Előterjesztés
Részvétel a 2016. évi Kadet Európa-bajnokságon

Előterjesztő: Komáromi Tibor
szakmai igazgató
Az előterjesztést tárgyalja:
az MBSZ 2016. július 6-i Elnökségi ülése

A verseny megnevezése: Kadet Európa-bajnokság
A verseny helye: Svédország, Stockholm
A verseny ideje:
szabadfogás:
női:
kötöttfogás:

2016. július 19-24.
2016. július 19-20.
2016. július 21-22.
2016. július 23-24.

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

2016. július 17-én
2016. július 19-én
2016. július 21-én

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

2016. július 21-én
2016. július 23-án
2016. július 25-én

Kiutazó csapat összetétele:
Csapatvezető: Lévai Zoltán Utánpótlás vezető
Bíró:
Kismóni János

kötöttfogás: Struhács György szakágvezető edző
Pap Ferenc edző
42 kg: Spányik Ákos/ Dorogi NC.
46 kg: Kecskeméti Dávid/Cegléd,
50 kg: Farkas Rajmund/Kecskemét,
54 kg: Váncza István/Érd,
58 kg: Kecskeméti Krisztián/Cegléd,
63 kg: Bak Gergely/ESMTK,
69 kg: Lévai Tamás/Dorog,
76 kg: Takács István/BVSC,
85 kg: Szőke Alex/ESMTK,
100 kg Vátzi Roland/ Dorog.
nők:

Pásztor Richárd/ Balkány
Török Tamás/Cegléd,
Szivák József/Cegléd,
Putnoki Zsolt/Dorog,
Mohella Flórián/Cegléd,
Vitek Dáriusz/Dorog,
Kismóni Botond Dorog,

Giampiccolo Diletta szakágvezető edző
38 kg: 40 kg: 43 kg: Molnár Nikoletta/Csepeli BC.
46 kg: Kis Krisztina/KASI
49 kg: Faragó Nikoletta/Községi SE. Földes
52 kg: Szekér Szimonetta/Dorog,
56 kg: Szél Anna/Orosháza,

Bognár Erika/KTE
Dollák Tamara/UTE

60 kg: Németh Anna/Dorog,
65 kg Elekes Emese/ESMTK
70 kg Nagy Bernadett/UTE
szabadfogás:

Felhő Viktória/Kiskunhalas

Bánkuti Zsolt szakágvezető edző
Szabó Róbert edző

42 kg: 46 kg: Budai-Kovács Marcell/(Sziget SC
50 kg: Rácz Richárd/OSBK
54 kg: Nagy Zoltán/Csepeli BC
58 kg: Vilhelm Zoltán/UTE),
Kiss Károly/Dunaferr
63 kg: Nagy Péter/Csepeli BC
69 kg: Mester Milán/ESMTK
76 kg: Horváth Zsolt/ESMTK,
Bíró Roland/Kertváros
85 kg: Vátzi Bálint/Dorog
100 kg: Orosz Tibor/ESMTK
A részvétel indoklása, tervezett eredmények:

Kötöttfogás
42 kg: Spányik Ákos/Dorogi NC
Edzői indoklás: A hazai válogató versenyek alapján ő az első ember.
Tervezett eredmény: Tisztes helytállás.

hely

46 kg: 1. Kecskeméti Dávid/Cegléd
Edzői indoklás: A hazai válogató versenyek alapján ő az első ember.
Tervezett eredmény: Tisztes helytállás.

hely

2. Pásztor Richárd/Balkány
Edzői indoklás: Súlycsoportjában a második ember
Tervezett eredmény: Tisztes helytállás

hely

50 kg: Farkas Rajmund/KTE
Edzői indoklás: A nemzetközi versenyek alapján ö az első ember.
Megjegyzés: Mivel Rajmund a hazai súlyban rendezett versenyekre nem fogyott le azzal a
feltétellel legyen válogatott, ha nem tud lefogyni a klubja fizesse ki a részvételét.

