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Hatodik nap
Sastin Mariann ötödik
Godó Kitti és Szerencse Mónika kiesett
A birkózó-világbajnokság hatodik napján, ha lehet, akkor az eddiginél is melegebb (40 fok) időjárásban, már
csak női birkózóknak szurkolhattak a nézők, akik lényegesen többen látogattak ki már a délelőtti programra is.
Ami a magyar lányokat illette: Godó Kitti 55 kilogrammban lépett szőnyegre a kolumbiai Roa Sandra ellen és
veszített, Vatai László szövetségi kapitány már a sorsolás után megjegyezte, hogy Kitti nehéz ágra került. Az
első etapban a kolumbiai kétszer mögékerült Godónak, és ezzel 2-0-val abszolválta a menetet, majd a második
két percben is jobb volt (1-0), és így versenyzőnk kiesett, mert a kolumbiai később nem jutott el a döntőig.
Az 59 kilogrammban Sastin Marianna, (a tavalyi budapesti világbajnokság ezüstérmese és az idei moszkvai
Európa-bajnokság bronzérmese) - a sorsolás szerint - még a tajvani lánnyal kezdte volna meg menetelését a
legjobb négy közé, ám újabb versenyzőt zártak ki súlycsoportjából, ezért a svéd Johanna Mattson lett
küzdőtársa az első fordulóban.
Az első két percben a svéd lány kitolásért kapott egy pontot, és ezzel ő nyerte a menetet, a másodikban
Marianna megrázta magát és szép lábramenése után felkapta Mattsont és a szőnyeghez vágta (3-0), ezzel
egyenlített. Az utolsó kanyarban Sastin volt a kedvezményezett a korongfeldobásnál, miután a két percben nem
történt akció pont, ezért az összekapaszkodásnál ő foghatott először lábat és ezzel remekül élve 3-0-ra nyert,
és továbbjutott.
A következő ellenfele a kolumbiai Jackeline Renteria volt. Az első menetben három pontért eldobta ellenfelét
Marianna, aztán a kolumbiai háromszor mögément (3-3), ám mivel Sastin egyetlen akciójára magasabb értékű
pontszámot kapott, döntetlennél ez neki kedvezett. A második két percben a magyar lány csípődobással ismét
3-0-ra vezetett, aztán a kolumbiai mögékerült, utána ismét jött egy csípődobás és tussal nyert Marianna. (ha a
tust nem ütik le, akkor is végeszakad a mérkőzésnek, hiszen két 3 pontos dobás után automatikusan győzött
volna).
A legjobb 4 közé jutásért a német Stefanie Stuber várt Sastinra, akitől az idei Európa-bajnokságon egyetlen
vereségét szenvedte el. Most sikerült revansot venni. Az első etapban nagy taktikai csata folyt a szőnyegen, és
végül egy pontot szerezve Sastin hozta a menetet. A másodikban mögément Sastin és négy közé jutott.
A döntőbe jutásért a kínai Li Huj-szuval kellett megküzdenie, ezzel zárta a délelőtti csatározásokat. Az első
menetben Sastin eldobta az ázsiait 3 pontért, aztán még egyszer és majdnem tusolta ellenfelét, (7-0) A
másodikban sok pont született és végül 5-3-ra a kínai nyert, így jött a mindent eldöntő menet, amelyet egy
ponttal nyert a hazai birkózó.
A délutáni programban Sastin Mariannáért szoríthattunk, hogy a világbajnokságon megnyerje a magyar
együttes első érmét. A bronzéremért az ukrán Natalja Inyisin volt az ellenfele. Az első menetben egy
szőnyegmenti kavarodás után Sastin kapott egy pontot, de az ukrán két mögékerüléssel fordított, így hozta az
etapot (2-1). A második két percben ismét két mögékerüléssel szerzett pontot Inyisin, és ezzel övé lett a
bronzérem, míg Sastin Mariannának az ötödik hely jutott.
