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U23 Világbajnokság, Budapest 
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Összeállította:  Bácsi Péter szakmai igazgató 
 
Készítették:  Ritter Árpád női szövetségi kapitány 
 Gulevsky Kostyantyn szabadfogsú U23 edző 
 Lévai Zoltán kötöttfogású U23 edző 
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NŐI 

 
Verseny neve: U23 VB 

Verseny ideje: 2019.10.29-11.01. 

Verseny helyszíne: Budapest 

Induló országok száma:  

Korcsoport /szakág: U23 / női 

Indulók száma: 138 

Szakágvezető/edző: Ritter Árpád, MartinGábor, Giampiccolo Diletta 

 
  

 

Induló neve: Réczi Bianka 

Súlycsoport / Indulók száma: 50 kg / 19 induló 

Elért helyezés: 15. helyezett 

1. mérkőzés: ROU-HUN - KOR / tus 

Észrevétel: 

Biankának sokat kell fejlődnie erőben és technikában is. A súlyát rendezni 
kell mert rosszul fogy. Sok nemzetközi mérkőzés verseny kell neki mert 
most is úgy kapott ki, hogy gondolta ami itthon elmegy azt egy nemzetközi 
versenyen is meg tudja csinálni. 
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Induló neve: Vilhelm Viktória 

Súlycsoport / Indulók száma: 53kg / 15 induló 

Elért helyezés: 12. helyezett 

1. mérkőzés: USA-HUN / 4-3 

Észrevétel: 

Viki tavaly 55kg-ban volt 3. az U23-as EB-n, utána a nyáron megműtötték 
a térdét és csak májusban kezdett el birkózni, sajnos nagyon látszott rajta, 
hogy nem volt versenyen több mint egy éve. Lábratámadásnál többször 
odaért, de megállt és nem fejezte be. A mérkőzésen látszódott, hogy 4 perc 
után már nem tudott irányítani, mert kezdett fáradni. Sok verseny kell neki 
és nemzetközi táborok.  

 
 

 

Induló neve: Galambos Ramóna 

Súlycsoport / Indulók száma: 57 kg / 12 induló 

Elért helyezés: 9. helyezett 

1. mérkőzés: RUS-HUN / 8-3 

Észrevétel: 

Ramóna végre jó állapotba került április óta mindig volt valami sérülés, 
betegség. Szeptember óta jól ment az edzés és a birkózás is neki. Sajnos 
ezen a mérkőzésen nem látszódott ebből semmi, nem koncentrált eléggé a 
mérkőzés elején ezért eldobták utána nem mert igazán közel menni az orosz 
versenyzőhöz. Az orosz versenyző persze az elődöntőben 6-2es vezetésről 
kikapott az ukrán versenyzőtől fél perccel a vége elött. 
Ramóna nagyon sokat dolgozik edzésen, fizikálisan mindig jobb volt 
ellenfeleinél, de tudják, hogy nem tud lábra menni ezért nem kell nekik arra 
figyelni így nem tudja elfárasztani annyira az ellenfelét mint korábban. 
Edzésen már tud lábra menni, de versenyen még nem tud, nem mer 
elindulni, ezen kell változtatnunk. 
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Induló neve: Bognár Erika 

Súlycsoport / Indulók száma: 59 kg / 19 induló 

Elért helyezés: 16. helyezett 

1. mérkőzés: BLR-HUN / 4-0 

Észrevétel: 

Erika még jövőre is junior, nagyon kevés a súlya ebben a súlycsoportban. 
Sokat kell erősödnie, A saját technikáit tovább kell tökéletesítenie. Egy két 
éven belül ebben a korosztályban is érmeket tud nyerni, úgy mint korábban 
a saját korosztályaiban. 

 
 

Induló neve: Szabados Noémi 

Súlycsoport / Indulók száma: 65 kg / 12 induló 

Elért helyezés: 9. helyezett 

1. mérkőzés: ROU-HUN / 5-3 

Észrevétel: 

Noémi a román felnőt EB és U23-as EB ezüstérmestől kapott ki. Későn érő 
típus, erősödnie kell, hagyja, hogy a másik irányítson. Neki kell átvenni az 
irányítást, de ehhez sokkal erősebbnek kell lennie. A technikái megvannak 
állásból és lentről is, azokat tovább kell tökéletesíteni. 

