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A verseny keretében a házigazda Rónai Kálmán, a Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ)
alelnöke, a megyei szövetség első embere a sportág népszerűsítéséért, fejlődéséért végzett
hosszú évtizedes tevékenységének elismeréseként a Nemzetközi Birkózó Szövetség (FILA)
aranyjelvényét vehette át Gáspár Tamástól, az MBSZ ügyvezető igazgatójától. dr. Szinay
Attila, a Diósgyőri BC alelnöke tárgyjutalommal köszönte meg Nagy Bertalannak a klubért
végzett több éves, lelkiismeretes munkáját.

A 17 éves TÖZSÉR
lebirkózta az 55 kg-os
mezönyt

Az idei OB-n, ahogy meg is követelték, a szeptember-végi világbajnokság válogatott kerete
hiánytalanul szőnyegre állt, a 84-96 kg-os Kiss Gergő kivételével. Ő ösztöndíjat kapott az
Ohio-i egyetemen és ottani kiváló birkózókkal edzhet és fejlesztheti angol nyelvtudását.
Gergő csak a kuangcsu-i VB előtt csatlakozik a többiekhez.

De nézzük az eredményeket:
A bajnokságon 55 kg-ban Tözsér Sándor, 60 kg-ban Zelei Gábor, 66 kg-ban Wöller Gergely, 74 kg-ban
Hatos Gábor, 84 kg-ban Ritter Árpád, 96 kg-ban Bóna Dániel, és 120 kg-ban Aubéli Ottó nyerte a
szabadfogású magyar bajnoki címet.
Részletek:
55 kg-ban az ifjúsági korú (17 éves), korengedménnyel szőnyegre lépő, és a legutóbbi kadet EB-n ezüstérmet szerző
Tőzsér Sándor és a kecskeméti Majer Roland (UNIVER KTE) között dőlt el a bajnoki cím sorsa, a kadet Európa bajnok
javára. A súlycsoportban még a két szegedi: Szabó Czibolya Gábor (Szegedi VSE) és Kiss Károly (Túrkeve-Szegedi
VSE) osztoztak a bronzérmeken.
A 60 kg döntőjében az UNIVER KTE-s Zelei Gábor és a Vasas versenyzője: Farkas Gábor vívott látványos
ütközetet, melyből Zelei került ki győztesen. A harmadik helyre szorult a csepeli Beischlag Péter és az egri Mischinger
György.
66 kg-ban Vasi Volán sztárja Wöller Gergő és a Vasas versenyzője Kácsor László döntő mérkőzéséből Wöller
került ki győztesen. Jól szerepelt Dobozi Zoltán (Csepel) és az orosházi Börcsök László is, akik bronzérmesek lettek.
74 kg-ban Hatos Gábor (Haladás VSE) Wöller Ákost (Vasi Volán-Csepel) győzte le a döntő meccsen. Ebben a
súlycsoportban az UNIVER KTE versenyzője Zelei István osztozott Szabó Gergővel a Váci Forma SE versenyzőjével a
két harmadik helyen.
84 kg-ban az Európa bajnok Ritter Árpád (Csepel BC) a Haladás versenyzőjével, a fiatal Veréb Istvánnal vívott
döntőt, és Ritter győzött. A harmadik helyeken Szabacsi József (Vasas) és Dajka Zsolt (UNIVER KTE) végzett.
96 kg-ban a juniorkorú Bóna Dániel a Sziget SC legendás birkózóját Kapuvári Gábort győzte le. A harmadik
helyeken a DBC-s Vancsó Viktor és Nagy József (UNIVER KTE) osztoztak.
120 kg-ban Aubéli Ottó (a Váci Formától) hozta szokásos formáját és verte Tóth Andrást a Csepel BC versenyzőjét a
döntőben. Kaló Béla (Csepel) és Bures Antal (Vasas) nyerték a bronzérmeket.
A csapatversenyt a CSEPEL BC nyerte 31 ponttal.
Második az UNIVER KTE 30 ponttal, harmadik a Vasas SC 16 ponttal.
„Felemásak az érzéseim – összegezte gondolatait az OB után Gulyás István szakágvezető. – Wöller Gergőtől és Ritter
Árpádtól ugyanis többet vártam, ám az utóbbi védelmében el kell mondanom, hogy ő inkább védekező, kontrázó típusú
birkózó, itthon azonban senki sem akar támadni ellene, ezért egészen más stílusban kell küzdenie. Ráadásul a
súlycsoportjában hosszú évek óta egyeduralkodó, így nem könnyű mindig felszívnia magát a versenyekre. Gergő
erőnlétileg rendben volt, a képességei is megvannak a jó eredmény eléréséhez, ezúttal azonban a gondolatai máshol
jártak, a koncentrációjának tehát javulnia kell a hátralévő öt hétben. Hatos Gábor és Aubéli Ottó végig magabiztosan
menetelt, sőt Gábornak talán ez volt az eddigi legsimább bajnoki sikere. Ez azonban nem jelenti azt, hogy velük
kapcsolatban ne lenne még tennivalónk.”

