2006. Április 25-30 között, Moszkvában

A VÉGLEGES MÉRLEGÜNK: EGY ARANY KÉT BRONZ
Számunkra eredménytelen nappal ért véget az EB
2006.04.30
Az moszkvai EB utolsó versenynapján a 66, 84 és 120 kg szabadfogás szerepelt mûsoron.
1 2 0 k g- ban a tavalyi, budapesti világbajnokságon bronzérmes Au bé li Ot t ó bíztatóan kezdett a moszkvai EB utolsó
napján, legyõzte a fehérorosz Makszim Mihaljevicset három menetben (0-1, 1-0, 1-0), s ezzel bejutott a legjobb nyolc
közé de a folytatásban már nem remekelt. Elõbb simán kikapott a címvédõ orosz Kuramagomed Kuramagomedovtól,
majd a vigaszágon nem bírt a grúz Eldar Kurtanidzével, így helyezetlenül fejezte be a versenyt.
6 6 k g- ba n W ölle r Ák os az ukrán Ruszlan Jelkjev ellen lépett szonyegre a negyeddöntobe kerülésért, de a
bemutatkozása nem sikerült túl jól , mivel ellenfele egy-egy 3-1-es és 6-0-s menettel jobbnak bizonyult nála. A
magyar a vigaszágon sem folytathatja, mivel az ukrán késobb kikapott egy orosz versenyzotol, azaz nem jutott be a
legjobb négy közé.
Új súlycsoportjában, a 8 4 k g- osok k öz öt t szõn ye gr e lé põ Rit t e r az örmény Vagyim Laljevvel került szembe a nyolc
közé jutásért, s az elso menetet 1-0-ra megnyerte, de a második felvonásban 3-2-re, a harmadikban pedig 1-0-ra
kapott ki. Mivel Laljev a negyed döntoben vereséget szenvedett egy török birkózótól, így Ritter nem jutott vígaszágra,
számára is véget ért az Eb. Meg kell jegyeznünk, hogy Árpi úgy indult ezen a VB-n, hogy a saját, és a szakvezetés
szándéka szerint, egyelõre ismerkedik új súlycsoportjának mezõnyével. A sors fintora, hogy az Árpi számára olyan
kellemetlen nevû ellenféltõl: Szajtyijevtõl még súlycsoport változtatással sem tudott megszabadulni, mert ebben a
súlycsoportban is van egy Szajtyijev, mégpedig Buvajszár fívére: Ádám, aki most aranyérmes lett.

Végeredmény:
55 kg – 1. Alekszandr Zaharuk (Ukrajna), Namik Abdullajev (Azerbajdzsán), 3. Dzsámál Otarszultanov (Oroszország)
és Amirán Kartanov (Görögország)
66 kg – 1. Mahacs Murtazalijev (Oroszország), Albert Batirov (Fehéroroszország), 3. Vadim Gigoljajev (Franciaország)
és Szerafim Barzakov (Bulgária)
84 kg – 1. Adam Szajtyijev. 2. Gokhaj Jamasir (Törökország), 3. Vadim Lalijev (Örményország) és Tárász Danko
(Ukrajna)
120 kg – 1. Kuramagomad KIramagomedov (Oroszország), 2. Ivûán Izsenko (Ukrajna) 3. Edgar Kurtanidze (Grúzia) és
Rares Kintoanu (Románia)

Hatos Gábor bronzérmes
A szabadfogásúak 74 kg- os súlycsoportjában bronzérmet nyert Hatos Gábor.
A 22 esztendõs egri birkózó elsõ két meccsét 2-1-es menetaránnyal nyerte török és olasz
ellenfelével szemben, de az elõdöntõben az örmény Riszlan Kokajev már ugyanilyen
különbséggel legyõzte a magyar fiút.
Hatos így már csak a bronzéremért birkózhatott délután, és ellenfele a francia Anis Gharbi
lett. A harmadik helyért vívott mérkõzésen azután két menetben Gábornak sikerült
legyõznie a franciát, így a dobogó harmadik fokára állhatott.
- Elégedett vagyok ezzel a bronzéremmel, annak ellenére, hogy az örmény Kokajevet, akitol
Hatos Gábor
most a döntobe jutásért kikaptam, pár hete legyoztem Minszkben – nyilatkozta Hatos.
A mai nap másik két magyar indulója, a 60 kg-os Wöller Gergõ és a 96 kg-osok közt induló Kiss Gergõ is vereséggel
kezdett, és mivel ellenfelük sem jutott tovább, mindkét versenyzõnk helyezetlenül búcsúzott.
A gyõztesek:
60 kg:1. Mavlet Batirov (Oroszország) 2. Tevfik Odabasi (Törökország) 3. Jevgenyíj Havilov (Oroszország) és Anatoli
Geldea (Románia)/
74 kg: 1. Buvajszár Szajtyijev (Oroszország) 2. Ruszlán Kokajev (Örményország) 3. Krisztián Bzsozovszkí
(Lengyelország) és HATOS GÁBOR (Magyarország)
96 kg: 1. Hadzsimurat Gacalov (Oroszország) - Samil Gitinov (Örményország) 3. Georgij Gogsenidze (Grúzia) és
Stefan Kehrer (Németország)

