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SZABADFOGÁS  

 

Időpont:  2020. március 18-19. 

Fogásnem:  szabadfogás 

Edző(k): Dvorák László, Bánkuti Zsolt, Gulevszkij Konsztantin 

További személy(ek): Vass Zoltán (masszőr) 

 

 

Súlycsoport: 57 kg 

Versenyző neve: Halidov Gamzatgadzsi 

Indoklás: 
A hazai mezőnyből egyértelműen kitűnik, nincs itthon igazi riválisa. A belgrádi 
világkupa versenyen decemberben megmutatta, hogy képes meglepetésekre. Egy jó 
fogyással, egy kedvező sorsolással és egy bravúrral akár meglepetést is okozhat. 

 

Súlycsoport: 74 kg 

Versenyző neve: Kuramagomedov Murad 

Indoklás: 

Eredetileg terveztünk egy válogatót közte és a Vida Csaba között, de sajnos Csaba két 
hete a lengyelországi versenyen megsérült és nem is tudott elutazni az ukrajnai 
edzőtáborba és a versenyre, így eldőlt a Budapesten induló versenyző személye. 
Murad az elmúlt időszakban jól dolgozott. A versenyeken, ahol elindult jó 
teljesítményt nyújtott. Bár a 74 kg egy nagyon „sűrű” súlycsoport, én bizakodó vagyok 
vele kapcsolatban. 

 

Súlycsoport: 86 kg 

Versenyző neve: Veréb István 

Indoklás: 

Tapasztalt rutinos versenyző, igaz az őszi időszakban nem a csapattal készült, de jelen 
pillanatban azt gondolom, hogy nincs nála jobb és motiváltabb versenyzőnk ebben a 
súlycsoportban. Ő úgy érzi, hogy képes a kvóta megszerzésére, bízom benne és 
szurkolok neki. 
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Súlycsoport: 97 kg 

Versenyző neve: Korcsog Milán 

Indoklás: 
Junior korú versenyző, aki előtt nagy jövő állhat. Úgy gondolom, hogy ez a mostani 
verseny még nem az ő versenye lesz, de sajnos jelenleg nincs olyan felnőtt 
versenyzőnk, akit el tudnánk indítani helyette. 

 

Súlycsoport: 125 kg 

Versenyző neve: Ligeti Dániel 

Indoklás: 

A csapat másik „nagy öregje”. Talán neki van a legnagyobb esélye Budapesten kvótát 
szerezni a csapatból. A világ élmezőnyében van, de a pszichikai nyomást nehezen 
viseli. Azt gondolom, hogy képes bárkit legyőzni, ha megfelelő lelki állapotba tud 
kerülni. 

 

 

Dvorák László 
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NŐI  

 

Időpont:  2021.03.19-20. 

Fogásnem:  női szabadfogás 

Edző(k): Ritter Árpád, Martin Gábor, Ritter Diletta 

További személy(ek): Vass Zoltán (masszőr) 

 

 

Súlycsoport: 53 kg 

Versenyző neve: Szekér Szimonetta 

Indoklás: 

Ebben a súlycsoportban az első ember Dénes Mercédesz lenne, de neki sajnos a          
korábbi térdműtétje után januárban ismét megsérült a térde. Jelenleg nincs olyan         
állapotban, hogy indulhasson. Szimonetta korábban kadet EB ezüstérmes, 
bronzérmes és U23-as EB 5. volt. Tehetséges versenyző sokat fejlődött az utolsó         
évben. Jól dolgozik, motivált versenyző. Korábban volt súlyproblémája most már         
nagyon kiegyensúlyozott és csak 1 kg plusza van. 

 

Súlycsoport: 57 kg 

Versenyző neve: Barka Emese 

Indoklás: 
Az elmúlt években mindig érmekkel tért haza a világversenyekről, sajnos egyedül a 
Nur-Sultani VB nem sikerült. Tavaly novemberben a lengyel GP-n 2. volt úgy, hogy 
elverte az Európa-bajnokot is.   

 

Súlycsoport: 68 kg 

Versenyző neve: Szabados Noémi  

Indoklás: 
Kadet, junior és U23-as EB-ről is van már bronzérme. Jelenleg utolsó éves junior korú 
versenyző. Nagyon szorgalmas, tehetséges versenyző. Plusz motiváció lenne számára 
az indulási lehetőség.  
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Súlycsoport: 76 kg 

Versenyző neve: Németh Zsanett 

Indoklás: 

Kétszeres U23-as EB aranyérmes, felnőtt EB ezüst és bronzérmes versenyzőnk, VB 5. 
helyezett. A tavalyi éve nem úgy sikerült ahogy elterveztük, szeptemberben elkapta 
a koronavírust, nehezen jött ki belőle, azóta nagyobb lendülettel edz. Ebben a 
súlycsoportban szerencsére van utánpótlásunk Nagy Bernadett személyében, aki 
junior EB aranyérmes, U23-as VB 5. Jelenleg Zsanett edzéseken simán legyőzi őt, jobb 
nála, főleg, ha a nemzetközi mezőnyt nézzük. 

 

 

Ritter Árpád 

  



oldal 5 / 6 
 

KÖTÖTTFOGÁS  

 

Időpont:  2020.03.20-21. 

Fogásnem:  kötöttfogás 

Edző(k):  Sike András, Módos Péter 

További személy(ek): Hadi Gergely (masszőr) 

 

 

Súlycsoport: 60 kg 

Versenyző neve: Torba Erik 

Indoklás: Többszörös országos bajnok, 2019-ben Európa játékok II. helyezés. 2020-ban Európa 
bajnokság III. helyezés (63kg).  

 

Súlycsoport: 67 kg 

Versenyző neve: Korpási Bálint 

Indoklás: Világ- és Európa-bajnok, többszörös országos bajnok (72kg). 

 

Súlycsoport: 97 kg 

Versenyző neve: Szőke Alex 

Indoklás: Junior Európa-bajnok, 2020-ban Világkupa II. helyezés. Tatai válogató verseny II. 
helyezés, 97 kg-ban legjobb magyar versenyző. 
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Súlycsoport: 130 kg 

Versenyző neve: Varga Ádám 

Indoklás: Tatai válogató verseny III. helyezés, 130 kg-ban legjobb magyar versenyző. 

 

 

Sike András 

  

 

 

 

 

 