 
 

 

Induló neve: Nagy Alexa 

Súlycsoport / Indulók száma: 68 kg / 14 induló 

Elért helyezés: 12. helyezett 

1. mérkőzés: BLR-HUN / 11-0 

Észrevétel: 
Alexa birkózik a legkevesebb ideje ebből a csapatból. Szorgalmas 
versenyző, de mindenben nagyon sokat kell még fejlődnie. 
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Induló neve: Nagy Bernadett 

Súlycsoport / Indulók száma:  76 kg / 15 induló 

Elért helyezés: 5. helyezett 

1. mérkőzés: CHN-HUN / 2-2 

2. mérkőzés: HUN-TUR /10-0 

3. mérkőzés: TPE-HUN / Tus 

Észrevétel: 

Berni az első mérkőzésen a felnőtt VB bronzérmestől kapott ki kisebb 
akcióval. A török U23 VB ezüstérmes lányt simán verte lábramenéssel és 
orsóval. A bronzmérkőzésen attól a tajpeji versenyzőtől kapott ki, akitől a 
junior VB-n is. Ismét vezetett és a második félidőben elfáradt fejben 
csökkent a koncentrációja így eldobták és betusolták.  
Súlyára figyelnie kell jobban, sokat kell hasonló nehézsúlyú lányokkal 
birkóznia és akkor a birkózó ereje és állóképessége is javulni fog. Birkózni 
szeret és tud azt már csak kicsit csiszolni kell. 

 
 

Vélemény és észrevételek 
 

A világbajnokságon 10 indulónkból csak 7 lány tudott indulni. Ketten, Elekes Emese és Felhő 
Viktória térdsérülés miatt korábban lemondta az indulást az utolsó héten pedig Szél Anna 
bokája sérült meg úgy, hogy nem tudta vállalni az indulást. 
Fiatal csapattal vágtunk neki a versenynek egyedül Ramóna volt utolsó éves versenyző. A 
többiek nagy része pedig még junior korú. Tehetséges szorgalmas versenyzők, de még ebbe a 
mezőnybe gyengék voltak, ha nem hazai verseny lett volna akkor valószínű, hogy négyen 
indultunk volna. Kicsit szerencsésebb sorsolással meglehetett volna egy érem és egy 
pontszerző hely. 
A csapat nagy része még iskolába jár érettségi elött van így a rendszeres edzőtáborozások nem 
lehetségesek. Több lánynak a fő problémája, hogy gyenge volt a mezőnyben, a saját 
korosztályában sem számítanak erősnek a világon, Európában még úgy ahogy, de 
világviszonylatban gyengék. A mostani VB-n úgy mint szinte mindig a japánok szerepeltek a 
legjobban 7 arannyal. Mellettük a kínaiak, indiaiak, amerikaiak, oroszok és ukránok voltak az 
élmezőnyben. 
Szeretném megköszönni a szövetség támogatását, a segítőim Martin Gábor, Giampiccolo 
Diletta és Gyurasíts Csaba segítségét 
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SZABADFOGÁS 
 

Verseny neve: U23 Világbajnokság 

Verseny ideje: október 28-31. 

Verseny helyszíne: Budapest, Ludovika Aréna 

Induló országok száma: 28 

Korcsoport /szakág: U23 / szabadfogás 

Indulók száma: 219 

Szakágvezető/edző: Gulevskyy Kostyantyn / Bánkuti Zsolt 

 
  

 

Induló neve: Halidov Gamzatgadzhi  

Súlycsoport / Indulók száma: 57 kg / 20 induló  

Elért helyezés: 15. hely 

1. mérkőzés: Halidov - Zandanbud (MGL) 4-8 

Észrevétel: 
Jól kezdett, vezetett 4-0-ra. A második félidőben elfogyott az energiája és 
nem tudott tovább birkózni. 6 kiló fogyás után nem kapott rendes reggelit. 

 
 

 

Induló neve: Budai Kovács M. 

