JUNIOR EB 2006 Szombathely
Hat érem, mindenbõl kettõ...
Izgalmas csaták színhelye volt egy héten át a szombathelyi új sportaréna. Félezer fiatal kûzdött a három szõnyegen,
hogy összemérje erejét és reggel 9-tõl délig eljusson a döntõkig. Délután aztán a döntõsök által legyõzöttek
küzdhettek harmadik helyekért a vígaszágon, majd jöttek minden este a döntõk.
Hazánk nem elõször rendez ilyen világversenyt, Magyarország az elmúlt tizenöt évben kétszer is rendezett junior Eb-t,
és mindkét alkalommal állt hazai versenyzõ a dobogó legfelsõ fokán: 1992-ben Székesfehérváron Gelénesi Nándor,
1999-ben Budapesten pedig Koleszár Gábor. A magyar indulók a két aranyérem mellett három-három ezüst- és
bronzérmet is szereztek, így a mérce most is magasra került, és az elvárásoknak huszonhárom versenyzõnk igyekszik
megfelelni. A mostani eredmény azonban minden várakozásunkat felülmúlta.
Már az elsõ két napon, a szabadfogásúak viadala meghozta a sikert: Bóna Dani szenzációs birkózással verekedte be
magát a döntõbe, és szerezte meg a csapat elsõ érmét, rögtön egy ezüstöt.
De nézzük sorjában:
Az 50 kg-ban Ká n t or Gá bor volt érdekelt. Sajnos meccse az azeri Mustafjev ellen 2:1, 3:0 eredménnyel ért véget a
vendég versenyzõ javára. Mivel Mustafjev következõ mérkõzését elveszítette, Gábor a 9. helyen zárt.
A súlycsoport gyõztese egyébként az orosz Zhalsapov lett.
60 kg-ban Beischlag Péter indult. Sajnos a lengyel Blok az elsõ mérkõzésén blokkolta versenyzõnket, 1:0, 7:0 arányú
menet gyõzelemmel. Miután a lengyel fiú következõ meccsén nem jutott túl, Péter kiesett, illetve a 16. helyen végzett.
74 kg-ban Veréb Pista erõnyerõ volt, majd a litván Voitechovskis ellen 1:0, 0:1, 2:0 arányban gyõzött..
Sajnos második ellenfele a lengyel Marcinkiewicz 0:1, 1:0, 0:2 arányban megállította. Ráadásul a lengyel fiú a
következõ meccsén az orosz ellenfele ellen veszített, így Veréb István 10 helyen zárt.
96 kg-ban Bón a D á n ie l a spanyol Pallares-szel birkózott, akit 1:0, 6:0 arányban fölényesen
megvert.. Következõ ellenfele a lett Kravalis ugyancsak elbukott Danival szemben 0:1, 2:3
arányban. Bóna Dániel ezt követõen legyõzte a belorusz Shybkót is, mégpedig ugyancsak
meggyõzõ fölénnyel. (0:1, 2:4). És ezzel már versenyzõnk ott is állt a döntõben, ahol az
orosz Gaglojevvel nézhetett farkas-szemet.. Egyelõre az orosz bizonyult tapasztaltabbnak és
eredményesebbnek, Dani nem tudott akciót végrehajtani rajta, így az csak az orosznak
sikerülhetett.
Ennek ellenére meg lett Magyarország elsõ érmese a junior EB-n:
BÓNA DÁNIEL
személyében. Ez a fiatal csepeli versenyzõ példás nyugodtságával és okos birkózásával
még nagyon sok örömet okozhat nekünk és a magyar szabadfogás tradicióit is tovább viheti.
Gratulálunk!
BÓNA DÁNIEL
SZABADFOGÁS JUNIOR
EB EZÜSTÉREM
A második napon 55 kg-ban Tõz sé r Sá n dor elõször az olasz Marcello Patriával birkózott akit fölényesen megvert.
(7:0, 3:0). Ezt követõen viszont a lett Andrejs Vasiljevs-szel állt szõnyegre, akivel szemben kemény csatában (1:2,
0:3) alulmaradt. Miután a lett a következõ meccsét elveszítette, Sanyi a 8. helyen végzett.
66 kg-ban Fe r e n cz Ádá m ot a lett Matiss Predite várta a szõnyegen. Az északi fiú kezdett jobban, az elsõ menetben
7:1-re elhúzott. A második menetben viszont Ádám volt jobb 5:3-ra, így következett a harmadik menet, mely 4:2-re a
mi versenyzõnk gyõzelmét hozta. A következõ meccsen a német Feix Menzel volt az ellenfél, aki bizony keményen
verte Ádámot, 5:1, 6:0 menetekben. Miután ez a német srác lett végül az aranyérmes, Ádámnak is maradt lehetõsége
vígaszágon, ahol azonban az albán Gantian Geraj ellen sikeres elsõ menet (4:2) után két menetben alulmaradt (0:3,
0:1) és ez a 8. helyre volt elég.
84 kg-ban Sz e n t ivá n yi Csa ba elsõre nehéz ellenfelet kapott: az orosz Kusrajev személyében. Az orosz 4:0, 4:0
menetekkel gyõzött, anélkül, hogy Csaba értékelhetõ akciót tudott volna ellene végrehajtani, ami nem csoda, mert ez
a legény lett késõbb az aranyérmes. Ezzel viszont Szentiványi még a vígaszágon folytathatta volna, ahol azonban
passzív maradt a macedon (késõbbi bronzérmes) Bogdanov ellen és 4:0, 2:0 arányban kikapott. Sajnos Csaba így
végül csak a 16. helyen végzett.
120 kg-ban Ács Be n ce az elsõ meccsén attól a görög Papadopoulosztól kapott ki (3:5, 1:4 arányban), aki végül
bronzérmes lett. Miután a görög azért vívott bronzmeccset, mert kikapott következõ grúz ellenfelétõl, Bence már
vígaszágon sem próbálkozhatott, és a 8. helyen végzett.
De jöttek a lányok!

