A Magyar Birkózó Szövetség
Elnökségének és bizottságainak
2014. évi beszámolója

Az Elnökség beszámolója

Az előző közgyűlésünk (2014. május 30.) nyugodt körülmények között zajlott.
Megvitattuk a sportágfejlesztési koncepciót, amely a kiemelt állami támogatás minél
célszerűbb és sikeresebb felhasználását hivatott megoldani, valamint elfogadtuk az
alapszabály módosítást.
A közgyűlést megelőzően Lőrincz Tamás és Bácsi Péter Európa-bajnoki címet nyert, míg
Veréb István és Ligeti Dániel bronzérmet szerzett. A folytatás is látványos volt, hiszen
Bácsi Péter Tashkent-ben Világbajnoki címet szerzett. Ugyan itt Lőrincz Tamás és Lőrincz
Viktor bronzérmet nyert. Az utánpótlás-világversenyeken 10 fiatalunk 11 érmet nyert
hazánknak.
2014. év kiemelt hazai rendezvényünk az Egyetemi és Főiskolai Világbajnokság volt,
melyet Pécsen rendeztünk meg. A magyar csapat káprázatos birkózással 6 aranyérmet és
3 bronzérmet szerzett és mindemellett kötöttfogásban a csapatversenyt is megnyertük.
A kiemelt sportágak jelentős mértékű anyagi támogatása folytatódott. A felhasználására
kitűzött céloknak sikeresen elkezdődött a megvalósítása. A támogatás előtti időszakhoz
képest duplájára nőtt a versenyzői létszám, és elkezdtük kialakítani az akadémiai képzés
országos rendszerét. Ezen kívül a szőnyegprogramban 100 egyesület jutott eddig
szőnyeghez.
Az egyesületek és a helyi akadémiák támogatására az első időszakban kategóriánként
azonos összeget szántunk. 2014 második félévében (III. ütem) azonban ettől eltértünk,
mert az első év mért teljesítmény adatai alapján változtattunk az elosztott összeg
nagyságán. Mint utólag kiderült, a kiemelt sportágak közül a birkózószövetség adja a
legnagyobb továbbadott támogatást az egyesületeknek.
A szokatlanul nagy összegek kissé bonyolult elszámolási rendjében való eligazodáshoz és
a konkrét gondok megoldására a szövetség irodát működtet, amelyet az interneten, a
honlapunkon keresztül is el lehet érni. Így pedig elértük azt, hogy minimális
fennakadásokat leszámítva működik a dolog.
Előttünk áll még egy, rendkívül fontos és nagy feladat, a sportág népszerűsítése. A
nagyobb jelenléte a mindennapokban. Nem a nulláról indulunk. A szövetség hivatalos
honlapjának a sokszínűsége és gyorsasága ma is kiemelkedik az egyéni sportágak
portáljai közül. Az anyagainak a döntő többségét megosztjuk a Facebook-on is, a saját FBoldalunk pedig igazi hírmagazinként működik. A legfontosabb információkat 21
szerkesztőségi címre küldjük meg rendszeresen, így kapcsoljuk be az országos sajtót a
sportági információáramlásba.
A kommunikáció mellé erős marketinget csatlakoztatunk, hogy a birkózás híre minél
szélesebb körben és nagyon vonzó módon terjedjen, aminek alapján egyre több gyerek és
szülő gondoljon ránk sportágválasztáskor.
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A legérzékenyebb területekkel foglalkozó és legnagyobb bizottság, a szakmai két ülést
tartott 2014-ben, és számos kérdésben hozott döntést. Azoknak a túlnyomó többségét az
elnökség elfogadta, és alkalmazzuk azokat a mindennapi gyakorlatban. Érdemes kiemelni
például az NB I. és NB II. csapatbajnoksággal kapcsolatos kérdéseket, ahol a bizottság
javított a felnőtt csapatbajnokság lebonyolítási és szabály rendszerén, ezzel is
izgalmasabbá és élvezhetőbbé téve azt.
Az utánpótlás-bizottság az aktuális éves időszakoknak megfelelően tartott
értekezleteket. A bizottsági tagok részvétele példás volt, csak egy-két – igazolt –hiányzás
akadt. Mint minden évben, most is voltak nézetkülönbségek az azonos eredményt
produkáló válogatott-jelöltek kiválasztásában. A tavalyi eredmények a válogatás
helyességét igazolják. A kadet és junior kötöttfogású, szabadfogású, illetve női szakágban
11 Európa- és világbajnoki érmet szereztük. Ezt megelőzően a legjobb évünk 2013 volt,
amikor 14 éremmel büszkélkedhettünk. Valamennyi világverseny előtt volt lehetőség
négy hét edzőtábori felkészülésre.
Az elmúlt évek nagyon gyenge anyagi helyzetében a szövetség rendszeresen mégis tudott
pénzt kimozdítani a Héraklész Bajnokprogram és a Sport XXI. keretéből a legjobbak
támogatására.
Az átigazolási és fegyelmi bizottság 2014. évben nem tárgyalt fegyelmi eljárást. 118
átigazolás történt az egyesületek között, de mindössze két „ügy” akadt, amelyben elvi
állásfoglalást kellett hozni. Az az Átigazolási szabályzat hatályos szövege alapján történt
meg.
Örvendetes, hogy az év folyamán 2268 új versenyző igazolását kezdeményezték az
egyesületek, valamint 4816 versenyengedélyt váltottak ki.
A korszerű kommunikáció eszközét használja a bíróbizottság is. A 2012-ben elindított, a
bírók munkáját és tájékoztatását segítő honlapjukat folyamatosan töltötték fel hírekkel,
hasznos információkkal, és a segítségével a bírók már online is tudják a küldéseket
követni. Koordinátor Weisz György
A bíróbizottság a 2014-as évben 2 ülést tartott, melyeken a feladataihoz tartozó
témakörökben hozott döntést. Eljárt az év közben felmerült fegyelmi vétségek ügyében,
értékelte a versenyeken résztvevő bírók munkáját, előterjesztette a bíróküldést a
nemzetközi versenyekre. 2014. évben két olimpiai kategóriás bíró volt (Péteri László és
Bacsa Péter) személyében. Továbbá volt négy első osztályú, négy másod osztályú és öt
harmad osztályú bírónk. 2014. december 1-től Bacsa Péter lemondott a Bíróbizottság
Elnöki posztjáról, amit ideiglenesen Péteri László vett át.
Természetesen az orvosi bizottság 2014. évi munkájának a legfőbb fokmérői a kiemelt
világversenyek voltak. Az egészségügyi ellátás zavartalan volt mind a világversenyeken
mind pedig a felkészítő edzőtáborokban. Dr. Bakanek György 2010 májusa óta látja el
munkáját a válogatott keret mellett. Többször tartott a versenyzőknek tájékoztatást a
helyes étrendről, a súlytartás és fogyás alapelveiről, az étrend kiegészítés filozófiájáról,
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és a doppingolás elkerülésének lehetőségeiről. Alapszabályként sikerült lefektetni, hogy
az edző, illetve a sportorvos tudta nélkül senki sem szedhet semmilyen gyógyszert, illetve
étrend kiegészítőt. Kialakította az étrend kiegészítés alapelveit, mely egy általános, illetve
egy speciális, egyéni szükségleteket fedező palettát takar.
Mind a válogatott keret, mind a sportágban és a közvetlen környezetében élők
egészségügyi ellátása évek óta megbízhatóan működik. A bizottság elnöke, dr. Mensch
Henrik – maga is túl sikeres műtéteken – a tevékenységét a Péterfy Sándor utcai KórházRendelőintézetben (amúgy oda tartozik a volt Országos Traumatológiai Intézet is),
részben a XVI. kerületi Szakrendelőben, valamint az általa vezetett Mensch Medicin
Centrum Polyklinikán, magánrendelésen folytatja. Szükség estén, speciális kórképek
ellátására a legmegfelelőbb egészségügyi ellátást biztosító intézettel veszi fel a
kapcsolatot.

