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KÖTÖTTFOGÁS (2020.02.10.-12.) 

55 kg nem jelölünk indulót az EB-re 

60 kg Kecskeméti Krisztián CVSE 

Válogató verseny győztese, a tavalyi U23-as VB. V. helyezettje. Évek óta részt vesz a 

központi felkészülésben, sokat fejlődött és megérett arra, hogy felnőtt világversenyen is 

képviselje színeinket. 

Célkitűzés: tisztes helytállás    

 63 kg Torba Erik BHSE 

Római nemzetközi verseny III. helyezett. Többszörös Országos bajnok, Európa Játékok II. 

helyezett (2019). 60kg-ban számos felnőtt világversenyen indult, egyre jobban közelít a 

nemzetközi élmezőnyhöz. Sokat kell fogynia 60kg-ra, ezért javaslom ezúttal ebben a 

súlycsoportban való indulását.  

Célkitűzés: V-X. hely 

67 kg Váncza István FTC 

Hazai válogató verseny I. helyezett. Kadet és junior korosztályban több dobogós helyezést 

ért el az elmúlt években. Technikai tudása átlag feletti, emellett erőben is sokat fejlődött, 

ami reményt ad arra, hogy felnőtt nemzetközi szinten is felzárkózzon a legjobbak közé.   

Célkitűzés: tisztes helytállás 

72 kg Fritsch Róbert PSE 

Hazai válogató verseny győztese, korábban U23-as korosztályban EB és VB ezüstérmes. 

Évek óta a súlycsoport egyik legeredményesebb versenyzője Magyarországon, reméljük 

nemzetközi szinten is előre lép. 

Célkitűzés: V-X. hely 

77 kg Lévai Zoltán BHSE 

Római nemzetközi verseny I. helyezett, 2019-ben U23-as Európa bajnok. Megérett arra, 

hogy felnőtt szinten is folytassa az utánpótlásban elért eredményeit.  

Célkitűzés: III-V. hely 

82 kg Szabó László UTE 

Hazai válogató verseny I. helyezett. Korábbi években EB. és VB. bronzérmes. Tapasztalt, sok 

világversenyt megjárt versenyző.     

Célkitűzés: V-X. hely 
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87 kg Lőrincz Viktor BHSE 

Római nemzetközi verseny I. helyezett, tavalyi VB. II. helyezett. Évek óta a súlycsoport 

kiemelkedő versenyzője hazai és nemzetközi szinten is. 

Célkitűzés: I-V. hely 

97 kg Szőke Alex ESMTK 

Hazai válogató verseny I. helyezett. Kadet és junior korosztályban több dobogós helyezést, 

köztük EB. és VB. arany érmet is nyert az elmúlt években. Még junior korú versenyző, de már 

képes lehet arra, hogy a felnőttek között is letegye a névjegyét.  

Célkitűzés: V-X. hely 

130 kg Varga Ádám UTE 

Hazai válogató verseny I. helyezett. Korábban a 97kg-os súlycsoportban birkózott, több 

világversenyen képviselte színeinket. Rutinos versenyző, aki ha erőben és súlyban nem is, 

de reményeink szerint mentálisan és birkózó tudásban is felveszi majd a harcot a 

nehézsúlyú nemzetközi mezőnnyel. 

Célkitűzés: V-X. hely 

 

Edzők: Sike András, Módos Péter 
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NŐI (2020.02.12-14.) 

50 kg nem jelölünk indulót az EB-re 

53 kg Dénes Mercédesz ÉRDI SPARTACUS SC 

Nincs ellenfele a hazai mezőnyben, simán nyeri az összes mérkőzését. Az utóbbi években     

EB és Európa Játékokon is ötödik volt. Hiányzik még a nagy áttörés nála, utánpótlásban sok         

érmet szerzett. Technikás versenyző, akinek meg van az ereje, de birkózás közben nem 

tudja használni, agresszívebbnek kell lennie. 