48 kg-ban Ba r k a Em e se , miután elsõ ellenfelét a spanyol Juria De Jesus-t fölényesen 6:0,
4:0 ra legyõzte, következõ mecsén a 4-es döntõben a fehérorosz Maryna Markeviccsel
hallatlanul izgalmas, három menetes kûzdelemben alulmaradt. (4:0, 6:7,6:2). Miután az
belorusz lány ezt követõen a döntõbe verekedte magát, Emesére a görög Litsiou várt, akivel
a bronzért mérkõzhetett vígaszágon. Fél percig sem tartott a meccs, amikor Emese tusolta
ellenfelét, és ezzel megszerezte a magyar csapat második érmét! Ez a csodálatos kicsi lány
oroszlánként kûzdötte végig meccseit és küzdeni akarása példa lehet a többieknek. A
magyar nõi birkózás utánpótlása is nagyszerûen vizsgázott, és felsorakozott a két
hagyományos férfi fogásnem mellé, a magyar birkózás egyre értékesebb részévé válva.

BARKA EMESE
55 kg-ban a magyar csapatból M oln á r An dr e a indult. Elsõ ellenfélnek az orosz Maria Gurovát kapta, aki 6:0, 9:1
menetek után gyõztesen került ki a csatájukból. Miután az orosz lány a döntõig menetelt, Andreának a vígaszágon egy
cseh és egy német ellenfelet kellett volna legyõznie ahhoz, hogy a román Andrea Simon ellen mérkõzhessen a
bronzért. Andrea a cseh ellenfelét legyõzte, de a német Katharina Peterrel nem bírt. Akciódús, kemény harc után a
német lány tusolta Andreát, aki így a hetedik helyen végzett. A magyar nõi csapat második nagy reménységében
még sok öröme lehet a magyar birkózó sportnak.
63 kg-ban N e h é z Er ik a elsõ meccsén a német Adrienne Lugasival birkózott. Erika nem tudott pontot elérni a német
lány ellen, így 4:0, 4:0 menetek után kiesett. Nem is folytathatta még vígaszágon sem, mert a német lány is elbukott
következõ mérkõzésén.
72 kg-ban Németh Kitti az elsõ mérkõzésén 7:0, 3:0-ra kikapott a román Paichtól, aki a következõ meccsén veszített,
így Németh Kitti lehetõségei bezárultak.
A nõi versenyek második napján 51 kg-ban Vadász- Em be r An dr e a elsõ meccsén a sikeres elsõ (3:0) menet után a
második és harmadik menetben 0:3, 0:1 arányban kikapott a cseh Sarka Androvától.
59 kg-ban Palotai Katalin 1:3, 0:2 re kikapott a portugál Anna Goncalvestõl elsõ meccsén.
67 kg-ban Lenko Petra elsõ meccsén a román Diana Mudragtól 0:8, 0:6 arányban vereséget szenvedett.
Egyikük ellenfele sem nyert a következõ meccsén, így ezen a napon mindhárom versenyzõnk kiesett az érmesek és 15 helyezettek közül.