Magyar Birkózó Szövetség
Elnöksége
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A Szakmai Bizottság
beszámolója
A Szakmai Bizottság 2014. évben 2 alkalommal ülésezett és nem volt olyan határozat
melyet az elnökség elé kellett terjeszteni.
Az első ülés 2014. január 28-án volt, melyen a bizottság a következőket tárgyalta.
1./ Első pontban a szakmai bizottság egy új diák és serdülő korosztályt érintő
versenyrendszer kialakítását tárgyalta. A szakmai bizottság azt a döntést hozta, hogy a
jelenlegi versenyrendszer jól működik és nem változtatunk rajta.
Ezen javaslatot a szakmai bizottság egyhangúan megszavazta.
2./ A második pontban a szakmai bizottság a Felnőtt Csapatbajnoki rendszer
lebonyolítását tárgyalta.
Az NB I. csapatbajnokság lebonyolítása megmarad a 3 csoportos rendszerben. Mind az NB
I és NB II. csapatbajnokság a felnőtt kötöttfogású súlycsoportokkal kerül lebonyolításra.
A kiírásnak tartalmaznia kell a következőket:
- Nincsen osztályozó a kieső és a feljutó csapat között
- Az eredmények kiszámításában az E pontok maradnak, az odavágó is egy
fordulónak számít és a visszavágó is.
- Az erőnyerő csapatot mindig sorsolni kell
- A leléptetésnél, ha 1-1 az állás a győztes csapatnak 3-1-el legyen elszámolva
- Vendégjátékos és a CELA engedély marad a régi szabályozás szerint.
A következő ülés 2014. Szeptember 2-án volt, melyen a bizottság a következőket
tárgyalta.
1./ Első pontban a szakmai bizottság a 2014. évi, Felnőtt NB I. és NB II. csapatbajnokság
lebonyolításában a következő változtatásokat hozta.
Az 1998-ban születettek csak az 59 kg-ban indulhatnak. Az 1997-ben születettek csak a
mért súlycsoportjukban indulhatnak.
A külföldi vendégjátékosnál kötelező a CELA engedély
Nevezés 2014. október 17. sorsolás október21. délelőtt 9 óra.
Az első fordulóban mindig a rendező az erőnyerő a többi fordulóban mindig sorsolással
döntjük el, hogy ki az erőnyerő.
Az NB II. csapatbajnokságot október 28 és november 23 között le kell bonyolítani.
2./ A második pontban a Szakmai bizottság a 2014.november 29-i tatabányai diák II. OB.
áthelyezését tárgyalta. Az a döntés született, hogy, ha lehetséges 30-án (vasárnap) kerül
megrendezésre, más esetben marad a kiírt dátum.
3./ A harmadik pontban a szakmai bizottság a 2015. évi versenynaptár készítésének
idejét tárgyalta, melynek időpontját október 21-én 10.00 órára írt ki.
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Az Átigazolási és Fegyelmi Bizottság
beszámolója