Súlycsoport / Indulók száma: 61 kg / 20 induló  

Elért helyezés: 18. hely 

1. mérkőzés: Budai - Ravinder (IND) 1-12 (indiai 2. lett) 

2. mérkőzés: Budai - Takhtarov D. (RUS) 0-10 (orosz 3. lett) 

Észrevétel: Marci fiatal, jó tapasztalatszerző verseny volt neki. Sokat kell neki erősíteni. 

 
 



Oldal: 7 / 19 

 

Induló neve: Asarin Roman 

Súlycsoport / Indulók száma: 65 kg / 24 induló 

Elért helyezés: 7. hely 

1. mérkőzés: Asarin - Destribats A. (ARG) 12-2 

2. mérkőzés: Asarin – Kozan (TUR) 6-4 

3. mérkőzés: Asarin - Akmataliev E. (KGZ) 6-14 

Észrevétel: 
A kirgiz ellen vezetett 4-0-ra, de nem tudta tartani előnyét. Taktikai hibákat 
vétett. 

 
 

 

Induló neve: Antal Dániel 

Súlycsoport / Indulók száma: 70 kg / 22 induló 

Elért helyezés: 14. hely 

1. mérkőzés: Antal - Seho H. (JPN) 6-6 (japán 3. lett) 

Észrevétel: A japán fizikálisan erősebb volt. A lábra támadásokat fejleszteni kell. 

 
 

 

Induló neve: Kuramagomedov Murad 

Súlycsoport / Indulók száma: 74 kg / 24 induló  

Elért helyezés: 5. hely 

1. mérkőzés: Kuramagomedov - Musztafa S. (EGY) 10-0 

2. mérkőzés: Kuramagomedov - Kapraev Z. (ROU) 5-0 

3. mérkőzés: Kuramagomedov – Nokhodilazi (IRI) 4-9 

4. mérkőzés: Kuramagomedov - Bat Erdene (MGL) 3-5 

Észrevétel: 
Fizikálisan nem volt jól felkészülve sérülések miatt. Minden meccs elején 
vezetett, de utána vissza adott pontokat. 
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Induló neve: Lukács Botond 

Súlycsoport / Indulók száma: 79 kg / 22 induló 

Elért helyezés: 13. hely 

1. mérkőzés: Lukács - Dev Gulia (IND) 1-3 

Észrevétel: 
Támadásaival van probléma, meccs közben csak egyszer ment lábra. 
Edzésen kényszerítenie kell magát támadásokra. 

 
 

 

Induló neve: Szurovszki Patrik 

Súlycsoport / Indulók száma: 86 kg / 26 induló 

Elért helyezés: 14. hely 

1. mérkőzés: Szurovszki - Pahasian A. (BLR) 8-3 

2. mérkőzés: Szurovszki - Gan Baatar (MGL) 0-10 

Észrevétel: 
Taktikai hibákat vétett, a szőnyeg széléi helyzetben veszített pontokat. 
Hiányzik a verseny tapasztalat (nem versenyzett a VB előtti 4 hónapban). 

 
 

 

Induló neve: Tóth Bendeguz 

Súlycsoport / Indulók száma: 92 kg / 24 induló 

Elért helyezés: 8. hely 

1. mérkőzés: Tóth - Alexandriában Pancorbo (ESP) 4-1 

2. mérkőzés: Tóth - Yaylaci E. (TUR) 10-6 

3. mérkőzés: Tóth - Bestida Pomares (CUB) 2-13 

Észrevétel: 
Jó birkózott a törökkel, régebben kétszer kikapott tőle, most tudott nyerni. 
A kubai ellen érezhetően fizikálisan gyengébb volt. Hiányzik neki plusz 3-
4 kg (91 kg a normál súlya). 
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Induló neve: Végh Artúr  

Súlycsoport / Indulók száma: 97 kg / 16 induló 

Elért helyezés: 16. hely 

1. mérkőzés: Végh - Serik Bakythanov (KAZ) 0-10 

Észrevétel: 
Artúr fiatal, kötöttfogásból jött át. Tanulnia kell, sokat kell foglalkoznia a 
lábratámadásokkal és a lábvédéssel. 