A 63 kilogrammban Szerencse Mónika (az idei moszkvai Európa-bajnokság 5. helyezettje) is bemérlegelt. Ő
volt a nap utolsó magyar indulója. Sajnos az első mérkőzésén egy görög hölggyel birkózott, és veszített, és a
görög sem jutott tovább.
eredmények:
51 kg, világbajnok:
Szakamoto Hitomi (Japán)
2. Lindsay Belisle (Kanada)
3. Patricia Miranda (Egyesült Államok) és Alena Adasinszkaja (Oroszország)
55 kg, világbajnok:
Josida Szaori (Japán)
2. Marija Jahorava (Fehéroroszország)
3. Minerva Monteiro (spanyol) és Ida-Theresa Karlsson (Svédország)
...23. Godó Kitti (Magyarország)

59 kg, világbajnok:
Soda Ajako (Japán)
2. Li Huj-szu (Kína)
3. Tomar Alka (India) és Natalja Szinisin (Ukrajna)
5. Sastin Marianna (Magyarország)
Ötödik nap
Aubéli és Kiss Gergely is kiesett
Érem nélkül maradtak a férfiak
A szabadfogású férfiak 96 és 120 kg-ban és a 48 kilogrammos hölgyeké volt a főszerep a kantoni
birkózó-világbajnokság ötödik napján.
A magyarok csak a férfi küzdelmekben voltak érdekeltek. Aubéli Ottó Kitamura Kacuja ellen lépett szőnyegre,
akit az első menetben kitolt a zónán kívülre, majd mögément (2:0), aztán a másodikban megismételte
ugyanezt. Könnyed győzelme után a kanadai Jame Cox következett.
Aubéli a kínai edzőtáborban sokat birkózótt riválisával, elmondása szerint edzőmérkőzéseken rendre megverte
őt, így nem történhetett meglepetés az "éles" csatában sem. Mindkét menetet 1:0 arányban nyerte nehézsúlyú
birkózónk, ezzel a legjobb 8 közé került. Ott az üzbég Tajmazov várta, aki már szinte minden létező címet
megszerzett magának a 120 kilogrammban. A papírformának megfelelően az esélyesebb Tajmazov nyert, aki
egészen a fináléig jutott, így Aubéli Ottó a vigaszágon folytathatta.
A délutáni programban Ruszlan Baszijev következett, mindkét menetet az örmény nyerte 1:0-ra, így Aubéli is
kiesett.
A másik magyar, Kiss Gergely az első körben az ukrán Csemnetszkijjel, a budapesti világbajnokság
bronzérmesével mérkőzött. Az első két percben szép lábramenéssel szerzett vezetést, utána viszont az ukrán
két pontot kapott egy billentésért (1:2) a második menetben, Kiss megrázta magát és 5:0-ra nyert. Az utolsó
etapban ismét Kiss szerezte meg a vezetést, aztán az ukrán sajnos kétszer mögékerült az Amerikában tanuló
magyar sportolónak, így győztesen hagyhatta el a szőnyeget. Azonban a négy közé jutásért Csemnetszkij
kikapott, így nemcsak ő, de Kiss Gergely is búcsúzott a világbajnokságtól.
"Kiss Gergő az első és harmadik menetben rontott, ezért kapott ki, pedig nagyon nagy esélyt szalasztott el.
Aubéli Ottónak két kötelező győzelme után Tajmazov ellen nem volt sansza" - értékelt Gulyás István szövetségi
kapitány.
A kötöttfogású válogatottat követően a szabadfogású csapat sem nyert érmet a kantoni világbajnokságon, már
csak a hölgyekben bízhatunk, akik szombaton veszik át az uralmat. Három súlycsoport küzdelmeit láthatják
majd a Tianhe Sportcsarnokba kilátogatók, köztük két magyar hölgyet. Az 55 kilogrammban Godó Kitti
kolumbiai versenyzővel kezd, míg az 59 kilogrammban Sastin Marianna - a tavalyi világbajnokság ezüstérmese
- tajvani birkózóval találkozik először.
Érdekesség, hogy Sastin súlycsoportjában az orosz versenyzőt kizárták, mert az előzetesen leadott nevezéshez
képest egy másik hölgy akart bemérlegelni helyette. A csalásért a FILA (Nemzetközi Birkózó Szövetség) 2 éves
eltiltással is sújthatja őt.
"Elnézve a sorsolást Mariannának nem rossz az ága, szerintem, eljuthat a legjobb 4 közé. Godó Kittinek viszont
lényegesen nehezebb dolga lesz" - mondta Vatai László, a nők szövetségi kapitánya.

Negyedik nap
Ritter és Hatos kiesett
2006.09.28.