Az utolsó két nap a kötöttfogásé volt.
Jager Krisztián 55 kg-ban 3:0, 7:2 arányban verte a lengyel Pykat és a nyolcad-d döntõbe került. Ott német Cruisus
2:1, 2:1 arányban legyõzte. Miután a német nem jutott döntõbe, Krisztián kiesett.
D a j k a Rich á r d a 84 kg-ban a szlovén Niko Horvát ellen 7:0, 6:0 arányban gyõzött. Ezt követõen a török Ildem Cenk
5:0, 7:0 arányban verte Ricsit. A török azonban tovább menetelt a döntõig, így vígaszágon Ricsi a svéd Schönnel
birkózhatott, akit legyõzött, viszont a bronzérmért az ukrán Jeroskinnal szemben alulmaradt, így 5. helyen végzett.

Lõrincz Tamás 66 kg-ban az észt Kallasmaa-t 7:0-nál tusolta. Következõ ellenfele a bolgár
Georgijev volt, akit 9:0, 2:3, 3:2 arányban gyõzött le. Azután az orosz Csekirkin (aki felé
némileg "lejtett a szõnyeg") megakadályozta, hogy Tamás jusson a döntõbe. (4:0, 0:7,
5:3.) Lõrincz Tomi késõ délután sikeresen (5:0,4:0)-ra nyerte meg a bronzmeccset a grúz
Gurbatasvili ellen, így a bronzérem birtokosa lett. A sors fintora (vagy igazságtétele?), hogy
az orosz Csekirkint ukrán ellenfele megverte a döntõben.
Tamásnak természetesen semmi oka az elkeseredésre, és minden bizonnyal túltette már
magát a kis csalódáson. Azzal a fantasztikus birkózással, amit produkált, ha egy kis
szerencséje van és nem irigylik annyian felnõtt Európa bajnoki címét, nyugodtan junior
Európa bajnok is lehetett volna. Szerencsére a lehetõségek nem zárultak be elõtte, sõt,
most kezdõdnek igazán.

LÖRINCZ TAMÁS

Ba r t h a Pé t e r 120 kg-ban 1:1, 4:0 arányban legyõzte a cseh Vanoust. A következõ ellenfél a török Güzel 4:0, 7:0-ra
verte Pétert, de mivel tovább menetelt a döntõig, Barthának lehetõsége lett volna, hogy a német Melz legyõzése után a
bolgár Ivanovval bronzért birkózzon. Sajnos a német bizonyult szerencsésebbnek és Péter kiesett.
5 0 k g. M ódos Pé t e r az elsõ meccsét az olasz Mandea ellen vívta. Az elsõ menetben
fantasztikus dobásokat mutatott be ellenfelén, (köztük egy 5 pontosat is), de ez nem volt
máskép a második menetben sem. Végül 9:0, 8:0 arányban gyõzött. Második meccsén
7:0,6:0-ra verte a bolgár Palazovot. D é lu t á n 1 6 .3 0 - k or dön t õt vívot t a t ör ök Boz oglu
ellen és fölényes gyõzelmet aratott, így aranyérmes lett.
Felejthetetlen látvány volt Peti szaltó sorozata, amit a döntõ megnyerésekor végrehajtott a
közönség legnyagyobb ámulatára. Legkisebb versenyzõnk 2 méteres ugrásokkal repülte
körül a szõnyeget, és szinte lepkeháló kellett hozzá, hogy a mérkõzésvezetõ megkaparintsa
és végre a magasba emelje a kezét.
Torokszorítóan szép pillanatok következtek, végre felhangzott a magyar Himnusz és a
magasba emelkedett nemzeti lobogónk.
Péter személyében a magyar kötöttfogás újabb nagy reménységét, sõt beérett sztárját
köszönthettük. Módos Péterrõl tudtuk, hogy nagyszerû formában van és babonából és
taktikából titkolt nagy "ásza" a magyar csapatnak, de azért a valóra vált lehetõség, nemcsak
neki, nekünk is hihetelen örömet okozott.
MÓDOS PÉTER