Tervezett eredmény: Kedvező sorsolás esetén pontszerzés

5.

hely

54 kg: 1. Vánca István/Érdi Sp.
Edzői indoklás: A válogató versenyek alapján Ő az első ember.
Tervezett eredmény: Tisztes helytállás

hely

2. Török Tamás/Cegléd
Edzői indoklás: Súlycsoportjában a második ember
Tervezett eredmény: Tisztes helytállás

hely

58 kg: 1. Kecskeméti Krisztián/Cegléd
Edzői indoklás: A válogató versenyek alapján ő az első ember
Tervezett eredmény: Tisztes helytállás

hely

2. Szivák József/Cegléd
Edzői indoklás: Súlycsoportjában a második ember
Tervezett eredmény: Tisztes helytállás

hely

63 kg: 1. Bak Gergely/ESMTK
Edzői indoklás: A válogatott versenyek alapján ő az első ember.
Tervezett eredmény: Tisztes Helytállás

hely

2. Putnoki Zsolt/Dorogi NC.
Edzői indoklás: Súlycsoportjában a második ember
Tervezett eredmény: Tisztes helytállás

hely

69 kg: 1. Lévai Tamás/Dorogi NC.
Edzői indoklás: A hazai és a nemzetközi versenyeken mutatott eredményes birkózása alapján ő
az első ember.
Tervezett eredmény: első ötbe kerülés
2. Mohella Flórián/Cegléd

3-5.

hely

Edzői indoklás: Súlycsoportjában a második ember
Tervezett eredmény: Tisztes helytállás

hely

76 kg: 1. Takács István/BVSC-Ganz
Edzői indoklás: A hazai és a nemzetközi versenyeken mutatott eredményes birkózása alapján ő
az első ember.
Tervezett eredmény: első ötbe kerülés

3-5.

hely

2. Vitek Dáriusz/Dorogi NC.
Edzői indoklás: Súlycsoportjában a második ember
Tervezett eredmény: Tisztes helytállás

hely

5 kg: 1. Szőke Alex/ESMTK
Edzői indoklás: A hazai és a nemzetközi versenyeken mutatott eredményes birkózása alapján ő
az első ember.
Tervezett eredmény: első ötbe kerülés

3-5.

hely

2. Kismóni Botond/Dorogi NC.
Edzői indoklás: Súlycsoportjában a második ember
Tervezett eredmény: Tisztes helytállás

hely

100 kg: Vátzi Roland/Dorogi NC.
Edzői indoklás: A hazai és a nemzetközi versenyeken mutatott birkózása alapján ő az első
ember.
Tervezett eredmény: Kedvező sorsolás esetén pontszerzés
A kötöttfogású csapattól várható eredmény:

5.

1-2 érem
1-2 helyezés
8-15 pont

A második emberektől tisztes helytállást és rutinszerzést várunk.
Nők
38 kg: Nem indítunk versenyzőt.

hely

40 kg: Nem indítunk versenyzőt.
43 kg: Molnár Nikoletta/Csepeli BC
Edzői indoklás: Megnyerte egy alkalommal a 43 és két alkalommal a 46kg-os hazai válogató
versenyeket. Bukarestben 3. helyen végzett 43-kg-ban, Dormagenben megverte a tavalyi 46kgos német európa bajnokot, ami bizakodásra ad okot.
Tervezett eredmény: 1-5

hely

46 kg: Kis Krisztina/KASI
Edzői indoklás: Molnár Nikolettától kétszer vereséget szenvedett, viszont akaratos, tehetséges
és a jövőre tekintve hasznára válna az EB szereplés.
Tervezett eredmény: 10-15

hely

49 kg: Faragó Nikoletta/Községi SE. Földes
Edzői indoklás: Mivel Szekér Szimonetta 52 kg-ban indul, ennek köszönhetően első helyre
lépett fel ebben a súlycsoportban. Tapasztalatot, nemzetközi meccs rutint kell szereznie.
Tervezett eredmény: 10-15

hely

52 kg: 1. Szekér Szimonetta/Dorogi NC.
Edzői indoklás: A hazai mezőnyből nem talált legyőzőre, nemzetközi versenyeken is sikerült
kétszer döntőig jutnia.
Tervezett eredmény: 1-5

