Előterjesztés
Részvétel a 2016. évi Junior Világbajnokságon

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

A verseny megnevezése: Junior Világbajnokság
A verseny helye: Franciaország, Macon
A verseny ideje:
2016. augusztus30-szeptember 4.
kötöttfogás:
női:
szabadfogás:

2016. augusztus 30-31.
2016. szeptember 01-02.
2016. szeptember03-04.

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

2016.augusztus 28-án
2016. augusztus 30-án
2016. szeptember 01-én

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

2016. szeptember01-én
2016. szeptember03-án
2016. szeptember05-én

Kiutazó csapat összetétele:
Csapatvezető: Komáromi Tibor
Masszőr: Pál Norbert
Bíró: Weisz György
Kötöttfogás Lévai Zoltán szakágvezető edző
Repka Attila kötöttfogású edző
50 kg:
Nem indítunk versenyzőt
55 kg:
Nem indítunk versenyzőt
60 kg:
Torba Erik /Dorogi NC
100 % MBSZ
66 kg:
Balatoni Bence /Monori SE
50 % SE költség
74 kg
Lévai Zoltán /Dorogi NC
100 % MBSZ
84 kg:
Papp Bertalan /Dorogi NC
100 % MBSZ
96 kg:
Érsek Róbert /Dorogi NC
50 % SE költség
120 kg:
Almási Ferenc /Csepeli SC
50 % SE költség
Nők:
44 kg:
48 kg:
51 kg:
55 kg:
59 kg:
63 kg:
67 kg:
72 kg:

Nagy Lajos szakágvezető edző
Szatmári Zsolt Női edző
Réczi Bianka (Tatabánya)
100% MBSZ
Nem indítunk versenyzőt
Nem indítunk versenyzőt
Galambos Ramóna (Szigetvár) 100% MBSZ
Vilhelm Viktória (UTE)
100% MBSZ
Nem indítunk versenyzőt
Nem indítunk versenyzőt
Száraz Vivien (Jász SE)
100% SE költség