Mindkét csütörtökön érdekelt magyar, Hatos Gábor és Ritter Árpád hamar befejezte szereplését a
Kantonban zajló birkózó-világbajnokságon.
A szabadfogásúak 84 kg-os súlycsoportjában induló Ritter Árpádot az első forduló harmadik párjaként
szólították, ellenfele a török Selhat Balci volt. Az első két percben Balci mögément Ritternek, ezzel 1:0-ra nyert,
akárcsak a második menetben. Mivel a török birkózó nem jutott döntőbe, Ritter kiesett.

A 74 kilogrammban Hatos Gábor a vietnámi Le Duy Hoi ellen kezdett. Az első menetben kitolta ellenfelét, aztán
parádésan ment lábra és tussal verte ázsiai ellenfelét.
A második fordulóban a fehérorosz Gajdarov következett, akinek mind világbajnokságról, mind pedig az
Európa-bajnokságról akadt már érme. Az első etapban Gajdarov lábrament és mmögékerült Hatosnak, majd
meg is pörgette. Aztán a magyar is szerzett egy pontot (3:1). A második menetben a versenyzők lemásolták
teljesítményüket a fehérorosznál, tehát lábramenés, mögékerülés és pörgetés, míg Hatos is mögément
ellenfelének, most 3:1-et mutatott a tábla. Gajdarov később kikapott, ez Hatos búcsúját jelentette.
Gulyás István szövetségi kapitány: "Jobbaktól kaptak ki a fiúk, ez az igazság. Hatos Gabinak még túl nagy falat
a fehérorosz Gajdarov, Ritter Árpinál, pedig tudtuk, hogy nüanszok döntenek majd. Most nem ő nyert."
Harmadik nap
A kötöttfogású csapatversenyben 8 helyet szereztük meg.
Deák Bárdos ötödik
A harmadik nap után is érem nélkül áll a magyar birkózóválogatott a kantoni világbajnokságon.
Szerdán kötöttfogásban a 120 kilogrammos Deák Bárdos Mihály, szabadfogásban a 60 kilogrammos
Wöller Gergő volt érdekelt, előbbi 5. lett, utóbbi a 14. helyen végzett.
2006.09.27.
Deák Bárdos Mihály az ukrán Csernelszkij ellen kezdett és győzött. Az első két percben kétszer megpörgette és
4:0-ra nyert, míg a másodikban egy pörgetés és egy mögékerülés hozta meg a sikert (3:0).
A második körben a koreai Szeok Kim Kvang következett, s Deák Bárdos ezúttal sem hibázott. Az első etapban
a magyar óriás mögément, majd később megemelte ellenfelét (5:0), a második menetben már pörgetéssel is
bővült a repertoár (3:0).
A 3. fordulóban az iráni Hashemzadez Masoud következett. Az első menetet Deák Bárdos hozta, miután az
iránit pofozkodásért 1 ponttal büntették, aztán a magyar szép pörgetéssel növelte előnyét. (4:0), a második
etapban taktikából jelesre vizsgázva a magyar birkózó nyerte a találkozót, és ezzel az elődöntőbe jutott.
A fináléba kerülésért a kubai Lopez Mijail már keményebb diónak bizonyult, a karibi fiú mindkét menetet
megnyerte, így Deák Bárdos Mihály a délutáni programban a bronzéremért küzdhetett.
Ellenfele a török Guzel Ismail volt, aki idén Moszkvában megnyerte az Európa-bajnokságot. Az első menetben a
török megbillentette Deák Bárdost, így 3:0-ra ő nyert, plusz érthetetlen módon meg is intették. A második 2
percben 1:1 lett az eredmény, és mivel a török szerezte az utolsó pontot, ő lett a bronzérmes, Deák Bárdos
Mihály pedig az ötödik helyen zárta a világbajnokságot.
Deák Bárdos Mihály: "Éreztem ma a birkózást. A bronzmérkőzésen is csak hajszállal kaptam ki, pedig
szerettem volna éremmel hazatérni a világbajnokságról."
Komáromi Tibor szövetségi kapitány: "Misi egész nap jól birkózótt, a bronzmérkőzésről annyit, hogy nem
értem miért kellett meginteni őt, hiszen a török nem fogta össze a kezét parterállásnál. Megdicsérem a
teljesítményéért, mert tényleg odatette magát minden mérkőzésen."
