A negyedik hely nem fénylik,
de nem is megalázó
A verseny második, egyben befejező napján reggel 9-től a koreai és a bolgár válogatott sorakozott fel
az immár egyetlen szőnyegen.
A csata nem volt igazán két esélyes, hiszen minden meccset a koreaiak nyertek és a pozitív pontok
aránya is olyan nagy volt (27:4 az ázsiaiak javára), hogy ezt bátran kijelenthetjük. A koreaiakkal mi is
kemény csatát vívtunk, így el kell ismerni, hogy az ázsiai ország rendkívül tehetséges birkózókkal
rendelkezik, a bolgárokról meg annyit, hogy fiataljaikat hozták el hozzánk, akiknek még van idejük
rutint szerezni.
10 óra felé, már a mieink álltak a szőnyegen a kubai legényekkel szemben. Mindjárt a legkisebbeknél
„Csonti”, a szigetvári Módos Péter megmutatta oroszlán körmeit, egyáltalán nem volt elfogódott,
többször megdobta Hernandezt, és ha végül is kikapott, példás küzdő szellemről és nagy taktikai
tudásról tett tanúbizonyságot. Úgy tűnik nagy tehetség érlelődésének vagyunk tanúi.
Majoros Pista magabiztosan, nagyon okos birkózással, leléptetéssel verte meg az Athénban ezüstérmet
nyrt Monzont, akivel akkor nem kerülhetett szembe, hiszen más súlycsoportban voltak, de az kétséges,
hogy olimpiai bajnokunk meddig marad a 60 kg-ban, hiszen úgy tervezi, a kínai VB-re ismét lemegy
55-re.
A világbajnoki bronzérmes Milain ellen Lőrinc Tamásnak nem sok esélye volt, és a szigetlakó egymás
után csinálta is ellene a pontokat, a mi versenyzőnk veresége még sem volt megszégyenítő. Tomi
derekasan helytállt, de még sokat kell erősödnie és persze rutint szereznie.
74 kg-ban Horváth András nagyszerű versenyzéssel próbálta elintézni Herrerót, és csak a harmadik
menetben fáradt el, így már nem tudott élni a lehetőséggel, hogy ő szerezze meg a kubai helyett a
győzelmet jelentő egy pontot. Így is példamutató volt szereplése.
84 kg-ban Bárdosi megint a jó arcát mutatta, mindjárt az első menetben úgy megdobálta Corralest,
hogy a közönség felpattant a helyéről és ovációban tört ki. A második menetben megint a ravasz
taktikust láthattuk, aki kibekkeli azt az egy pontot, ami a mérkőzés megnyeréséhez szükséges. Ez már
nem volt olyan látványos, mint az első menet, de eredményességéhez nem férhet kétség.
96 kg-ban Kiss Balázs megint szárnyalt. Ez az erőtől majd szétrobbanó kecskeméti srác azt csinált
Rivassal, amit csak akart, így aztán nem is tartott három menetig a mérkőzés, Balázs kezét emelte a
magasba a mérkőzésvezető. Csak ismételni lehet, hogy Balázs nagyon jó erőben és formában van, ami
a közelgő többi verseny tekintetében felettébb bíztató. A Világkupán zsinórban 3 győzelmével
tökéletesen helyettesítette Virág Lajost és 100 %-osan teljesített.
120 kg-ban Branda Gyula megint lehetőséget kapott, hogy bizonyítson, de Lopez ellen sajnos nem
tudott élni vele. A kubai emberhegy az első menetben 13 technikai pontot ért el, és a második
menetben is sikerült megdobnia a mi óriásunkat. Pedig ha Gyula csak egy ponttal győz, mienk lett
volna a harmadik hely, így csak a Világkupa negyedik helyén végeztünk, de ennek felelőssége nem
csak Gyuszit terheli, hiszen csapatjátékról van szó. Branda hamarosan az Eb-n ismét próbára teheti
tudását, hiszen a szövetség őt küldi a kontinens bajnokságra.
11 óra sem volt és már jött is a döntő összecsapás a török és orosz válogatott között. A két alsó
súlycsoportban a törökök rögtön elhúztak, Eroglu viszont 66 kg-ban fennakadt Kovalenkon. A nagy
fordulatot 74 kg-ban Szamurgacsev veresége jelentette, akit a török Mahmut Altay szinte leiskolázott.
Altay eddig csak a mediterrán játékokon elért első helyéről volt ismert Szamurgacsev kétszeres
világbajnoki és egyszeres olimpiai bajnoki aranyérmével szemben, most mégis a török legény sokkal
jobbnak bizonyult nála. Ez is mutatja, hogy milyen hihetetlen hátországa, tartalékai vannak a török
birkózásnak.