Lörincz Tamás (Foto: László Sándor)

A 18 ÉVES LÕRINCZ TAMÁS
EURÓPA- BAJNOK

Lõrincz Tamás aranyérmes lett a kötöttfogásúak 66 kg- os súlycsoportjában a
moszkvai birkózó Európa- bajnokságon, miután a fináléban három menetben
legyõzte a hazai közönség biztatását élvezõ Szergej Kovalenkót.

A döntõ nem sok jót ígért a 18 éves magyar fiúnak, mivel az oroszoknak „csak” egy döntõsük volt a mai napon,
(rendszerint 3-4 döntõ az övék szokott lenni) a hazai pálya elõnye és a több ezres orosz közönség biztatása mind
Kovalenko mellett szólt.
A 18 éves magyar versenyzõ nem ijedt meg ellenfelétõl és a körülményektõl, ugyanis az elsõ két percben 2-1-re
gyõzött.
A második periódusban viszont már esélyesebb ellenfele akarata érvényesült (0-2), így következhetett a mindent
eldöntõ harmadik szakasz.
Itt egy perc eltelte után a magyar fiúnak kellett parterba (földharc esetén ilyenkor õ van alul) mennie, ellenfele
eltekerte a derekát és ezzel vezetõ pozícióba került. Ekkor még fél perc hátra volt, majd az orosznak kellett parterba
mennie, ahonnan fel is ált és szembe fordult a mi Szöcsinkkel (Lörinc Tamás), de Tamás pár másodperccel a
mérkõzés vége elõtt leszaltózta, amivel átvette a vezetést és így õ lett Európa legjobb birkózója 66 kg-ban.
Tamás a sportággal 12 éve, a Ceglédi VSE birkózó szakosztályában ismekedett meg. 9 szeres korosztályos magyar
bajnokként figyeltek fel rá és az öt éve indított Mr. Tus iskolában segítették magasszinvonalú szakmai munkával
tehetsége kibontakozását. Lõrincz Tamás jelenleg is a Ceglédi VSE versenyzõje. Ceglédi nevelõ edzõje: Papp Ferenc és
a Mr Tus iskolai edzõi: Bacsa Ferenc, Sztruhács György büszkék lehetnek tanítványukra, A birkózás rajongói hálával
tartoznak nekik, hogy egy ilyen, rendkívüli tehetségû fiatal sportemberrel ajándékozták meg a magyar birkózó
családot.

Az ifjú tehetség egész nap remekül birkózott, az elsõ találkozóján a szlovák Mariam Nagyot (4-0, 8-0) verte meg, majd
a nyolcaddöntõben az olasz Tiziano Corriga (5-0, 4-0), a negyeddöntõben pedig a korábbi világ- és Európa-bajnok,
Athénban olimpiai ezüstérmes török Seref Eroglu (1-2, 2-2, 7-4) ellen gyõzött.
A fináléba jutásért aztán a lengyel Sylvester Charzewskinél bizonyult jobbnak. Rendkívül meggyõzõ produkcióval
rukkolt ki, az elsõ menetet 5-2-re, a másodikat 9-3-ra nyerte, s ezután következett a Kovalenko ellen sikerrel
megvívott döntõ.
A 84 kg-ban érdekelt Bárdosi Sándor is gyõzelemmel kezdett, a szerb-montenegrói Danilo Bosnicnál bizonyult
lényegesen jobbnak a 32 között (6-0, 5-0), aztán a dán Niels Esbensen sem okozott gondot neki, 4-0-s és 2-0-s
szakaszokkal lépett túl rajta.
Az örmény Forovval szemben azonban elvérzett olimpiai ezüstérmesünk, az elsõ szakaszt 2-1-re megnyerte, a
másodikat ugyanennyire elvesztette, a harmadikban pedig 4-4-et hozott össze, de az utolsó pont, és ezzel a
továbbjutás az ellenfeléé volt. Forov azonban késõbb megtette azt a szívességet, hogy még egyszer gyõzött, ezzel
finalista lett, Bárdosi pedig a vigaszágra került, ahol nagyon simán, két menetben (4-0, 6-0) szenvedett vereséget a
francia Melonin Nounomvitól.
Az 55 kg-os kategóriában indult Oláh Tibor kikapott elsõ mérkõzésén, mégpedig az örmény Roman Amojantól két
szakaszban (3-4, 3-7), de mivel legyõzõje a döntõig menetelt, így Oláh is folytathatta a vigaszágon. A magyar
versenyzõ a román Florin Gravilával került össze, az elsõ két percet 5-3-ra megnyerte, de a másodikban úgy ért el 22-t, hogy ellenfele szerezte az utolsó pontot, így következhetett a mindent eldöntõ harmadik periódus. Ebben a
menetben Gravila egyértelmûen jobb volt, 5-0-ra nyert, így õ mérkõzhetett a 3. helyért.
A 120 kg-ban érdekelt Branda Gyula elsõ mérkõzésén vereséget szenvedett, és amint késõbb kiderült, ezzel be is
fejezte szereplését. Az õt legyõzõ (1-1, 0-4, 0-6) izraeli Vladimir Guralski ugyanis a következõ összecsapásán kikapott.
Végeredmények:
55 kg – 1. Román Amoján (Örményország) 2. Venelin Benkov (Bulgária) 3. Ravszán Bajramov (Azerbajdzsán) és
Gravila Florin (Oroszország)
66 kg - 1. LÕRINCZ TAMÁS (Magyarország) 2. Szergej Kovalenko (Oroszország) 3. Alekszandr Hvoscs
(Törökország) és Szerf Eroglü Törökország)
84 kg - 1. Artúr Mihalkevicz (Lengyelország) 2. Denisz Forov (Örményország) 3. Melonin Nuonomvi (Franciaország) és
Nazmi Avluka (Törökország)
120kg - 1. Izmail Guzel (Törökország) 2. Juha Ahokasz (Finnország) 3. Hasszan Barojev (Oroszország) és Oleg
Csernyeckíj (Ukrajna)