 
 

 

Induló neve: Nagy Mihály  

Súlycsoport / Indulók száma: 125 kg / 21 induló 

Elért helyezés: 13. hely 

1. mérkőzés: Nagy – Indinskyi (UKR) 6-8 

Észrevétel: 
Gyengén védi a lábratámadásokat, 3-szor bementek neki lábra. Felkészülés 
alatt hiányoztak neki az edzőpartnerek az ő súlyában. 

 
 

Vélemény és észrevételek 
 

A szállas és a verseny lebonyolítás jó volt. Verseny első napján a reggeli nagyon rossz volt. A 
csapat fiatal, a fiúk jobb eredményre képesek. 
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KÖTÖTTFOGÁS 
 

 

Verseny neve: U23Világbajnokság 

Verseny ideje: 2019. november 01-03. 

Verseny helyszíne: Budapest, Ludovika Aréna 

Induló országok száma: 41 ország 

Korcsoport /szakág: U23 / kötöttfogás 

Versenyen a súlycsoportok és 
az indulók száma: 

10 súlycsoport / 217 induló 

Szakág vezető /edző: Lévai Zoltán / Fodor Zoltán 

 
 
Súlycsoport /fogásnem /létszám: 55 kg /kf./ 19 fő 
Induló neve /születési éve: Rácz Richard Lajos / 
Elért helyezés /mérkőzések száma: 19. hely / 2 mérkőzés 
Győztes- / vesztes mérkőzések száma: 0 győzelem / 2 vereség 
1. mérkőzés: név /nemzetiség/ 
végeredmény, /első-, második menet 
eredménye és az ellenfél legjobb 
eredménye /ha van/ időpont és kg. 

Rácz Richard. – Emin Narimanovitch SEFERSHAEV 
(RUS)   
Félidő: 0:8, Végeredmény: 0:8, Az ellenfél legjobb 
eredménye(i): 2015 Kadet kf. EB. 50 kg 1. hely, 2015 
Kadet kf VB 50 kg 2.hely, 2018 Junior 55 kg.VB 3.hely 

2. mérkőzés:  Rácz Richard. –  Norayr HAKHOYAN (ARM) 
Félidő: 0:8 Végeredmény: 0:8,  
Az ellenfél legjobb eredménye(i): 2018 U23 kf. EB. 55 
kg 3. hely,  

Pozitívumok: Harciasság, szorgalmas edzésmunka. 
Használt előkészítései: Egy karfogás 
Használt fogásai: Nem volt 

Hiányosságok: Kevés kötöttfogású edzés, lenti védekezés 
Észrevétel: Véleményem szerint menedzselendő, hosszútávon az 

egyetlen 55 kg-os magyar versenyző 
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Súlycsoport / fogásnem / létszám: 60 kg /kf. /19 fő 
Induló neve / születési éve: Kecskeméti Krisztián / 
Elért helyezés / mérkőzések száma: 5.hely /4mérkőzés 
Győztes- / vesztes mérkőzések száma: 2 győzelem / 2 vereség 
1. mérkőzés: név /nemzetiség/ 
végeredmény, /első-, második menet 
eredménye és az ellenfél legjobb eredménye 
/ha van/ időpont és kg. 

Kecskeméti K. – Taylor Craig LA MONT (USA) Félidő: 
0:1   
Végeredmény: 5-3,  
Az ellenfél legjobb eredménye(i): 2016. junior VB 3. 
hely 60 kg 

2. mérkőzés: név /nemzetiség/ 
végeredmény, /első-, második menet 
eredménye és az ellenfél legjobb eredménye 
/ha van/ időpont és kg. 

Kecskeméti K. –   Ion BACALU (MDA) Félidő: 4:2   
Végeredmény: 4-2,  
Az ellenfél legjobb eredménye(i): 2018 Junior EB 9. 
hely 60 kg 

3. mérkőzés: név /nemzetiség/ 
végeredmény, /első-, második menet 
eredménye és az ellenfél legjobb eredménye 
/ha van/ időpont és kg. 