Az oroszok Misin győzelmével vigasztalódhattak Canbas ellen, majd rögtön vissza is zuhanhattak a
depresszióba, hiszen 96 kg-ban Tyeplusovot Yerlikaya magabiztosan megverte, és ezzel már be is
biztosította török csapat győzelmét. Hiába nyert már Barojev a kétméteres török óriás Yilmaz Gül
ellen, a fejsze nyele már elveszett, nem volt mivel csapkodni, bár a felhevült oroszok ököllel azért
próbálkoztak a versenybírói asztalon. A végeredmény: 16:14 a pozitív pontok és 4:3 a győztes
meccsek száma alapján Törökország javára.

A Világkupa végeredménye: 1. Törökország, 2. Oroszország, 3. Kuba, 4. Magyarország, 5. Korea, 6.
Bulgária.
A magyar csapat eredményével nem lehetünk elégedetlenek, bár valamiféle fémes kitüntetés szebb lett
volna, de a fiatalok üdítő szereplése és a „nagyok” megbízható formája reményt ad arra, hogy a
közelgő Magyar Nagydíjon és az Eb-n sem szerepelünk majd rosszul. Biztató, hogy legalább két olyan
vesztes mérkőzésünk is volt, ahol csak egy hajszál híján maradtunk alul.
Az örömtelien zsúfolt lelátók és az autogramkérő kis gyerkőcök sokasága azt a reményt keltik,
hogy talán megújhodás előtt áll sportágunk, nemcsak az utánpótlás, de népszerűség tekintetében is...
Úgy legyen!
Az első nap
Az ünnepélyes megnyitó, szerencsére nem túl hosszú beszédek, társastánc és hastánc bemutató után
rögtön a mieink álltak elsőnek az A szőnyegre a koreaiak ellen. Oláh, Majoros és Lőrinc Tamás
veresége után felüdülés volt Horváth András jó birkózása, majd megint egy hidegzuhany: Bárdosi
elbaltázta meccsét. Sanyától meg lehet bolondulni, annyira fel tudja bosszantani az embert, csak utálni
nem lehet. Szerencsére Kiss Balázs szépíteni tudott, majd Deák Bárdos egy fantasztikus tussal
megszerezte azt az egyetlen pici pontot, amivel a koreaiak fölé kerekedtünk. (4 meccset nyertek a
koreaiak, mi csak hármat, de a pozitív pontok döntenek és abban nekünk Misi 5 pontjával 14 lett, míg
a koreaiak csak 13 pontot szereztek.)
Letörölhettük a verejtékes homlokunkat, mert egy darabig mások izzadtak a szőnyegen.
A B szőnyegen a törökök lemosták a bolgárokat, 26:2-re verve őket a pozitív pontok alapján, és 7:0-ra
a mérkőzések eredménye alapján.
A 2. fordulóban az A szőnyegen a koreaiak a ruszkikkal tusakodhattak. Érdekes, hogy megint a
koraiak nyertek 4 meccset és az oroszok csak 3-mat, mégis a technikai tudás és akciók tekintetében az
oroszok 16:13-ra megverték őket. És fontos tudni, hogy itt, most a pozitív pontok a döntőek!
A 2 forduló a B szőnyegen kubai-bolgár összecsapást hozott. A hétből 6 meccset nyertek a
szigetlakók, és 25 pozitív pontot szereztek a bolgárok 6 pontjával szemben.
A 3 forduló orosz magyar rangadó volt. Módos Péter fantasztikus birkózással próbálkozott meg a
lehetetlennel, de a lehetetlen egyelőre tényleg lehetetlennek bizonyult. Ennek ellenére minden dicséret
megilleti tartalékos ifjoncunkat. Majoros összeszedte magát és az újonc Karpovot elintézte. Dreschler
Attila még nem bírt Kovalenkoval, és sajnos Horváth András sem Szamurgacsevvel. Fodor Zolinak öt
másodperc hiányzott, hogy legyőzze az olimpiai bajnok Misint, de Kiss Balázs megint fordított a
kedvünkön, amikor megverte a VB bronzérmes Tyeplusovot. Balázs kirobbanó formában van, ki kell
használni!
Deák Bárdos átengedte a Barojev elleni meccset Branda Gyuszinak, aki mérkőzés nélkül nyert, mert
az orosz nem állt ki ellene. Az így kapott egy pont is jól jött nekünk, a nehézsúlyúak kifejezetten
mentőangyali szerepet játszanak a magyar csapatban!
Végülis a ruszkik 4:3 ra nyerték a meccseket de csak két pozitív ponttal szereztek többet a mieinknél.
(17:15)
A B szőnyegen a török-kubai viadallal ért véget az első nap. Itt, mind a nyert mérkőzések számát,
mind a pozitív pontokat tekintve is a törökök bizonyultak jobbnak, nem kis meglepetésre. A
haparandai Európa bajnok és várnai bronzérmes Özedmír akkora pontaránnyal nyert az újonc kubai
Hernandez ellen, hogy Monzon és Herrero minden igyekezete kevésnek bizonyult a kiegyenlítéshez.