Wöller Gergőre először az Egyesült Arab Emirátusok színeiben induló Al Qubaisi Saeed várt, akit nagy fölénnyel
vert meg. Az első menetben 3:0-t mutatott az eredményjelző, míg a másodikban 6:0-t, mert Wöller többször
egymás utánban megpörgette riválisát. A japán Takacuka következett, aki azonban meglepte a magyar
birkózót. Ráadásul miután a japán nem jutott be a döntőbe, Wöller ki is esett.
Csütörtökön a szabadfogásúak lépnek szőnyegre, 74 kilogrammban Hatos Gábor, aki a vietnámi Hoj Li Dujjal
kezd, kétszeres Európa- és világbajnoki ezüstérmesünk, Ritter Árpád (84 kg) a török Serhat Balci ellen lép
szőnyegre.
"Lehetett volna jobb a sorsolása a fiúknak, de ez van, ebből próbálnunk eredményeket elérnünk" - sommázta
Gulyás István, a szabadfogásúak vezetőedzője.
Eredmények, kötöttfogás:
120 kg
világbajnok: Haszan Barojev (Oroszország)

2. Mijail Lopez (Kuba)
3. Szergej Arcjuhin (Fehéroroszország) és Ismail Güzel (Törökország)
5. Deák Bárdos Mihály (Magyarország)
szabadfogás:
55 kg
világbajnok: Radoszlav Velikov (Bulgária)
2. Besik Kuduhov (Oroszország)
3. Namig Abdulajev (Azerbajdzsán) és Samuel Hanson (Egyesült Államok)
60 kg
világbajnok: Sejed Mohammadi (Irán)
2. Mike Zadick (Egyesült Államok)
3. Takacuka Norijuki (Japán) és Mavlet Batirov (Oroszország)
...14. Wöller Gergő
Előzmények:
Deák Bárdos Mihály az ukrán Csernelszkij ellen kezdett és győzött. Az első két percben kétszer megpörgette és
4:0-ra nyert, míg a másodikban egy pörgetés és egy mögékerülés hozta meg a sikert (3:0).
A második körben a koreai Szeok Kim Kvang következett, s Deák Bárdos ezúttal sem hibázott. Az első etapban
a magyar óriás mögément, majd később megemelte ellenfelét (5:0), a második menetben már pörgetéssel is
bővült a repertoár (3:0).
A 3. fordulóban az iráni Hashemzadez Masoud következett. Az első menetet Deák Bárdos hozta, miután az
iránit pofozkodásért 1 ponttal büntették, aztán a magyar szép pörgetéssel növelte előnyét. (4:0), a második
etapban taktikából jelesre vizsgázva a magyar birkózó nyerte a találkozót, és ezzel az elődöntőbe jutott.
A fináléba kerülésért a kubai Lopez Mijail már keményebb diónak bizonyult, a karibi fiú mindkét menetet
megnyerte, így Deák Bárdos Mihály a délutáni programban a bronzéremért küzdhet majd.
Wöller Gergőre először az Egyesült Arab Emirátusok színeiben induló Al Qubaisi Saeed várt, akit nagy fölénnyel
vert meg. Az első menetben 3:0-t mutatott az eredményjelző, míg a másodikban 6:0-t, mert Wöller többször
egymás utánban megpörgette riválisát. A japán Takacuka következett, aki azonban meglepte a magyar
birkózót. Ráadásul miután a japán nem jutott be a döntőbe, Wöller ki is esett.
Mégis Azerbajdzsán szervezi a jövő évi vébét
Mégsem veszi el Bakitól a jövő évi világbakjnokság rendezési jogát a Nemzetközi Birkózó Szövetség (FILA).
"Kedden délután összeült a Nemzetközi Birkózó Szövetség egy rendkívüli közgyűlésre itt Kantonban, amelyen
részt vett Azerbajdzsán sportminisztere, Aba Apaszov és állami garanciákkal támasztotta alá azt, hogy országa
képes megrendezni a 2007. évi világbajnokságot" - mondta Dr. Hegedűs Csaba. a Magyar Birkózó Szövetség
elnöke.