2

Szabadfogás: Tihanics Tibor szakágvezető edző
Páli Sándor szabadfogású edző
50 kg:
Balog Zoltán OSBK
100% SE költség
55 kg:
Román Tamás KTE
50% SE költség
60 kg:
Egyed Balázs Kanizsa
100% SE költség
66 kg :
Vida Csaba Csepel BC
100% MBSZ
74 kg:
Lukács Botond Csepel BC
50% SE költség
84 kg:
Tóth Bendegúz ESMTK
100% MBSZ
96 kg:
Wittman Kristóf HVSE
100% MBSZ
120 kg:
Nagy Mihály Sziget SC
50% SE költség
A Junior VB-hez kapcsolódóan szeptember 4-én kerül sor az UWW közgyűlésére, ahol
kijelölésre kerül a 2018. évi felnőtt VB rendezője. A döntést megelőzően a pályázó magyar
szövetségnek „prezentációt” kell tartania. A prezentációt Bacsa Péter alelnök fogja megtartani.
A közgyűlésen UWW elnökségi tagok választására és bizottsági tagok választására is sor fog
kerülni. A közgyűlésen részt vesz még Németh Szilárd elnök úr és Farkas Tibor főtitkár is.
A részvétel indoklása, tervezett eredmények
Kötöttfogás
50 kg: Nem indítunk versenyzőt
Az Európa-bajnokság tapasztalata azt mutatja, hogy ebben a súlycsoportban jelenleg nincs
olyan versenyzőnk, aki eredményesen tudna szerepelni a világbajnokságon.
55 kg: Nem indítunk versenyzőt
Kecskeméti Ferenc ceglédi versenyző volt ebben a súlycsoportban, aki képviselte hazánkat az
EB-n, de már ott is igen nehezen tudott lefogyni, majdnem feladta a fogyást, meggyőződésem,
hogy nem tudja hozni az 55 kg-ot és a jövő érdekében nem is tenném ki ennek a terhelésnek.
Magyar versenyzők, akik ebben a súlycsoportban az első háromba tartoznak, túl fiatalok a
világbajnokság mezőnyéhez, fizikálisan, érettségben nagyon el vannak maradva. Jellemzően az
elmúlt évekhez, azok az országok, akik ütőképes versenyzőt nem tudnak kiállítani, nem
indítanak versenyzőt, így olyan sűrű mezőny gyűlik össze, ahol a mi fiatal versenyzőink mecset
sem tudnak fogni.
60 kg: Torba Erik /Dorogi NC
Nem csak a súlycsoportja, hanem a junior korosztály egyik legeredményesebb versenyzője az
országban, hazai mezőnyben megszorítani sem tudják. Európa-bajnokságon 9. lett, de sérülten
készült (részleges boka szalag szakadás) és ennek ellenére csak 6:5-re kapott ki a későbbi
bronzérmes örmény versenyzőtől. Úgy gondolom, hogy ha egészségesen tudja a közvetlen
felkészülést végig csinálni az ilyen kiélezett mérkőzések az ő javára fordulnak.
Tervezett eredmény:
1-3. hely
66 kg: Balatoni Bence /Monori SE
Súlyos sérülés hullám miatt nagy volt a lemaradása a nemzetközi mezőnyhöz képest, az elmúlt
másfél év szívós munkájának köszönhetően vissza hozta magát, és nemzetközi versenyeken
többször érmes helyen végzett. Az Európa-bajnokság előtti héten orbánc bőrfertőzést kapott,
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lázas volt, így edzeni sem tudott az utolsó héten, ez miatt antibiotikumot kellett szednie, így az
Európa-bajnokságon nem tudott bizonyítani. Magyarországon minden válogató versenyt
megnyert, edzéseken példamutató a hozzáállása.
Tervezett eredmény:
9-10 hely
74 kg: Lévai Zoltán /Dorogi NC
Európa-bajnokságot nagyon magabiztos birkózással megnyerte, ha hasonló fegyelmezett
birkózást tanúsít, akkor a Világ-bajnokság megnyerésére is komoly esélye van.
Tervezett eredmény:
1.
hely
84 kg: Papp Bertalan /Dorogi NC
Magyar válogató versenyeken minden magyar ellenfelét legyőzve lett válogatott, tavalyi Világbajnokságon bronzérmet nyert. Erre idén is komoly esélye van, az idei Európa-bajnokságon 8.
lett, de egy teljesen kiegyenlített mérkőzésen kapott ki (2:1) egy grúz versenyzőtől, úgy
gondolom, ha egy fordulóval később kerül szembe ezzel a versenyzővel, akkor biztosan nyeri
azt a mérkőzést is. Előző években nyert EB-VB érmei bizonyították, hogy lehet rá számítani és
képes felvenni a nemzetközi elit élvonalába tartozó birkózókkal a versenyt.
Tervezett eredmény:
3-5
hely
96 kg: Érsek Róbert /Dorogi NC
Első éves juniorként már az első számú versenyző ebben a súlycsoportban. EB előtt a török
versenyen 2. lett (3 győzelem, 1 vereség), ezzel bizonyítva, hogy képes ebben a korcsoportban
is helyt állni, U23-as Országos Bajnokságon szintén második helyezést ért el. Tavaly egy
korosztállyal lejjebb EB-n (3.) és VB-n (2.) is érmes volt. Az idei Európa-bajnokságon kiesett,
egy térd sérülés miatt nem tudott rendesen felkészülni. Most már egészséges, és egy jó
felkészüléssel és sorsolással, meglepetésre is alkalmasnak tartom.
Tervezett eredmény:
7-10. hely
120 kg: Almási Ferenc /Csepeli SC
Magyarországon nincs más versenyző ebben a súlycsoportban, egyenlőre még kicsi a tömege
(110-113 kg), de folyamatosan növekszik, és fejlődik. Hozzáállásával nincs gond,
súlycsoportjában van a világon 3-4 versenyző, akiket biztos, hogy nem tud még legyőzni,
viszont a mezőny többségénél jobb. Eredményessége nagymértékben függ a sorsolástól, mert
le tudja győzni ellenfeleinek többségét és még egy-egy bravúr győzelemre is alkalmasnak
tartom.
Tervezett eredmény:
5-7
hely
A kötöttfogású csapattól várható eredmény:

