Előterjesztés
Részvétel a 2017. évi Kadet Világbajnokságon

Előterjesztő: Komáromi Tibor
szakmai igazgató

Az előterjesztést az MBSZ IB jóváhagyta:
2017. 08. 15.
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A verseny megnevezése: Kadet Világbajnokság
A verseny helye: Athén
A verseny ideje: 2017. 09. 04. – 10.
Kötöttfogás:
Női:
Szabadfogás:

2017. 09. 04 – 06.
2017. 09. 06 – 08.
2017. 09. 08 – 10.

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

2017. 08. 27.
2017. 09. 02.
2017. 09. 04.

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

2017. 09. 07.
2017. 09. 09.
2017. 09.11.

Kiutazó csapat összetétele:
Csapatvezető: Komáromi Tibor
Bíró: Weisz György
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
Veszeli Dániel
Losonczi Dávid
Ubornyák Csaba

Masszőr:

lsd. lentebb

Támogatás
/OSBK
/Csepeli BC
/SZVSE

50% SE
100% MBSZ
100% MBSZ

/Csepeli BC

50% SE

/ESMTK
/KTE

50% SE
50% SE
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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:

Szekér Szimonetta
Szél Anna
Bognár Erika
Szabados Noémi
Nagy Bernadett

Masszőr:

lsd. lentebb

Támogatás

/BHSE
/OSBK
/KTE
/FTC
/UTE

100% MBSZ
100% MBSZ
100% MBSZ
50% SE
100% MBSZ

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:

Kecskeméti Dávid
Farkas Rajmund
Bak Gergely
Putnoki Zsolt
Takács István
Szőke Alex
Vátzi Bálint

Támogatás
/CVSE

100% MBSZ

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

50% SE
100% MBSZ
50% SE
100% MBSZ
100% MBSZ
100% MBSZ

A részvétel indoklása, tervezett eredmények:
Szabadfogás
42 kg: Nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás: Ebben a súlycsoportban nem terveztem résztvevőt már az Eb-n sem, 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, így az EB-hez hasonlóan a VB-n sem
javaslom indulását.
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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 – Luckenwalde-ban 3., Bukarestben 5.,
Lengyelországban 3. – jó eredményeket ért el. Európa Bajnokságon is érem közelbe
kerülhetett volna. 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 EB-n 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 VB-n pontszerző helyezést is elérhet.
Tervezett eredmény:
V-VIII. hely
58 kg: Kiss Károly
/SZVSE
Edzői indoklás: Károly utolsó éves kadetkorú versenyző. Tavaly részt vett az EB-n. Az idei
évben Wolfurtban 3., Luckenmwalde-ban 1. helyezést ért el. Az Európa-bajnokságon jól
birkózott, 5. helyezést ért el. Úgy gondolom, hogy idei teljesítménye alapján a csapat egyik
meghatározó egyénisége. Jó birkózással akár érem közelbe is kerülhet.
Tervezett eredmény:
III-V. hely
63 kg: nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás: A súlycsoport válogatottja Dodó 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. Nála látható a legtöbb fejlődés, mivel az EB-n is jó teljesítményt nyújtott,
így javasoltam indulását a Világbajnokságon, ám a versenyző nem kívánt élni a
lehetőséggel.
69 kg: Veszeli Dániel
/Csepeli BC
Edzői indoklás: Ez a súlycsoport volt az, ahol a legtöbben szálltak harcba a
válogatottságért. Dani két válogató 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. Az Európa-bajnokságon a későbbi
bronzérmestől, nagyon szoros csatában veszített. Tisztes helytállást várok tőle a
Világbajnokságon.
Tervezett eredmény:
Tisztes helytállás
76 kg: nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás: A súlycsoport válogatottja Korcsog Milán is első éves kadetkorú
versenyző, a jövőt tekintve az egyik legnagyobb reménységnek tartom, ha a súlya és a
fizikális képességei megfelelően fejlődnek. Az Európa-bajnokságon sajnos nem nyújtott jó
teljesítményt, így nem javaslom indulását a Világbajnokságon.