Kecskeméti K. – Armen MELIKYAN (ARM) Félidő: 
0:3   
Végeredmény: 0-5,  
Az ellenfél legjobb eredménye(i): 2013 Kadet EB 1. 
hely 58 kg, 2019 U23 VB 1. hely 60kg 

4. mérkőzés: név /nemzetiség/ 
végeredmény, /első-, második menet 
eredménye és az ellenfél legjobb eredménye 
/ha van/ időpont és kg. 

Kecskeméti K. – Mehdi Seifollah MOHSEN NEJAD 
(IRI) Félidő: 3:8 Végeredmény: 5-9,  
Az ellenfél legjobb eredménye(i):2018 U23 kf. VB. 60 
kg  
3. hely 

Pozitívumok: Harciasság, szorgalmas edzésmunka, jó küzdőszellem. 
Használt előkészítései: Egy karfogás, fejről mozgatás 
Használt fogásai: Aláfordulás, kibújás, derékra támadás, 
nyakcsípő, fordított emelés 

Hiányosságok: Tapasztalatlanság, fizikális erő. 
Észrevétel: A válogatottból az egyik legpozitívabb élményt adta, 

hozzáállásával, meccsek mutatott teljesítményével. 
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Súlycsoport / fogásnem / létszám: 63 kg /kf. /19 fő 
Induló neve / születési éve: Torba Erik /1996 
Elért helyezés / mérkőzések száma: 5.hely /4 mérkőzés 
Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 2 győzelem / 2 vereség 
1. mérkőzés: név /nemzetiség/ 
végeredmény, /első-, második menet 
eredménye és az ellenfél legjobb eredménye 
/ha van/ időpont és kg. 

TORBA E. – Levani KAVJARADZE (GEO) 
Félidő: 1:7 Végeredmény: 5-7,  
Az ellenfél legjobb eredménye(i): 2019 U23 kf. EB 63 
kg 1. hely, 

2. mérkőzés: TORBA E. – Nikalas Petrov SULEV (BUL) 
Félidő: 5:0 Végeredmény: 5-1,  
Az ellenfél legjobb eredménye(i): 2019 U23 kf. EB. 63 
kg 5. hely, 2017 Kadet kf. EB-VB 63 kg 5. hely 

3. mérkőzés: TORBA E. – Yernar FIDAKHMETOV (KAZ) 
Félidő: 3:4 Végeredmény: 10-6,  
Az ellenfél legjobb eredménye(i): 2014 Kadet Ázsia és 
VB 1.hely Kadet 54 kg. 2017 Junior Ázsia bajnokság 3. 
hely 55 kg 

4. mérkőzés: TORBA E.  –  Fadis VALITOV (RUS) 
Félidő: 2:1 Végeredmény: 3-6,  
Az ellenfél legjobb eredménye(i): 2017 Junior kf. EB  
60 kg 3. hely 

Pozitívumok: Alázat, szorgalom, harci szellem. 
Használt előkészítései: Csuklófogásból hónaljfogás, egy 
karfogás 
Használt fogásai: pörgetés, fejjel karelvezetés derékra 
támadás, válldobás 

Hiányosságok: Pszichésen látok problémát elsősorban, túl korán elhiszi, 
hogy egy meccset megnyert, és amikor megfordítják a 
mérkőzést a vége felé leblokkol. A lenti védekezése 
súlycsoportjához képest körülményes és lassú. 

Észrevétel: Ez az éve nagyon rosszul lett menedzselve, az Európa 
játékokra nem szabadott volna lefogyasztani, a 
kvalifikációs VB-re kellett volna hoznia csak a 60 kg-t. A 
pszichés problémákat pedig sokkal komolyabb 
versenyeztetéssel lehet orvosolni. 

 
  



Oldal: 13 / 19 

 
Súlycsoport / fogásnem / létszám: 67 kg /kf. / 22 fő 
Induló neve / születési éve: Balatoni Bence / 1996 
Elért helyezés / mérkőzések száma: 17.hely / 1 mérkőzés 
Győztes- / vesztes mérkőzések száma: 0 győzelem / 1 vereség  
1.mérkőzés: név /nemzetiség/ 
végeredmény, /első-, második menet 
eredménye és az ellenfél legjobb eredménye 
/ha van/ időpont és kg. 