"A FILA úgy döntött, hogy bizalmat szavaz Azerbajdzsánnak, ezért ott lesz a verseny. Mindezek mellett végig
folyamatos lesz az ellenőrzés, hogy a szervezéssel miként állnak az azeriek. Az egyik szemem sír, a másik
nevet, mert, ha Baku városa nem kapta volna meg a rendezést, akkor komoly esélyesei lettünk volna, hogy egy
újabb vb-nek adjunk otthont, ami nem mellékesen kvalifikál a pekingi olimpiára is" - vélte Hegedűs, akit
egyébként megválasztottak az olimpiai birkózó versenyek szervezési igazgatójának is.
Második nap
Bárdosi Sándor és Virág Lajos is kiesett a Kantonban zajló birkózó-világbajnokságon.
2006.09.26
A birkózó-világbajnokság második napján két kötöttfogású versneyzőnk volt érdekelt. 84 kilogrammban Bárdosi
Sándor, aki egy holland versenyzővel kezdett, míg a 96 kilogrammban Virág Lajos, rá egy észt birkózó várt az
első fordulóban. Legalábbis a sorsolást követő éjjelig azt hittük.
Komáromi Tibor szövetségi kapitány tegnap még arról beszélt, hogy szerencsés volt Virág, mert a könnyebb
ágra került, ám mára a kínai szervezők kicsit átvariálták a sorsolást, így borult minden. A hivatalos indoklás
szerint egy kirgiz versenyzőt kizártak, mert két évvel ezelőtt a világbajnokságon még más ország színeit
képviselte (ezt mondjuk már a két hónappal ezelőtt elküldött nevezések során is észrevehették volna a
szervezők...) Természetesen a kedvezményezett egy hazai versenyző lett az új program szerint - ennyit a
szabályokról és a kínai sosolási szokásokról.

Virág így a vietnámi Van Duc Nguyennel nézhetett farkasszemet, és esélyesként meg is verte ázsiai ellenfelét.
Az első menetben Virág pompásan védekezett, majd fejlefogásból - klasszikus nevén "vasgyárival" - pörgette
meg ellenfelét, 3:0 arányban hozta a két percet, hogy aztán tussal verje riválisát, akinek emeléspróbálkozásába
Virág pontos ütemmel kontrázott bele. Bárdosi is hamar végzett De Vos Freddel, két menetben
diadalmaskodott. Bárdosi fürgesége meglepte a hollandot, birkózónk az első kört 6:0, a másodikat 3:1-re
nyerte.
A következő fordulóban Virág Lajosra a svéd Jimmy Lidberg várt. Az első menetben szabálytalan "békaállás"
miatt intették Virágot, ezért a svéd 3:1-re hozta a két percet. Aztán a magyar versenyző egyenlített, jött a 3.
menet, amelyben a korongfeldobás nem Virágnak kedvezett, és miután a svéd szerezte az utolsó pontot, ő
jutott tovább.
Bárdosi Sándor a második fordulóban a törökök világ- és Európa-bajnokával, Nazmi Avlucaval csatázott, s
kapott ki 2-0-ra nagy taktikai párbajban, úgy, hogy közben akciópontot nem tudott rajta csinálni ellenfele,
mindannyiszor bírói intések hátráltatták, amelyekért büntetőpontokat kapott. A napon először tüntetett hangos
füttyszóval a közönség Bárdosi mellett, ám ez sovány vigasz volt nekünk.
Később a 96 kilogrammban Jimmy Lidberg kikapott a grúz Nozadzétól, ezért Virág Lajos kiesett a további
csatározásokból, akárcsak a súlycsoportjában 2004 athéni olimpia bajnoka, az egyiptomi Gaber, és a tavalyi év
világbajnoka, Hamza Yerlikaya, akit cseh riválisa, Svec Marek tussal vert meg a 4 közé jutásért.
Virág Lajos: "A világbajnokság előtt is arról beszéltem, hogy a szerencsének mekkora szerepe van a mai
birkózásban, itt az ékes bizonyíták rá, úgy estem ki, hogy pontot nem csináltak rajtam. Igaz, hogy a svéd ellen
egyszer talán emelhettem volna, azt elmulasztottam. A féléves kihagyásom után most megbizonyosodtam
arról, hogy miben kell fejlődnöm.