4

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 VB-n.
Kapaszkodásból kiválóan érzi magát, lenti helyzetből jól pörget. Idén két nemzetközi
versenyen indult, Luckenwalde-ban 1., Lengyelországban 2. helyezést ért el. Ha a
hátralévő időben a megfelelően tud fejlődni (lábvédés, állóképesség), akkor pontszerző
lehet a VB-n.
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, Európabajnokságon nagyon jól birkózott. Csabától is tisztes helytállást várok az VB-n. Nagyobb
eredményeket jövőre és az azt követő években várok Csabától.
Tervezett eredmény:
Tisztes helytállás
A szabadfogású csapattól várható eredmény:
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érem
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 pedig 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 csak
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 még a serdülők
között válogatott lenni. Nem javaslom az indulását!
46 kg:

nem indítunk versenyzőt
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Edzői indoklás: Horváth Vanessza utolsó éves serdülő versenyző, a folyamatos terhelést
még nem bírja, de megkapta a lehetőséget az Európa-bajnokságon. Egy meccset tudott is
nyerni, de jelentős technikai hátránnyal indult a többiekkel szemben. Még nem érett arra,
hogy részt vegyen a Világbajnokságon.
49 kg: nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás: Nagy Nikolett sérüléssel bajlódva, de összeszorított fogakkal csinálta
végig az EB felkészülést. Nagyon szorgalmas első éves kadet kislány. Nincs két éve, hogy
birkózik ahhoz mérten gyorsan fejlődik, de még nem éret arra, hogy részt vegyen egy
Világbajnokságon, ezért nem javaslom indulását.
52 kg: Szekér Szimonetta
/BHSE
Edzői indoklás: Szimonetta úgy került az Eb csapatba, hogy a három válogatóból nem
tudott csak egyen elindulni (amit meg nyert), de a korábbi eredményei alapján szerettünk
volna neki esélyt adni. A nemzetkőzi versenyeken jól szerepelt, így indulhatott az Európabajnokságon ahol fegyelmezett, taktikus birkózással bronzérmet nyert. A súlya még
mindig magas a reggeli méréshez, de remélhetőleg a táborokban jobban kontrol alatt
tudjuk tartani. Őt javaslom ebben a súlyban a Világbajnokságra!
Tervezett eredmény
III-V. hely
56 kg: Szél Anna
/OSBK
Edzői indoklás: Anna nagyon tudatosan készült az Európa Bajnokságra, a nehezebb
ellenfeleknél sokat hibázva birkózót (igyekszünk javítani ezen a táborokban) de így is
átgázolt a mezőnyön és Európa-bajnok lett. Ha marad a kitartása egy jobb sorsolással
éremért birkózhat a Világbajnokságon is. Őt javaslom ebben a súlyban a Világbajnokságra!
Tervezett eredmény:
III-V. hely
60 kg: Bognár Erika
/KTE
Edzői indoklás: Erika szorgalmasan sok sérüléssel küzdve, összeszorított fogakkal
csinálta végig az Eb felkészülést. Az Európa-bajnokságon fegyelmezett taktikus
birkózással két olyan ellenfelét is legyőzve, akiktől eddig kikapott, megérdemelten
álhatott a dobogó legtetejére. Az orvosok szerint a váll sérülését kicsit pihentetni,
tornáztatni kell, de fel fog tudni készülni a Világbajnokságra. Őt javaslom ebben a súlyban
az Világbajnokságra!
Tervezett eredmény:
III-V. hely
65 kg: Szabados Noémi
/FTC
Edzői indoklás: Noémi napról napra nagy léptekben fejlődik. Nagyon szorgalmas, kitartó
első éves versenyző, aki véleményem szerint jövőre érem esélyes lehet. Az Európabajnokságon is jól birkózót nem ijedt meg, bárkinek neki megy a szőnyegen. Rutin szerzés
céljából fontos lehet neki Athén. Őt javaslom ebben a súlyban az Világbajnokságra!
Tervezett eredmény:
Tisztes helytállás
72 kg: Nagy Bernadett
/UTE
Edzői indoklás: Bernadett, véleményem szerint súlycsoportja elitjébe tartozik, de a
rendszeres, hatalmas fogyások (8-10 kg, fogy egy versenyre) jelentősen rontanak az
esélyein. Az Európa Bajnokságon a második nap (amikor volt 2 kg súlyengedmény) tért
kicsit magához, akkor tudott megbízhatóan birkózni. Őt javaslom a Világbajnokságra!
Tervezett eredmény:
III-V. hely
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A Női csapattól várható eredmény:

