szerepelt. A tavalyi évhez viszonyítva sokat fejlődött. Mivel nagyon elengedi a súlyát (80kg) ezért a második harmadik meccsre általában nagyon elfárad. Van már érme világversenyről,
ha sikerül jól fogynia (sok a súlya) érmes esélyei lehetnek az Eb-én
Tervezett eredmény:
III-V. hely
A Női csapattól várható eredmény:
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Kötöttfogás:
42 kg: Vitek Amadeusz

/BHSE

Edzői indoklás: A válogató versenyeken Katona Zoltánnal 1-1-re álltak. Válogató
mérkőzéseket írtunk ki, de Katona Zoltán a fogyás miatt ezt nem vállalta. A versenyző a
válogatott edzésein rendszeresen részt vesz. Hozzáállásával és a versenyeken elért eredményei
alapján javaslom az Európa-bajnokságon való részvételét.
Tervezett eredmény:
Tisztes helytállás
46 kg: Spányik Ákos

/BHSE

Edzői indoklás: A válogató versenyeken minden alkalommal a versenyző társai előtt végzett.
Nemzetközi versenyeken érmes helyezéseket ért el (4 db bronzérem). A válogatott edzésein
rendszeresen részt vett. Hozzáállása és az elért eredményei alapján javaslom az Európabajnokságon való részvételét.
Tervezett eredmény:
Tisztes helytállás
50 kg: Kecskeméti Krisztián

/CVSE

Edzői indoklás: A hazai válogató versenyeket megnyerte. A nemzetközi versenyeken egy
bronzérmet tudott nyerni. A válogatott edzésein rendszeresen részt vett. A hazai versenyeken
elért eredményei alapján javaslom az Európa-bajnokságon való részvételét.
Tervezett eredmény:
Tisztes helytállás
54 kg: Tősmagi Attila

/ESMTK

Edzői indoklás: A kadetválogató versenyeken egyszer második helyezése volt. A következő
versenyen sérülés miatt nem tudott indulni, ezen a versenyen Német Milán első lett, de egyedül
indult a súlycsoportban. Az idei évben serdülő korosztályban háromszor találkoztak mindegyik
mérkőzést Tősmagi Attila nyerte. A válogatott edzésein rendszeresen részt vett. A nyert
mérkőzései alapján és a hozzáállása alapján javaslom az Európa-bajnokságon való részvételét.
Tervezett eredmény:
Tisztes helytállás
58 kg: Farkas Rajmund

/KTE

Edzői indoklás: A válogató versenyeken Kovács Árpáddal 1-1-re álltak. Válogató
mérkőzéseket írtunk ki, de Kovács Árpád a fogyás miatt ezt nem vállalta. A versenyző a
válogatott edzésein rendszeresen részt vesz. Hozzáállásával és a versenyeken elért eredményei
alapján javaslom az Európa-bajnokságon való részvételét.
Tervezett eredmény:
Tisztes helytállás
63 kg: Bak Gergely

/FTC

Edzői indoklás: A hazai versenyeket megnyerte. A nemzetközi versenyeken csak
Törökországban nem tudott felállni a dobogóra, 5. lett. A többi nemzetközi versenyen (CRO,
SRB, ROU, GEO.) aranyérmet szerzett. A versenyző a válogatott edzésein rendszeresen részt
vesz. Hozzáállásával és a versenyeken elért eredményei alapján javaslom az Európabajnokságon való részvételét.
Tervezett eredmény:
III-V. hely

69 kg: Putnoki Zsolt

/BHSE

Edzői indoklás: A hazai versenyeket megnyerte. A nemzetközi versenyeken Törökországban
és Horvátországban 3. lett. Két nemzetközi versenyen is aranyérmet szerzett. A versenyző a
válogatott edzésein rendszeresen részt vesz. Hozzáállásával és a versenyeken elért eredményei
alapján javaslom az Európa-bajnokságon való részvételét.
Tervezett eredmény:
V- VIII. hely
76 kg: Takács István

/BVSC

Edzői indoklás: A hazai versenyeket megnyerte. A nemzetközi versenyeken (TUR, CRO, SRB,
ROU, GEO) aranyérmet szerzett. A versenyző a válogatott edzésein rendszeresen részt vesz.
Hozzáállásával és a versenyeken elért eredményei alapján javaslom az Európa-bajnokságon
való részvételét.
Tervezett eredmény:
I-V. hely
85 kg: Szőke Alex

/ESMTK

Edzői indoklás: A hazai versenyeket megnyerte, kadet világbajnok. A nemzetközi versenyeken
(TUR, CRO, SRB, ROU, GEO) aranyérmet szerzett. A versenyző a válogatott edzésein
rendszeresen részt vesz. Hozzáállásával és a versenyeken elért eredményei alapján javaslom az
Európa-bajnokságon való részvételét.
Tervezett eredmény:
I-V. hely
100 kg: Vátzi Bálint

/BHSE

Edzői indoklás: A hazai versenyeket megnyerte. A nemzetközi versenyeken Szerbiában és
Horvátországban 3. lett. Három nemzetközi versenyen (ROU, TUR, GEO) aranyérmet szerzett.
A versenyző a válogatott edzésein rendszeresen részt vesz. Hozzáállásával és a versenyeken
elért eredményei alapján javaslom az Európa-bajnokságon való részvételét.
Tervezett eredmény:
III-V. hely
A kötöttfogású csapattól várható eredmény:
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A verseny költségei:
Költségterv:
Utazás: Kb.
Részvételi Ktg. verseny:
Részvételi Ktg. kísérők:

1.100.000,- Ft
25(fő) x 4(nap) x 160(CHF) x 300(HUF) = 4.800.000,- Ft
6(fő) x 4(nap) + 1(fő) x 8(nap) + 1(fő) x 5(nap) x 160(CHF) x 300(HUF)
= 1.776.000,- Ft
Indulási díj:
Vízum:
Egyéb (biztosítás, stb.):
60.000,- Ft (biztosítás) + 500.000,- Ft (sofőrszállás, szövetségi
kapitány- és masszőrszállás, napidíj, stb.)
Bírók ellátmánya:
90.000,- Ft
Összesen/fő:
Összesen:
8.326.000,- 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.

összeállította: Rögler Gábor
2017. július 10.