BALATONI B. – Morten THORESEN (NOR) 
Félidő: 1:0 Végeredmény: 1-3, Az ellenfél legjobb 
eredménye(i). 2018 U23 kf EB 3.hely 67 kg 

Pozitívumok: Pozitív szemlélet, szorgalmas edzésmunka 
Használt előkészítései: Egykarfogás 
Használt fogásai: Nem volt 

Hiányosságok: Lenti védekezés, állásból akció indításának hiánya. 
Észrevétel: Kevés nemzetközi szintű mérkőzés miatt rendkívül 

rutintalan. Fogások végrehajtásokhoz a speciális birkózó 
erő hiányzik.  

 
 
Súlycsoport / fogásnem / létszám: 72 kg /kf. / 23 fő 
Induló neve / születési éve: Kajtán Olivér / 1998 
Elért helyezés / mérkőzések száma: 15.hely / 1 mérkőzés 
Győztes- / vesztes mérkőzések száma: 0 győzelem / 1 vereség  
1. mérkőzés: név /nemzetiség/ 
végeredmény, /első-, második menet 
eredménye és az ellenfél legjobb eredménye 
/ha van/ időpont és kg. 

KAJTÁN O. – Valentin PETIC (MDA) 
Félidő: 3-12, Végeredmény: 3-12,  
Az ellenfél legjobb eredménye(i): 2019 Junior VB kf. 
3.hely 67kg, 2014 Kadet EB 3. hely 46 kg. 2016 Kadet 
VB 1 58 kg. 

Pozitívumok: Technikai tudása magas, edzéseken alkalmazni is tudja. 
Használt előkészítései: Fejről mozgatás, dulakodás  
Használt fogásai: Mellkasos pörgetés 

Hiányosságok: Versenyhiány, ezáltal önbizalom hiány. 
Észrevétel: Amennyiben több nemzetköz versenyen fog részt venni, 

akkor látok lehetőséget a továbbfejlődésre. 
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Súlycsoport / fogásnem / létszám: 77 kg / Kf. / 20 fő 
Induló neve /születési éve: Lévai Zoltán / 1996 
Elért helyezés /mérkőzések száma: 13.hely / 2 mérkőzés 
Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1 győzelem /1 vesztes mérkőzés 
1. mérkőzés: név /nemzetiség/ 
végeredmény, /első-, második menet 
eredménye és az ellenfél legjobb 
eredménye /ha van/ és mikor /kg 

LÉVAI Z. – Mohamed Ehab Mohamed Zahab KHALIL 
(EGY)  
Félidő: 5:0 Végeredmény: 7-1,  
Az ellenfél legjobb eredménye(i).: 2018 Junior Afrika 
bajnokság 1.hely 77 kg. 

2. mérkőzés:  LÉVAI Z. – Tamerlan SHADUKAYEV (KAZ)  
Félidő: 0:1 Végeredmény: 1-2,  
Az ellenfél legjobb eredménye(i).: 2019. U23 kf VB 
3.hely  

Pozitívumok: Bizonyítási vágy, széles technikai tudás 
Használt előkészítései: Billentések, egykarfogás 
Használt fogásai: Páros hónaljból felrúgós, pörgetés 

Hiányosságok: Zóna közeli szituációk még megoldásra várnak. 
Észrevétel: Sajnos négy nappal a verseny előtt kifordult a bokája, két 

napig nem tudott ráállni. A versenyen ugyan össze lett 
kötözve és ragasztva, de így is be volt dagadva és vérezve 
bokája. 
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Súlycsoport / fogásnem / létszám: 82 kg / 23 fő 
Induló neve / születési éve: Lévai Tamás / 1999 
Elért helyezés / mérkőzések száma: 5.hely / 5 mérkőzés 
Győztes- / vesztes mérkőzések száma: 3 győzelem / 2 vesztes mérkőzés 
1. mérkőzés: név /nemzetiség/ 
végeredmény, /első-, második menet 
eredménye és az ellenfél legjobb 
eredménye /ha van/ és mikor /kg 