A Bizottság a 2014. év folyamán négy alkalommal ülésezett. Az üléseken aktuális
témaköröket tárgyaltunk meg.
Az év folyamán 118 versenyzői átigazolás történt az egyesületek között. Mindössze két
olyan „ügy”volt, amelyben elvi állásfoglalást kellett hozni, amely az Átigazolási szabályzat
hatályos szövege alapján történt meg. Egy esetben kellett ténylegesen beavatkozni az
átigazolási folyamatba, amelynek során tisztáztuk a tényállást,s elősegítettük a vitás
kérdés megoldását.
Örvendetes tény, hogy a 2014 év folyamán 2268 új versenyző igazolását kezdeményezték
az egyesületek, s az Egyesületek 4816 versenyengedélyt váltottak ki.
Három esetben foglaltunk állást a csapatbajnokságon történő indulási jogával
kapcsolatban. Erre szintén az Átigazolási Szabályzat, illetve a CsB kiírásának hatályos
szövege szerint találtunk megoldást.
Fegyelmi üggyel 2014. évben mindössze három esetben foglalkoztunk.
Kialakítottuk álláspontunkat a Bírói Testület által javasolt színes lapok fegyelmi
büntetésként történő felhasználásával kapcsolatban. Véleményünket a Téma Elnökségi
Ülésen történő megvitatásán is képviseltük. Részt vállaltunk a versenyrendezési feltételek
c. Napirend előkészítésében, s az Alapszabály változtatásának előkészítésében is.