Végeredmény: 4:3 és a pozitív pontok tekintetében 16:14 a törökök javára.
Várjuk a holnapot.
Jó napot!

Hat olimpiai bajnok is szőnyegre lép a Körcsarnokban
2006. március 1.
Szombaton és vasárnap a budapesti Körcsarnokban kerül sor a kötöttfogású birkózó csapat
Világkupára
Szombaton és vasárnap a budapesti Körcsarnokban kerül sor a kötöttfogású birkózó csapat
Világkupára, amelyen hat olimpiai bajnok is szőnyegre lép.
Mindez az esemény szerdai sajtótájékoztatóján derült ki, amelyen Hegedűs Csabán, a magyar
szövetség (MBSZ) elnökén, illetve Gáspár Tamáson, az MBSZ igazgatóján kívül Mario Saleting, a
nemzetközi szövetség (FILA) alelnöke is jelen volt.
"Alig ért véget a világbajnokság, s máris itt egy újabb rangos esemény, amelyen a világ hat legjobb
kötöttfogású válogatottja csap össze" - mondta Hegedűs, utalva egyben a tavaly őszi világbajnokságra,
melyet Raphae:l Martinetti, a FILA elnöke is minden idők legjobb vb-jének titulált.
"Nagyon erős a mezőny, de reméljük, hogy a vasárnapi helyosztókon a legjobb helyezésért
küzdhetünk. A magyar csapattal kapcsolatban külön öröm számomra, hogy 66 kg-ban a 18 éves
Lőrincz Tamás az első számú versenyzőnk, aki az öt éve indított Mr. Tus iskolában nevelkedett" - tért
át a csapat-világbajnokság is nevezett Vk részleteire a sportág magyarországi vezetője.
A Komáromi Tibor vezette válogatott több helyen eltér a tavalyi vb-n nagy sikerrel szerepelt (két
ezüst, két bronz, egy ötödik hely) együttestől, hiszen sérülés miatt a Papp László Sportarénában
ezüstérmes Virág Lajos (96 kg), valamint Füredy Levente (66 kg) sem vállalhatta a szereplést, de a 60
kg-osok között ötödik Kliment László is csak a lelátón izgulhat társainak, miután a válogatón kikapott
a 66 kg-osok között. Szőnyegre lép ugyanakkor az olimpiai bajnok, illetve vb-bronzérmes Majoros
István (igaz, ő ezúttal 55 helyett 60 kg-ban), az ötszörös vb-2. Deák Bárdos Mihály (120 kg) és a
Budapesten harmadik, olimpiai ezüstérmes Bárdosi Sándor (84 kg) is.
A csapat összeállítása:
Majoros ezúttal a 60 kg-ban indul. Az 55 kg-ban Oláh Tibor, a 66 kg-ban Lőrincz Tamás, a 74 kg-ban
Horváth András, a 84 kg-ban Bárdosi Sándor, a 96 kg-ban Kiss Balázs, a 120 kg-ban Deák Bárdos lesz
a magyar induló. A tartalékok: Jäger Krisztián (55), Komáromi Ede (60), Drechsler Attila (66), Bácsi
Péter (74), Fodor Zoltán (84), Németh Iván (96) és Branda Gyula (120 kg). A budapesti vb-n, 96 kgban ezüstérmes Virág Lajos térdműtétje után még sokáig nem lesz hadra fogható. A 66 kg-ban induló
Lőrincz Tamás még csak 18 éves, s a sportág egyik nagy ígérete.
A magyar csapat mellett a Vk-t tavaly megnyerő Kuba, illetve Oroszország, Törökország, a Koreai
Köztársaság és Bulgária legjobbjai vesznek részt a hétvégi viadalon.
A torna legeredményesebb birkózója a törökök kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnoka,
Hamza Yerlikaya lesz, a legerősebbnek ugyanakkor az oroszok tűnnek, hiszen három ötkarikás bajnok
- Alekszej Misin (2004, 84 kg), Haszan Barojev (2004, 120 kg), Varteresz Szamurgasev (2000, 74 kg)
- is helyet kapott náluk. A magyar, a török és az orosz csapat mellett a dél-koreaiaknál is lesz egy
olimpiai győztes, a 60 kg-os Jung Dzsi Hjun személyében. A kubaiakkal pedig ismét Magyarországra
látogat a tavalyi világbajnokságon imponálóan szerepelt, a fináléban éppen Deák-Bárdost verő Mijail
Lopez, valamint az Athénban második Roberto Monzon (60 kg) is.
A Világkupa tulajdonképpen a pénteki nyilvános sorsolással (16:30 ó, Hotel Stadion) kezdődik,
amelyen kialakul a két hármas csoport összetétele. Szombaton a csoportküzdelmekre, míg vasárnap a
helyosztókra kerül sor.