LÉVAI T. – Dmytro GARDUBEI (UKR),  

Félidő: 3T:0 Végeredmény: 3T-0,  

Az ellenfél legjobb eredménye(i): 2018 Junior VB 77 kg 
5. hely 

2. mérkőzés LÉVAI T. – Svetoslav Nikolaev NIKOLOV (BUL)  

Félidő: 6:0 Végeredmény: 7-4,  

Az ellenfél legjobb eredménye: 2019. U23 EB 5.hely 82 
kg  

3. mérkőzés LÉVAI T. – Milad Valerikovitch ALIRZAEV (RUS) 
Félidő: 0:2 Végeredmény: 1-2,  
Az ellenfél legjobb eredménye(i): 2019 Felnőtt Orosz 
Bajnokság 3.hely 82 kg 

4. mérkőzés LÉVAI T. – Vili Tapio ROPPONEN (FIN) 
Félidő: 1:1 Végeredmény: 2-1,  
Az ellenfél legjobb eredménye (i): 2019 Felnőtt EB 5. 
hely 82 kg 

5. mérkőzés LÉVAI T. – Aivengo RIKADZE (GEO) 
Félidő: 0:4 Végeredmény: 2-4,  
Az ellenfél legjobb eredménye(i): 2019 Felnőtt EB 5. 
hely 82 kg 

Pozitívumok: Rendkívüli motiváltság edzéseken és versenyeken, jó 
taktikai érzék, remek versenyző típus. 
Használt előkészítései: Csuklófogásból hónaljfogás, egy 
karfogás 
Használt fogásai: Malom, fejlefogás, fordított emelés, 
karelvezetés 

Hiányosságok: Fiatal, meg kell erősödnie. 
Észrevétel: Súlycsoportot váltott, első nemzetközi versenye volt 82 

kg-ban. Ennek ellenére egy kis szerencsével még előrébb 
is végezhetett volna. 
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Súlycsoport / fogásnem / létszám: 87 kg /kf. / 26 fő 
Induló neve / születési éve: Papp Bertalan / 1999 
Elért helyezés / mérkőzések száma: 13.hely / 2 mérkőzés 
Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 1 győzelem / 1 vesztes mérkőzés 
1. mérkőzés: név /nemzetiség/ 
végeredmény, /első-, második menet 
eredménye és az ellenfél legjobb 
eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Papp B. – Nicu Samuel OJOG (ROU)  

Félidő: 6:0 Végeredmény: 6-0, 

Az ellenfél legjobb eredménye(i): 2015 Kadet VB 3. 
hely 76kg, 2018 Junior EB 2. hely 82 kg 

2. mérkőzés Papp B. – Daniel GREGORICH HECHAVARRIA 
(CUB)  

Félidő: 0:5 Végeredmény: 0-5, 

Az ellenfél legjobb eredménye(i): 2018 U23 VB 2. hely 
87 kg. 

Pozitívumok: Fegyelmezett hozzáállás az edzésmunkához, nemzetközi 
rutin. 
Használt előkészítése: Gravicsolás, karmunka 
Használt fogásai: Váltós pörgetés, mögé csapás 

Hiányosságok: Agresszivitás, a ritmusváltások hiányoznak mérkőzésen 
belül. 

Észrevétel: Az elmúlt 1-2 évben szintén keveset versenyzett. A 
verseny kondíció hiányzott. 
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Súlycsoport / fogásnem / létszám: 97 kg /kf. / 20 fő 
Induló neve / születési éve: Szőke Alex / 1998 
Elért helyezés / mérkőzések száma: 9.hely / 2 mérkőzés 
Győztes- / vesztes mérkőzések száma: 1 győzelem, 1 vereség 
1. mérkőzés: név /nemzetiség/ 
végeredmény, /első-, második menet 
eredménye és az ellenfél legjobb 
eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Szőke A. – Olzhas SYRLYBAY (KAZ)  
Félidő: 7:0 Végeredmény: 8-1,  
Az ellenfél legjobb eredménye(i):  
Ellenfelének nincs jegyzett eredménye.  