Nazmi Avluca döntőbe került, Bárdosi Sándor pedig a vigaszágon folytathatta a birkózást. Először az amerikai
Clark Jake-kel került össze, az első menetet 4:1-re elveszítette, a folytatásban felpörgött, és előbb egyenlített,
majd az utolsó 2 percben kitolta Clarkot a szőnyegről, később pedig megemelte, ám ez is kevés volt, mert a
tengerentúli fejen átbillentette, és ezzel ő lépett tovább. Bárdosi kiesett.
A nehézsúlyban, kötöttfogásban Deák Bárdos Mihály ukrán birkózóval kezd, míg Wöller Gergely a
szabadfogásúak 60 kilogramjában Egyesült Arab Emírátusok versenyzőjével mérkőzik meg először.
Az első nap
Szervezési hiba miatt esett ki Majoros a vb-n
2006.09.25.
Oláh Tibor a bronzéremért küzdhetett végül ötödik lett, Majoros István ugyanakkor szervezési hibák
miatt mérkőzés nélkül búcsúzott a kantoni birkózó-világbajnokságon.
A vigaszági küzdelmek kisebb káoszba fordultak, ugyanis az érdekelt versenyzők jelentős részét szállodáikból
nem tudták időben visszaszállítani a csarnokba. A meccseket azok nyerték, akik megjelentek. A vigaszági
birkózók között volt az 55 kg-ban érdekelt Oláh Tibor és a 60 kg-ban szereplő Majoros István is. Utóbbi nem is
léphetett szőnyegre, előbbinek azonban óriási szerencséje volt, és hozzá hasonlóan ellenfele is egy dugóban
rostokolt, ezért sorsolás döntött a továbbjutóról. A harmadik helyért a dél-koreaival kellett megmérkőznie,
melyben Oláh alulmaradt, végül ötödik helyen zárt. A kötöttfogásúak első versenynapján az idén felnőtt
Európa-bajnokságot nyert, 19 éves Lőrincz Tamás már korábban búcsúzott a további küzdelmektől.
2006.09.25.
Hétfőn a kötöttfogásúak 55, 60 és 66 kg-os kategóriáinak küzdelmeivel megkezdődött Kantonban a
birkózó-világbajnokság. Az első napon érintett három magyar közül Lőrincz Tamás nem jutott el az
éremcsatározásokig, Majoros István és Oláh Tibor a vigaszágon folytathatja szereplését.

A legkisebb súlycsoportban Oláh Tibor lépett szőnyegre, aki biztató kezdés után végül kikapott az azeri
Bajranov Rusantól. Az első menetben Oláh nyert 5-2-re, aztan a másodikban 4-3-as, mig a harmadik menetben
5-0-s vereséget szenvedett, azonban miután ellenfele eljutott a dontőig, Oláh vigaszágon folytatja a
világbajnokságot.
Újdonsült Európa-bajnokunk, Lőrincz Tamás 66 kilogrammban próbálkozott, és az első fordulóban a spanyol
Sanchezt verte, igaz, nagy küzdelemben, hiszen 2-1-re (1-2, 4-0, 2-0) diadalmaskodott.
Aztán jött a 2003-as esztendő világbajnoka: Jimmy Samuelsson Svédországból. A skandináv fiú némi
színészkedéstől sem riadt vissza a találkozó során, ám Lőrincz ellen ez is keves volt, az ő kezét emelték a
magasba, miután 2-1-re nyert (0-5, 5-0, 1-1).

A legjobb 4 között a török Seref Eroglu várta, aki többszörös világ és Európa-bajnok, de az idei moszkvai Eb-n
már nyert Lőrincz az öreg róka ellen. Most sajnos nem sikerült a bravúr, mert a bírók alaposan támogattak a
török birkózót, aki aztán a következő körben kikapott, így Lőrincz idő elött mehetett el zuhanyozni.
A 60 kilogrammosok mezőnyében Majoros István először Nam Kyong Jin ellen lépett szőnyegre, aki ÉszakKoreából érkezett a világbajnokságra. Magabiztos pörgetesekkel nyert 2-1-re (2-0, 5-5, 2-0) olimpiai
bajnokunk.
A folytatásban David Bedinadze állta Majoros útját, aki az Európa-bajnoksághoz hasonlóan legyőzte őt. A grúz
viszont megtette azt a szívességet, hogy a fináléba jutott, így Majoros még a vigaszági mérkőzések során
reménykedhet a bronzéremben.
[origo]