Majoros István ötödik lett
a kötöttfogásúak 60 kg- os súlycsoportjában, miután két menetben vereséget
szenvedett az orosz Vjacseszlav Dzsasztétól a moszkvai birkózó Európa- bajnokság
bronzmérkõzésén.
2006.04.27.
Az 55 kg-ban olimpiai bajnok Majoros István - ezúttal 60 kg-ban - vereséggel nyitott,
akárcsak a 74 kg-os Horváth András. Majoros két periódusban kapott ki a grúz David
Bedinandzétõl, az elsõt 3-2-re, a másodikat 2-1-re vesztette el. Horváth még ennél is
szorosabb küzdelemben maradt alul a finn Juha Lappalainennel szemben: az elsõ szakaszt
2-1-re elvesztette, a másodikat 3-2-re megnyerte, a harmadikban pedig 1-1 volt az
eredmény, de az utolsó pontot a finn kapta.
Horváth számára befejezõdött a vb, ugyanis Lappalainen a következõ mérkõzésén kikapott.
ám Majorost a grúz versenyzõ vigaszághoz segítette. A pomázi klasszis két menetben
legyõzte a finn Jani Hermanssont, ám a bronzmeccsen már nem sikerült neki a bravúr. Az 55 kg-ban olimpiai bajnok
magyar klasszis az elsõ periódust simán, 5-2-re elbukta, a második két percet ugyan 2-2-es döntetlenre hozta ki, ám
az utolsó pontot riválisa szerezte, így õ állhatott a dobogóra.
Majoros úgy lett ötödik, hogy pontszámban egy menetet sem nyert, hiszen az elsõ fordulóban kétszer egy ponttal
kapott ki a végsõ gyõztes grúz David Bedinadzétõl, míg a vigaszágon két "döntetlennel" harcolta ki az éremcsatát.
A 96 kg-os Kiss Balázs két gyõzelemmel kezdte szereplését: a 32 között a német Mirko Englichet verte úgy, hogy az
elsõ szakaszban 2-1-re kikapott, majd kétszer négy pontot szerzett, miközben ellenfele egyet sem. Hasonló
forgatókönyv szerint alakult a nyolcaddöntõs mérkõzése is az észt Heiki Nabival szemben: 0-4-es elsõ menetet
követõen 2-0-ra, majd 5-0-ra gyõzött.
A harmadik mérkõzésén azonban kikapott a fehérorosz Sata Narmanyih ellen, s mivel Narmanyih egy körrel késõbb
kikapott az ukrán Mihail Nikovajevtõl, õ került a vigaszágra, Kiss számára pedig befejezõdött a verseny. A kétszeres
olimpiai és háromszoros világbajnok török címvédõ, Hamza Yerlikaya a várakozásoknak megfelelõen ezúttal sem talált
legyõzõre
Eredmények, kötöttfogás:
60 kg, Európa-bajnok:

David Bedinadze (Grúzia)
2. Karen Mnacakanjan (Örményország)
3. Fuad Alijev (Azerbajdzsán) és Vjacseszlav Dzsaszte (Oroszország)
5. MAJOROS ISTVÁN
a döntõben: Bedinadze - Mnacakanjan 3-0
74 kg, Európa-bajnok:
Varteresz Szamurgasev (Oroszország)
2. Aleh Mihalovics (Bulgária)
3. Mahmut Altay (Törökország) és Manucsar Kvirvelia (Grúzia)
HORVÁTH ANDRÁS helyezetlenül zárt.
a döntõben: Szamurgasev - Mihalovics 5-0
96 kg, Európa-bajnok:
Hamza Yerlikaya (Törökország)
2. Mihail Nikovajev (Ukrajna)
3. Jimmy Lidberg (Svédország) és Marek Svec (Csehország)
a döntõben: Yerlikaya - Nikovajev 3-0

Szerencse Mónika ötödik lett a birkózó Eb- n
2006.04.26.
Az ötödik helyen végzett Szerencse Mónika a 63 kg- os súlycsoportban a moszkvai birkózó
Európa-bajnokságon, mivel a bronzcsatában kikapott az osztrák Nikola Hartmanntól.
A magyar csapattól származó információ alapján az elsõ menetben egy pont döntött, amit
Hartmann azért kapott, mert kitolta ellenfelét a szõnyegrõl. A második szakaszban
Szerencse már 3-0-ra vezetett, riválisa azonban 20 másodperccel a vége elõtt egy
hárompontos akcióval egyenlített, és mivel övé volt az utolsó kísérlet, megnyerte ezt a
periódust is.
A 63 kg-os kategória magyarja a nyolcaddöntõben erõnyerõ volt, majd a negyeddöntõben
legyõzte a spanyol Aurora Fajardót, az elõdöntõben azonban kikapott a lengyel Monika
Michalik Rogientõl, így mérkõzhetett a bronzéremért.
Szerencse Mónika
Az 55 kg-osok között érdekelt Szabó Emese elsõ mérkõzésén kikapott az ukrán Marijana Bavdiktól, és mivel a német
Jessica Bechtel is jobbnak bizonyult nála, a a vigaszágon sem volt alkalma javítani.
Szabó Emese az elsõ mérkõzésen vereséget szenvedett és búcsúzott is a moszkvai birkózó Európa-bajnokságon.
Az 55 kg-osok között versenyzõ Szabó az ukrán Marija Bavdiktól kapott ki az elsõ menetben, tussal.

Sastin Marianna: Vb ezüst után Eb bronz
2006. 04. 25.
Az 59 kg-os súlycsoportban szereplõ Sastin Marianna bronzérmet szerzett a moszkvai
birkózó Európa-bajnokságon, miután a harmadik helyért rendezett összecsapáson legyõzte a
spanyol Seba Jimenez-Valderamát.
A tavalyi budapesti világbajnokságon ezüstérmet szerzett magyar versenyzõ reggel az elsõ
mérkõzésén még kikapott ugyan a német Staphanie Stübertõl a vigaszági folytatásban
azonban remekül birkózott, s a lengyel Anna Zwirydowska legyõzését követõen készülhetett
a bronzcsatára.
A 23 éves csepeli birkózó a Jimenez-Valderama elleni mérkõzésen aztán nagyon jó produkciót nyújtott, nem adott
esélyt riválisának, akit két menetben, simán gyõzött le. "Az elsõ meccsen a német lány sajnos rá tudta erõltetni az
akaratát Mariannára, ami nagyon nem ízlett neki, így sajnos vereség lett a vége. A lengyel versenyzõvel szemben már
lényegesen jobban ment a birkózás, igaz, az elsõ menetben még voltak gondok. A spanyol ellen pedig már az igazi
Marianna volt a szõnyegen. Nagyon örülök" - nyilatkozta Vatai László szövetségi kapitány.
Két orosz és egy francia aranyérem született az elsõ napon, amelyen a nõk 51, 59 és 67 kg-os kategóriáinak
küzdelmeit bonyolították le.
eredmények:
51 kg:
1. Vanessa Boubryem (Franciaország)
2. Aleksandra Engelhardt (Németország)
3. Natalja Szmirnova (Oroszország) és Olekszandra Kohut (Ukrajna)
a döntõben:
Boubryem - Engelhardt 5-0
59 kg:
1. Ljubov Voloszova (Oroszország)

2. Stephanie Stüber (Németország)
3. SASTIN MARIANNA (MAGYARORSZÁG) és Andrey Pietro-Bokhashvili (Franciaország)
a döntõben:
Voloszova - Stüber tus gyõzelem
a 3. helyért:
Sastin - Jimenez-Valderama 3-0
67 kg:
1. Jelena Perepelkina (Oroszország)
2. Kristina Odrina (Lettország)
3. Irina Cirkevics (Fehéroroszország) és Agnieszka Wieszczek (Lengyelország)
a döntõben:
Perepelkina - Odrina 3-1
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