2. mérkőzés Szőke A. – Jan ZIRN (GER) 
Félidő: 3:0 Végeredmény: 3-5,  
Az ellenfél legjobb eredménye (i):  
2017 Junior VB 3.hely 96 kg, 2018 U23 EB 5. hely 97 kg 

Pozitívumok: Fiatal kora ellenére nagyon erős, szorgalmas, elhivatott 
versenyző. 
Használt előkészítései: Egy karfogás  
Használt fogásai: Váltós pörgetés, mögé csapás, derékra 
támadás 

Hiányosságok: Bár sok nemzetközi versenyen vett részt, ez mind a saját 
korosztályban volt, akiknél jóval erősebb. Így nem 
állították olyan megoldandó feladatok elé, amelyet a 
felnőtt mezőny megkövetel. 

Észrevétel:  Ha a felnőtt mezőnyben többet fog versenyezni, akkor 
hamar az élmezőny stabil tagja lesz. Taktikailag még nem 
elég érett és elfárad az erős mezőnyben, ha a mérkőzés 
eredménye szorosan alakul. 
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Súlycsoport /fogásnem /létszám: 130 kg /kf. / 19 fő 
Induló neve /születési éve: Érsek Róbert / 1998 
Elért helyezés /mérkőzések száma: 7. hely / 3 mérkőzés 
Győztes- /vesztes mérkőzések száma: 2 győzelem, 1 vereség 
1.mérkőzés: név /nemzetiség/ 
végeredmény, /első-, második menet 
eredménye és az ellenfél legjobb 
eredménye /ha van/ és mikor /kg 

Érsek R. – Georgii GADZHINOV (RUS)  
Félidő: 3:2 Végeredmény: 3-2,  
Az ellenfél legjobb eredménye(i):  
2017 Junior EB. 2. hely 120 kg 2017 Junior VB 5. hely 
120kg 

2. mérkőzés Érsek R. – Ante MILKOVIC (CRO) 
Félidő: 2:0 Végeredmény: 6-1,  
Az ellenfél legjobb eredménye(i):  
2018 Junior VB 5. hely 130 kg 

3. mérkőzés  Érsek R. – Osman YILDIRIM (TUR) 
Félidő: 0:4T Végeredmény: 0-4T,  
Az ellenfél legjobb eredménye(i):  
2017 U23 EB 1.hely 130 kg 2016 Junior VB 2.hely 
120kg 2018 U23 VB 2. hely 130kg  

Pozitívumok: Rendkívüli a gyorsasága és a robbanékonysága. Magam 
szintű technikai tudás. 
Használt előkészítései: Tol-húz, lüktetésből próbálja meg 
végrehajtani a fogásokat, ritmusból. 
Használt fogásai: Billentés, páros hónalj felrúgós, 
fejlefogás. 

Hiányosságok: Maximális erőben még fejlődnie kell. 
Észrevétel: 102 kilóval mert a 130 kilogrammosok közé, de derekasan 

helyt állt. Ha elhivatottsága változatlan marad, akkor egy 
súlycsoporttal lejjebb gyorsan a felnőtt mezőny elitjéhez 
zárkózhat. 
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Egyéb (pl.: hány válogatott versenyzővel 
vett részt, összesített győzelmek és 
vereségek száma, csapat végeredmény, 
kirívó esemény történt-e, szállás, étkezés 
utazás rendben volt-e): 

10 fő válogatott versenyzővel vettünk részt az U23-as 
Világbajnokságon. A győzelmek száma 12, a vereségek 
száma pedig 15. Birkóztunk egy elődöntőt, három 
éremcsatát. A versenyzők mindent kiadtak magukból, 
motiváltak voltak. A 67 kg kivéve az összes kötöttfogású 
magyar birkózó döntőstől és a bronzérmestől kapott ki. 
Voltak bravúr győzelmek, jó menedzseléssel ezek az 
utánpótlás versenyzők gyorsan be tudnak kapcsolódni a 
felnőtt vérkeringésbe. Csapatversenyben a 41 ország 
indult és a csapat a 10. helyen végzett. Kirívó esemény 
nem történt. A szállás, étkezés, utazás mind rendben volt. 
Körcsarnokban a mászókötelek használhatatlanul 
rongyosak, a konditerem felszereltsége nem alkalmas 
csoportos erősítés megtartására. 

 
 
 
Budapest, 2019. november 10. 