hely

2. Bognár Erika/KTE
Edzői indoklás: Stabil és fejlődő teljesítményt mutat versenyről versenyre. Szimonetta előtte
jár, de a nemzetközi mezőnyben okozhat meglepetést.
Tervezett eredmény: 3-8

hely

56 kg: 1. Szél Anna/Orosháza
Edzői indoklás: A hazai válogatókon első helyen végzett. A nemzetközi versenyek nyújtott
birkózása meggyőző volt, bárkit képes megverni.
Tervezett eredmény: 1-3
2. Dollák Tamara/UTE

hely

Edzői indoklás: Anna után, súlycsoportjában a második. Sok értékes mérkőzést sikerült nyernie
jó ellenfelek ellen, mind Bukarestben, mind Dormagenben.
Tervezett eredmény: 3-8

hely

60 kg: 1. Németh Anna/Dorogi NC.
Edzői indoklás: Anna szorgalmas, kitartó munkájával folyamatosan fejlődik. Súlycsoportjában
nyerte a válogató versenyeket.
Tervezett eredmény: 5-15

hely

2. Felhő Viktória/Kiskunhalas
Edzői indoklás: A válogató versenyeken második helyezést ért el. Technikailag még le van
maradva, viszont fejlődésére pozitív hatással bírhat egy EB szereplés.
Tervezett eredmény:

10-15 hely

65 kg: Elekes Emese/ESMTK
Edzői indoklás: Súlycsoportjában itthon kiemelkedő. Nemzetközi viszonylatban is ott van a
legjobbak között.
Tervezett eredmény:

2-5

hely

70 kg: Nagy BernadettUTE
Edzői indoklás: A nemzetközi versenyeken látottak alapján bíztató. Vannak jobbak a súlyában,
de egy jó sorsolással tud meglepetést okozni.
Tervezett eredmény: 3-8

hely

A Női csapattól várható eredmény:

Szabadfogás
42 kg: Nem indítunk versenyzőt.
46 kg: Budai-Kovács Marcell/Csepeli BC

3
érem
3-6
helyezés
10-20 pont

Edzői indoklás: Serdülő kora ellenére simán nyerte a hazai válogatókat, a nemzetközi
versenyeken is biztatóan birkózott, két 5. helyet is elért és értékes győzelmeket szerzett. Mivel
ahogy említettem még serdülő korú ezért a jövő szempontjából javasolnám az EB. indulását.
Tervezett eredmény:

8-10.

hely

50 kg: Rácz Richárd/OSBK
Edzői indoklás: A hazai válogatókat magabiztosan megnyerte. A nemzetközi versenyeken egy
első és egy ötödik helyet szerzett mivel még első éves kadet ezért azt gondolom, hogy a
nemzetközi rutin megszerzése miatt is fontosnak tartanám, hogy induljon az EB.-n.
Tervezett eredmény:

10.-13.

hely

54 kg: Nagy Zoltán/Csepeli BC
Edzői indoklás: A hazai válogatókon ő szerepelt a legjobban. A nemzetközi versenyeken is
biztatóan teljesített egy első és egy ötödik helyet gyűjtött be. Ő az egyike azok közül, aki utolsó
éves ebben a korosztályban ezért is javasolnám az indulását.
Tervezett eredmény: 10.-13.

hely

58 kg: 1. Vilhelm Zoltán/ UTE
Edzői indoklás: Vilhelm az első ember ebben a súlyban, aki a válogatókat nyerte és a junior
válogatókon is bizonyított, ezenkívül a nemzetközi versenyeken egy 5. helyet szerzett. Tavaly
is már a válogatott keret tagja volt, mint felkészítő ember és egy év alatt azt gondolom, hogy
nagyon sokat fejlődött.
Tervezett eredmény:

8-10.

hely

2. Kiss Károly/Dunaferr
Edzői indoklás: Második emberként javasolnám, mert a hazai válogatókon kis különbséggel
maradt alul és a felkészülési nemzetközi versenyeken egy első és egy ötödik helyet ért el. Mivel
jövőre számítanék rá, mint első ember ezért támogatnám az EB. indulását.
Tervezett eredmény: 10.-13.