Célkitűzés: V-VII. hely 

55 kg nem jelölünk indulót az EB-re 

57 kg Barka Emese CSEPEL BC 

Tavaly Európa-bajnok volt, a VB nem sikerült neki. Idén két nemzetközi versenyen akartam 

megnézni őt és Ramónát, hogy ki képviselje Magyarországot a kvalifikáción 57 kg-ban. Az 

első versenyen Törökországban Emese legyőzte Ramónát 7:0-nál tussal, a döntőben a 

háromszoros Európa-bajnok bolgár Dudovát győzte le így megnyerte a versenyt. Sajnos a 

verseny után belázasodott ezért az 5 nap múlva kezdődő római versenyen nem indítottam. 

Ramóna ott egyet birkózott és kiesett. Úgy gondolom, hogy Emese jelenleg egyértelműen 

jobb, ezért őt javaslom. 

Célkitűzés: II-V. hely 

59 kg Galambos Ramóna PEAC 

Kikapott Emesétől így 57kg-ban nem tud indulnia a nemzetközi versenyeken való indulása. 

Miatt itthon nem tudott indulni. A tavalyi évben is 59kg-ban indult az EB és ötödik lett, 

mellette megnyerte az U23-as EB-t, ezért javaslom az ő indulását. 

Célkitűzés: III-V. hely 

62 kg Sastin Marianna VASAS 

Jelenleg az egyetlen női kvótásunk, a tavalyi EB-n bronzérmet szerzett. Nincs ellenfele itthon. 

Az EB is egy állomás az olimpia előtt, ahol pontokat szerezhet, ami a kiemelés miatt fontos. 

Célkitűzés: III-V. hely 

65 kg Sleisz Gabriella MOGYORÓD 

A hazai mezőnyben nincs ellenfel, mindenkit simán elver. Valószínűleg az utolsó EB-re 

készül. Nemzetközi versenyeken jobban birkózik, mint a világversenyeken, nincs meg a 

kellő önbizalma.  

Célkitűzés: V-VII. hely 
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67 kg nem jelölünk indulót az EB-re 

72 kg nem jelölünk indulót az EB-re 

76 kg Németh Zsanett UTE 

Tavalyi évben is szerzett egy EB bronzérmet, idén a török versenyen legyőzte a kirgiz és          az 

azeri junior világbajnokot, akiknek van érmük felnőtt világversenyről is. A döntőben jól           

birkózva kikapott a török világbajnoktól. 

Célkitűzés: III-V. hely 

 

Edzők: Ritter Árpád, Giampiccolo Diletta 
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SZABADFOGÁS (2020.02.14-16.) 

57 kg nem jelölünk indulót az EB-re 

61 kg nem jelölünk indulót az EB-re 

65 kg Muszukajev Ismail FTC 

Jelenleg ő az egyetlen kvótával rendelkező versenyzőnk a tokiói olimpiára 

szabadfogásban. Klasszis versenyző, az EB, számára elsősorban egy felkészülési állomás az 

olimpiára, ennek ellenére jó szereplést, érmes helyezést várunk tőle. 

70 kg Asharin Roman ESMTK 

Ő nyerte a pécsi válogató versenyt. Fiatal versenyző, a tapasztalat szerzés és a tisztes 

helytállás az elvárás vele szemben. 

74 kg Kuramagomedov Murad TSC 

Számára a kvóta szerző verseny előtti felkészülési állomás az EB. Elvárás a III-V. hely 

megszerzése. 

79 kg nem jelölünk indulót az EB-re 

86 kg Nagy Mihály SZIGET SC 

Ő nyerte a pécsi válogató versenyt. Elvárás az V-VIII. hely megszerzése. 

92 kg Tóth Bendegúz ESMTK 

Ő nyerte a pécsi válogató versenyt. Fiatal versenyző, a tapasztalat szerzés és a tisztes 

helytállás V-VIII. hely megszerzése az elvárás vele szemben. 

97 kg Olejnyik Pavlo DOROGI NC 

Számára a kvótaszerző verseny előtti felkészülési állomás az EB. Elvárás a III-V. hely 

megszerzése. 

125 kg Ligeti Dániel HVSE 

Számára is a kvótaszerző verseny előtti felkészülési állomás az EB. Elvárás a III-V. hely 

megszerzése. 

 

Edzők: Dvorák László, Bánkuti Zsolt, Konsztantin Gulevszki 