Dr. Kővári László
a bizottság elnöke
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A Bíró Bizottság
beszámolója
A bíróbizottság a 2014-as évben 2 ülést tartott, melyeken a feladataihoz tartozó
témakörökben hozott döntést. Eljárt az év közben felmerült fegyelmi vétségek ügyében,
értékelte a versenyeken résztvevő bírók munkáját, előterjesztette a bíróküldést a
nemzetközi versenyekre.
A 2014. év elején a Müller Ferdinánd edzőteremben tartottuk a hagyományos országos
bírói értekezletet. Az előadások keretében nemcsak a hazai bírói trendeket és
gyakorlatokat mutattuk be, hanem a tavalyi év világversenyeinek éles szituációit is
kielemeztük videóról.
Nyáron Dunavarsányban két napos értekezlet alkalmával értékeltük az első fél év
eseményeit, beszéltünk előadások keretében a szabályokról, az új elszámolási
rendszerről. Videó anyagok elemzésével, Challange szituációk értékelésével
foglalkoztunk.
A tavaszi szombathelyi Magyar Nagydíjon az összes hazai nemzetközi bíró részt vett és
megelégedéssel dolgozott. Év közben két versenybírónk Szabó Bence és Szél Dávid
sikeres nemzetközi bírói vizsgát tett, így gyarapodott a meglévő létszám.
Nemzetközi bírók listája 2014-ben:
Bacsa Péter
Péteri László
Palásti Tibor
Selényi Péter
Weisz György
Pál Szabolcs
Kismóni János
Tóth János
Szűcs András
Lőrik Zsombor
Hotter László
Kálmán Péter
Szabó Róbert
Szabó Bence
Szél Dávid

Olimpiai Kat.
Olimpiai Kat.
I
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
III.
III.
III
III.
III.

2014-ban elért eredmények:
Nemzetközi:
 a következő bírók vettek részt a világversenyeken és eredményes munkájukkal
megtartották minősítésüket, Tashkentben Péteri Lászlót az UWW Arany Síppal
jutalmazta 2014-ben nyújtott kiemelkedő munkájáért.
 Érdekességként a 24-döntőből Péteri László 6, Bacsa Péter 3, döntőt kapott, ami a
mérkőzések 2/3 erre eddig nem volt példa, ez is mutatja nemzetközi bíróink
munkájának elismertségét.
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Hazai:

Felnőtt VB, Tashkent:
Felnőtt EB, Vantaa :
Egyetemi VB, Pécs:
Junior VB, Zágráb:
Junior EB, Katowice:
Kadet EB Samakov:
Kadet VB, Snina:

Bacsa Péter, Péteri László
Bacsa Péter, Péteri László
Bacsa Péter, Péteri László
Selényi Péter
Weisz György
Palásti Tibor
Pál Szabolcs

Bacsa Péter december 01. lemondott Bíróbizottság Elnöki megbízatásról mert
bejelentette indulási szándékát az MBSZ Elnöki posztjáért.
Bírói honlap: A 2 éve elindított, a bírók munkáját és tájékoztatását segítő honlapot
(www.birobizottsag.hu) folyamatosan töltöttük fel hírekkel, hasznos információkkal,
valamint segítségével a bírók már online is tudják a küldéseket követni, ennek
koordinátora Weisz György.
Kapcsolattartás növelése edzőkkel, versenyzőkkel: Tavaly minden világverseny előtt az
edzőtáborokban a nemzetközi bíróink felkészítést tartottak az utazó versenyzőknek az
aktuális bírói trendekről és irányvonalakról.
2015-es célkitűzések:











Alapfokú bírói tanfolyam indítása
Év elején országos edzői kongresszust szabályváltozások tükrében
A világversenyeken való sikeres bírói munka.
A Magyar nagydíjon az ide érkező bírók megfelelő szintű ellátása.
Hazai versenyek problémamentes levezénylése.
A bevezetett sárga /piros lapok egyértelműsítése.
Edzői elégedettségmérő web-oldal korszerűsítése.
2 új nemzetközi bíró levizsgáztatása.
A gyakran foglalkoztatott bírók számlaképessé tétele.
Nyár eleji bírói 2 napos tábor megszervezése.

Péteri László
Bíróbizottság elnöke
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