hely

63 kg: Nagy Péter/Csepeli BC
Edzői indoklás: Serdülő kora ellenére a hazai válogatókon ő szerepelt a legjobban, illetve a
nemzetközi versenyeken elért eredménye egy első egy harmadik és egy ötödik hely. Őt is
elsősorban azért javasolnám, mert ugyan fiatal még, de a jövőre nézve fontos lenne, hogy
szerepeljen az EB.-n.
Tervezett eredmény:

8-10

hely

69 kg: Mester Milán/ESMTK
Edzői indoklás: A hazai válogatókat magabiztosan nyerte és tavaly is már válogatott volt és
részt vett az EB.-n és a VB.-n. Az idei nemzetközi versenyeken szerzett egy harmadik helyet.
Ő az egyik, aki utolsó éves és talán a legtapasztaltabb a csapatban, az edzés munkája és a
hozzáállása is követendő a fiatalok számára. A tavalyi év rutinszerzés volt a számára idén
elsősorban tőle várnék eredményt.
Tervezett eredmény:

5-8.

hely

76 kg: 1. Horváth Zsolt/ESMTK
Edzői indoklás: Ebben a súlyban a Horváth Zsolt az első ember, mert a válogatókon ő szerepelt
a legjobban és a nemzetközi versenyeken két harmadik helyet ért el. Meglepetésekre lehet
képes, de egyenlőre mivel még első éves ebben a korosztályban a nemzetközi rutin még
hiányzik, ezért javasolnám ez EB. indulását.
Tervezett eredmény:

5-8.

hely

2. Bíró Roland/Kertváros
Edzői indoklás: Második emberként jelölném Bíró Rolandot, aki szintén kis különbséggel
maradt alul a hazai válogatókon és már tavaly is a válogatott keret tagja volt végig csinálta
velünk az egész felkészülés, egy megbízható, szorgalmas versenyző. Idén a nemzetközi
versenyeken egy első és egy ötödik helyet szerzett. Őt is a jövőre nézve ahhoz, hogy majd junior
korosztályban első ember lehessen, javasolnám az indulását.
Tervezett eredmény: 10.-15.

hely

85 kg: Vátzi Bálint/Dorog
Edzői indoklás: A hazai válogatókat magabiztosan megnyerte. A nemzetközi versenyeken elért
két bíztató második helyet. Bár nem kimondottan szabadfogású versenyző, de éppen ez lehet
az előnye, hogy a kötöttfogású birkózásával meg lepheti a mezőnyt. Az elmúlt évek pedig azt
mutatják, hogy a nagyobb súlyokban egy kicsit több az esélyünk a pontszerzésre. Többek között
ezért is javasolnám az EB. szereplését.
Tervezett eredmény:

5-8.

hely

100 kg: Orosz Tibor/ESMTK
Edzői indoklás: Ő is elsősorban kötöttfogású birkózó, de ennek ellenére simán nyerte a hazai
válogatókat és a nemzetközi versenyeken is szerzett egy második helyet. Mint ahogy azt a 85.
kg-nál is említettem az itt is igaz, hogy talán a nehézsúlyban nagyobb az esélyünk, hogy egy
értékes helyezést érjünk el ezért javasolnám az EB. csapatba.

Tervezett eredmény:

6.-8.

hely

A szabadfogású csapattól várható eredmény:

2-3
5-8

érem
helyezés
pont

Költségterv:
Utazás:
Réstvételi Ktg.verseny:
Réstvételi Ktg. kísérők:
Indulási díj:
Vízum:
Egyéb (biztosítás,stb)
Összesen:

3420,- eFt
5638,- eFt
2088,- eFt
- ,- eFt
60,- eFt
11206,- eFt

A második emberek csak egyesületi költségen indulhatnak, melynek
összege 350.000,- Ft/fő. 12 versenyzőt neveztek a válogatott edzők második
emberként ez összesen 4.200,- eFt.
2016. 07. 06.