6 0 k g. Kor pá si Bá lin t elsõ meccsén 3:0, 6:0-ra verte az osztrák Draxl-t, majd 3:1, 3:0 -ra
a litván Lavrujanecet, és az elõdöntõben 3:3, 4:0-ra (igen kemény küzdelemben) az azeri
Abdullajevet. A délutáni döntõben, 17 órakor a török Sucu volt az ellenfele, aki sajnos
jobbnak bizonyult nála és három menetes kemény csatában Bálintot a második helyre
szorította.
Meg lett a második ezüstérem is, Bóna Danié mellé! És az öröm is, hogy ennyi nagyszerû
fiatal építi a magyar birkózás fényes jövõjét. Maci ezüstérme nem csillog kevésbé, mint
Módos Peti aranya, csak a színe más.

KORPÁSI BÁLINT

7 4 k g. Ku n Re n á t ó a norvég Molnes 2:0, 3:1 arányú legyõzése után a román Surugu ellen állt szõnyegre. Sajnos a
román 5:0, 5:0-ra legyõzte Renátot, ráadásul a továbbiakban az elõdöntõ elött veszített a török ellenfelével
szemben, így Renátó a 14. helyen végzett.

9 6 k g- ba n N é m e t h I vá n a fradi ifjú titánja 1:1, 3:0-ra verte az izraeli Shartovsky-t, majd
4:0, 5:0-ra a szlovén Serneket, és a négyes elõdöntõben 6:0, 1:1 arányban a bolgár
Zlatinszkit. A délutáni döntõben hõsiesen kemény csatában megverte török ellenfelét,
Kayaalp-ot, és ezzel õ lett a második junior Európa bajnokunk!
Iván meccsrõl meccsre érett be a bajnoki címre. idei csodás teljesítményei alapján tudtuk,
hogy meglepetésre képes, de ebben a "gatyaszaggatóan" erõs mezõnyben a csúcsra jutni,
fantasztikus siker. Ismét zenghetett a magyar Himnusz, az Európa-bajnokság utolsó
erdeményhirdetése után.
H a t é r em: k é t a r a n y, k é t e z ü st , k é t br on z . Köt öt t fogá sú csa pa t u n k a n e gye dik
legjobb a csapatversenyben.
Csodálatos eredmények egy csodálatos viadalon.
Ez a szombathelyi junior EB a magyar birkózás történetének legszebb lapjaira kívánkozik.
NÉMETH IVÁN

JUNIOR EURÓPA- BAJNOKSÁG, SZOMBATHELY
A magyarok eredményei
SZABADFOGÁS
Férfiak
50 kg: Kántor Gábor–Mustafajev (azeri) 1:3.
55 kg: Tõzsér Sándor–Marcello (olasz) 3:0. Negyeddöntõ: –Andrejs (lett) 0:4.
60 kg: Beischlag Péter–Blok (lengyel) 0:3.