2
1

érem
helyezés

Nők
44 kg: Réczi Bianka (Tatabánya)
Az Eb-én 5. helyen végzett. Fiatal, VB-én eddig még nem szerepelt.
Tervezett eredmény:
5-10 hely
48 kg: Nem indítunk versenyzőt
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51 kg: Nem indítunk versenyzőt
55 kg: Galambos Ramóna (Szigetvár)
Korosztályában a legjobb. Sajnálatos sérülése miatt nem indulhatott az Eb-én.
Tervezett eredmény:
1-3. hely
59 kg: Vilhelm Viktória (UTE)
Az Eb-én 5. helyen végzett. Fiatal, VB-én eddig még nem szerepelt.
Tervezett eredmény:
5.
hely
63 kg: Nem indítunk versenyzőt
67 kg: Nem indítunk versenyzőt
72 kg: Száraz Vivien (Jász SE)
100 % SE költség
Tervezett eredmény: tisztes helytállás
A Női csapattól várható eredmény:

1
1

érem
helyezés

Szabadfogás
50 kg: Balogh Zoltán OSBK
Az EB –re való felkészülésben maximálisan odatette magát még két évig junior. Jó a hozzá
állása , Orosházán a birkózó sportág népszerűsítése szempontjából nem mindegy, hogy van VB
indulója, a többi sportággal szemben! Ez által az önkormányzati támogatás összege sem
elhanyagolható.
Tervezett eredmény: tisztes helytállás.
55 kg: Román Tamás KTE
Az Európa- Bajnokságon 10 helyezést ért el, a későbbi ezüstérmestől kapott ki, 10:5-re
megverte a fehéroroszt 6:1-re, a vigaszágon az örmény ellen térd sérülése hátráltatta ezért
kikapott . A jövő évi U23 EB Magyarországon lesz az idén is ő nyerte az U23-as OB-t.
Menedzselés szempontjából javaslom.
Tervezett eredmény: 10
hely
60 kg: Egyed Balázs Kanizsa
Balázs első éves junior az idén felnőtt magyar bajnok volt. az előző korosztályában volt már
EB-én 5.-ik szintén a jövő évi U23-as EB miatt javaslom, valamint szorgalmas, és tehetséges
versenyző.
Tervezett eredmény: tisztes helytállás
66 kg: Vida Csaba Csepel
A súlycsoportjában magasan a mezőny felett van, az Európa-bajnokságon elért bronzérme, valamint az
EB- én mutatott birkózása alapján javasoljuk a VB indulásra!!

Tervezett eredmény: 5-10

hely
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74 kg : Lukács Botond Csepel
A nemzetközi versenyeken jól birkózott. Tavaly a kadet EB-n 3. helyezet volt, az EB előtt
antibiotikumot kellett szednie ezért is lehetett az, hogy gyenge formába birkózott.
Tervezett eredmény: 10
hely
84 kg: Tóth Bendegúz ESMTK
A nemzetközi versenyeken eredményesen birkózott, az EB-n én elért 5. helyezése biztató, ha
nem izgulja el és az edzői utasításokat betartja, érmes lehetet volna.
Tervezett eredmény: 5-10 hely
96 kg: Wittman Kirstóf Haladás
Edzői indoklás: Bukarestben az 5. lett az EB-n jól birkózott, a bronz mérkőzésen egy pillanatra
hibázott és ez sajnos elég volt ahhoz, hogy a mérkőzést elveszítse.
Tervezett eredmény: 5-10 hely
120 kg: Nagy Mihály Sziget SC
Ebben a súlycsoportban nincs más versenyzőnk, világversenyről van már érme az Eb-n 9. lett,
ha a fejébe rendet tudunk tenni, akkor a VB-én, eredményesen tud szerepelni. Az Eb-n sajnos
nem hitte el hogy győzhetne ezért kapott ki a grúz versenyzőtől.
Tervezett eredmény: 3-5
hely
A szabadfogású csapattól várható eredmény:

1
2

érem
helyezés

A verseny költségei:
Utazás: Kb.
Részvételi költség versenyzők:
Részvételi költség kísérők:
Indulási díj:
Vízum:
Egyéb (biztosítás, stb.)
Összesen:
Várható SE költség egy főre (100 %)

2.200.000,- Ft
3.340.000,- Ft
1.670.400,- Ft
464.000,- Ft
50.000,- Ft
7.724.400,- Ft
370.000 – 390.000,- Ft.

Budapest, 2016. július 4.
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