1
2

érem
helyezés

Kötöttfogás:
42 kg: nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás: A válogató versenyeken Vitek Amadeusz és Katona Zoltán 1-1-re álltak.
Válogató mérkőzéseket írtunk ki, de Katona Zoltán a fogyás miatt ezt nem vállalta. A
versenyző a válogatott edzésein rendszeresen részt vett. Az Európa-bajnokságon
lehetőséget kapott ugyan, de nem nyújtott olyan teljesítményt, ami indokolttá tenné
világbajnoki részvételét.
46 kg: nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás: Spányik Ákos 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. Az Európa-bajnokságon lehetőséget kapott
ugyan, de nem nyújtott olyan teljesítményt, ami indokolttá tenné világbajnoki részvételét.
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. Az Európabajnokságon 5. lett. Az Európa-bajnokságon elért eredményei alapján javaslom az
világbajnokságon való részvételét. A költségeket az egyesület – szövetség 50-50 % - ban
térítené.
Tervezett eredmény:
Tisztes helytállás
54 kg: nem indítunk versenyzőt
Edzői indoklás: A súlycsoport válogatottja, Tösmagi Attila az Európa-bajnokságot egy-egy
nyertes és vesztes mérkőzéssel zárta. Bár szorgalmas versenyző, aki folyamatosan
fejlődik, teljesítménye azonban még távol áll a nemzetközi mezőnytől, így nem javaslom
indulását a Világbajnokságon.
58 kg: Farkas Rajmund
/KTE
Edzői indoklás: A versenyző a válogatott edzésein rendszeresen részt vesz. Az Európabajnokságon 7. lett. Hozzáállásával és az Európa-bajnokságon elért eredményei alapján
javaslom a Világbajnokságon való részvételét. A költségeket az egyesület – szövetség 5050 % -ban térítené.
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. Az Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett.
A versenyző a válogatott edzésein rendszeresen részt vesz. Hozzáállásával és az Európabajnokságon elért eredményei alapján javaslom az Világbajnokságon való részvételét.
Tervezett eredmény:
III-V. hely
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69 kg: Putnoki Zsolt
/BHSE
Edzői indoklás: A hazai versenyeket megnyerte.
A nemzetközi versenyeken
Törökországban és Horvátországban 3. lett. Két nemzetközi versenyen aranyérmet
szerzett. Az Európa-bajnokság sajnos nem úgy sikerült, ahogy vártuk. Reméljük, hogy a
Világbajnokságon tudásához mérten fog birkózni. A versenyző a válogatott edzésein
rendszeresen részt vesz. Hozzáállásával és a nemzetközi versenyeken elért eredményei
alapján javaslom az Világbajnokságon 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. Az Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett. A
versenyző a válogatott edzésein rendszeresen részt vesz. Hozzáállásával és az Európabajnokságon elért eredménye alapján javaslom az Világbajnokságon való részvételét.
Tervezett eredmény:
I-V. hely
85 kg: Szőke Alex
/ESMTK
Edzői indoklás: A hazai versenyeket megnyerte. A nemzetközi versenyeken (TUR, CRO,
SRB, ROU, GEO) aranyérmet szerzett. Az Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett. A
versenyző a válogatott edzésein rendszeresen részt vesz. Hozzáállásával és a
versenyeken, Európa-bajnokságon elért eredményei alapján javaslom az
Világbajnokságon 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. Az Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett. A versenyző a válogatott edzésein
rendszeresen részt vesz. Hozzáállásával és az Európa-bajnokságon elért eredményei
alapján javaslom az Világbajnokságon való részvételét.
Tervezett eredmény:
III-V. hely
A kötöttfogású csapattól várható eredmény:

2

2
érem
helyezés

Költségterv:
Utazás: Kb.
3.534.500,- Ft
Részvételi Ktg. verseny:
5.346.000,- Ft
Részvételi Ktg. kísérők:
632.000,- Ft
Indulási díj:
486.000,- Ft
Vízum:
Egyéb (biztosítás, stb.):
50 000,- Ft (biztosítás) + 600.000,- Ft (szövetségi
kapitány-, 2 válogatott edző- és masszőr szállás, napidíj, stb.)
Bírók ellátmánya:
90.000,- Ft
Összesen:
10.687.000,- Ft
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Megjegyzés: Az Európa-bajnokságon továbbá részt vesz még Gulyás István szövetségi
kapitány, illetve Vass Zoltán masszőr is, valamint a Farkas Gábor (kadet női válogatott edző)
és Hatos Gábor (kadet szf. válogatott edző). Ők nem lesznek beakkreditálva, költségeik a
költségtervezet, egyéb pontjában vannak feltüntetve.
Az utolsó két versenynapon sportdiplomáciai célból Bacsa Péter alelnök is részt vesz. A
repülőjegyét az MBSZ fizeti, a további költséget saját maga állja.
Budapest, 2017. augusztus 15.

MBSZ
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