66 kg: Ferencz Ádám–Priedite (lett) 3:1. Negyeddöntõ: –Menzel 1:3. A vigaszágon: –Gentian (albán) 1:3.
74 kg: Veréb István–Vojtekovszkisz (lett) 3:1. Negyeddöntõ: –Marcinkiewicz (lengyel) 1:3.
84 kg: Szentiványi Csaba–Kusrajev (grúz) 1:3. A vigaszágon: Bogdanov (macedón) 0:3
96 kg: Bóna Dániel–Palleres (spanyol) 3:0. Negyeddöntõ: –Kravalis (litván) 3:1. Elõdöntõ: –Sibko (fehérorosz) 3:1.
Döntõ: –Gagoljev (orosz) 0:4. 120 kg: Ács Bence–Papadopulosz (görög) 1:3
50 kg (11 induló). Döntõ: Zalsapov (orosz)–Ratusnij (ukrán) 3:1. Európa-bajnok: Bazar Zalsapov (Oroszország), 2.
Ratusnij (Ukrajna), 3. Chritoaca (Moldova) és Schleicher (Németország), …9. Kántor Gábor (Magyarország).
55 kg (17). D: Magomedov (orosz)–Nejcsev (bolgár) 3:0 Eb: Mahmud Magomedov (Oroszország), 2. Nejcsev
(Bulgária), 3. Hasznov (Azerbajdzsán) és Dubovnij (Ukrajna), 8. Tõzsér Sándor (Magyarország).
60 kg (18). D: Redzep (bolgár)–Inokentev (orosz) 3:0. Eb: Ismail Redzep (Bulgária), 2. Inokentev (Oroszország), 3.
Bucur (Románia) és Mahamedau (Fehéroroszország), …16. Beischleg Péter (Magyarország).
66 kg (22). D: Menzel–Roszol 3:1. Eb: Felix Menzel (Németország), 2. Roszol (Ukrajna), 3. Cvekov (Bulgária) és
Berjukov (Oroszország), …8. Ferencz Ádám (Magyarország).
74 kg (21). D: Kubezti (orosz)–Stefan (román) 5:0. Eb: Kahaber Kubezti (Oroszország), 2. Stefan (Románia), 3. A.
Sucu (Törökoszág) és Taucci (Románia), …10. Veréb István (Magyarország).
84 kg (18). D: Kusrajev–Nicolae (moldovai) 3:1. Eb: Alekszandr Kusrajev (Oroszország), 2. Nicolae (Románia), 3.
Bogdanov (Macedónia) és Kalender (Törökország), …16. Szentiványi Csaba (Magyarország).
96 kg (13). D: Bóna Dániel–Gagoljev (orosz) 0:4. Eb: Szoszlan Gagoljev (Oroszország), 2. Bóna Dániel
(Magyarország), 3. Sibko (Fehéroroszország) és Yildrim (Törökország).
120 kg (11). D: Yesil (török)–Mojmanasvili (grúz) 3:0. Eb: Yesil Mehmet (Törökország), 2. Mojmanasvili (Grúzia), 3.
Papadopulosz (Görögország) és Kahan (Fehéroroszország), …8. Ács Bence (Magyarország)
Nõk
48 kg: Barka Emese–Nuria (spanyol) 5:0. Negyeddöntõ: –Markevics (fehérorosz) 1:3. A vigaszágon. A 3. helyért: –
Evagelia (görög) 4:0.
55 kg: Molnár Andrea–Goruva (orosz) 1:4. A vigaszágon: –Lenka (cseh) 4:0. A 3. helyért: –Peter (német) 0:4.
51 kg: Vadász Ember Andrea–Sarká (cseh) 1:3.
59 kg: Palotai Katalin–Goncalves (portugál) 1:3.
63 kg: Nehéz Erika–Lugasi (német) 0:3.
67 kg: Lenkó Petra–Mudrag (román) 0:4.
72 kg: Németh Kitti–Paic (román) 0:5.
44 kg (5 induló). Az aranyérem sorsa körmérkõzéses rendszerben dõlt el. Eb: Anasztaszija Koltun (Oroszország), 2.
Jarova (Ukrajna), 3. Sztarovojta (Fehéroroszország).
48 kg (12). D: Markevics (fehérorosz)–Sarianne (finn) 3:0. Eb: Mariana Markevics (Fehéroroszország), 2. Sarianne
(Finnország), 3. Barka Emese (Magyarország) és Tazetdinova (Oroszország).
51 kg (15). D: Kohut (ukrán)–Krasznova (orosz) 3:0. Eb: Olekszandra Kohut (Ukrajna), 2. Krasznova (Oroszország),
3. Rihorjeva (Fehéroroszország) és Demirtas (Törökország), … Vadász Ember Andrea helyezetlen.55 kg (19). D:
Goruva (orosz)–Bokan (fehérorosz) 3:1. Eb: Marija Goruva (Oroszország), 2. Bokan (Fehéroroszország), 3. Minguizzi
(Olaszország) és Peter (Németország), …7. Molnár Andrea (Magyarország).
59 kg (13). D: Legenkina (orosz)–Skoglund (svéd) 3:0. Eb: Galina Legenkina (Oroszország), 2. Skoglund
(Svédország), 3. Johnsen (Norvégia) és Zwirydodowska (Lengyelország), …Palotai Katalin helyezetlen.
63 kg (14). D: Butkevics (ukrán)–Skujina (lett) 3:1. Európa-bajnok: Olga Butkevics (Ukrajna), 2. Skujina (Lettország),
3. Vaseva (Bulgária) és Yosmaoglu (Törökország), …14. Nehéz Erika (Magyarország).
67 kg (10). D: Cirkevics (fehérorosz)–Mlinarszka (ukrán). Eb: Irina Cirkevics (Fehéroroszország), 2. Mlinarszka
(Ukrajna), 3. Mudrag (Románia) és Lauskina (Oroszország), …Lenkó Petra helyezetlen
72 kg (11). D: Fransson (svéd)–Marzaljuk (fehérorosz) 4:0. Eb: Jenny Fransson (Svédország), 2. Marzaljuk
(Fehéroroszország), 3. Kolic (Franciaország) és Paic (Románia), …11. Németh Kitti (Magyarország)
KÖTÖTTFOGÁS
Férfiak
50 kg. Negyeddöntõ: Módos Péter–Manea (olasz) 4:0. Elõdöntõ: –Palazov (bolgár) 4:0. D: –Bozoglu (török) 3:1.
55 kg: Jáger Krisztián–Pyka (lengyel) 3:1. Negyeddöntõ: –Cruisus (német) 1:3.
60 kg. Nyolcaddöntõ: Korpási Bálint–Draxl (osztrák) 3:0. Negyeddöntõ: –Lavruvjanec (litván) 3:1. Elõdöntõ: –
Abdullajev (azeri) 3:1. D: –Sucu (török) 1:3.
66 kg: Lõrincz Tamás–Kallasmaa (észt) 5:0. Nyolcaddöntõ: –Georgiev (bolgár) 3:1. Negyeddöntõ: –Huszejnov (azeri)
3:1. Elõdöntõ: –Csekirkin (orosz) 1:3. A vigaszágon. A 3. helyért: –Gulbatasvili (grúz) 3:0.
74 kg. 1. forduló: Kun Renátó–Molnes (norvég) 3:1. Nyolcaddöntõ: –Surugiu (román) 0:3. 84 kg: Dajka Richárd–
Horvat (szlovén) 4:0. Nyolcaddöntõ: –Ildem (török) 0:3. A vigaszágon: –Schön (svéd) 3:1. A 3. helyért: –Jeroskin
(ukrán) 1:3.
96 kg. Nyolcaddöntõ: Németh Iván–Sharovtsky (izraeli) 3:1. Negyeddöntõ: –Sernek (szlovák) 3:0. Elõdöntõ: –
Zlatanszki (bolgár) 3:1. D: –Kayaalp (török) 3:1.
120 kg: Bartha Péter–Vanous (cseh) 3:1. Negyeddöntõ: –Güzel (török) 0:5. A vigaszágon: –Melz (német) 1:3
50 kg (14). D: Módos Péter–Bozoglu (török) 3:1. Eb: Módos Péter (Magyarország), 2. Bozoglu (Törökország), 3.
Palazov (Bulgária) és Gogitadze (Grúzia).
55 kg (17). D: Kuramagomedov (orosz)–Ragimov (ukrán) 3:0. Eb: Zaur Kuramagomedov (Oroszország), 2. Ragimov
(Ukrajna), 3. Bagirov (Azerbajdzsán) és Leciu (Románia), …8. Jáger Krisztián (Magyarország).
60 kg (24). D: Korpási Bálint–Sucu (török) 1:3. Eb: Soner Sucu (Törökország), 2. Korpási Bálint (Magyarország), 3.
Abdullajev (Azerbajdzsán) és Melikjan (Örményország).
66 kg (22). D: Lohojda (ukrán)–Csekirkin (orosz) 3:1. Eb: Volodimir Lohojda (Ukrajna), 2. Csekirkin (Oroszország), 3.
Lõrincz Tamás (Magyarország) és Kazekevic (Litvánia).
74 kg (25). D: Piskov (ukrán)–Bedel (török) 3:0. Eb: Dmitro Piskov (Ukrajna), 2. Bedel (Törökország), 3. Julfalakjan
(Örményország) és Bajlovics (Szerbia-Montenegró), …14. Kun Renátó (Magyarország).
84 kg (23). D: Ildem (török)–Sahinjan (azeri) 3:1. Eb: Cenk Ildem (Törökország), 2. Sahinjan (Azerbajdzsán), 3.

Karezejev (Oroszország) és Jeroskin (Ukrajna), …5. Dajka Richárd (Magyarország).
96 kg (20). D: Németh Iván–Kayaalp (török) 3:1. Eb: Németh Iván (Magyarország), 2. Kayaalp (Törökország), 3.
Zlatanszki (Bulgária) és Marcsenko (Oroszország)
120 kg (16). D: Guzel (török)–Botev (orosz) 5:0. Európa-bajnok: Ismail Guzel (Törökország), 2. Botev (Oroszország),
3. Ivanov (Bulgária) és Csepovatenko (Ukrajna), …10. Bartha Péter (Magyarország)
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