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NÉMETH IVÁN JUNIOR VILÁGBAJNOK!
Módos Péter és Lőrincz Tamás junior VB bronzérmes!
Első nap: 2006.08.29.
Négyen álltak szőnyegre kötöttfogásban: 50 kg-ban Módos Péter, 60 kgban Szakolczi Hunor, 74 kg-ban Kun Renáto, és 96 kg-ban Németh Iván.
Kezdjük mindjárt Ivánnal:
Iván első ellenfele a grúz Mzechabuki JIKIA volt, akit a kazah
Lurkmakhan TYNALIEV követett, akiket símán legyőzött. Az
Foto: Fredy Godoy elődöntőben a belorusz Yuri DABKO állt vele szemben a szőnyegen. Itt
az első menetet 5:0 -ra a másodikat 3:0-ra nyerte Iván és máris a döntőbe
jutott. Tehát csak egy ellenfél maradt már: az ukrán Oleg KRYOKA, akit végül egy nagyon
kiegyenlített meccsen (1:1, 1:1,0:0) 3:1 arányban sikerült legyőznie és ezzel a magyar
birkózás régvárt reménye valósult meg: újra van junior világbajnokunk, kötöttfogás 96 kgban, NÉMETH IVÁN személyében.
Egy ragyogó bronzérem
Módos Péter, a tavalyi VB bronzérmese, az iráni Dpour REZA ASSAD-ot kapta első
ellenfélnek, akit 2:0, 6:0-ra (3:0) sikerült legyőznie. Ezt követően az ukrán Igor
ZAGORODNYUK-kal kellett megbirkóznia, akit 3:1, 2:0 , 0:0 (3:1) arányban utasított maga
mögé. Az elődöntőben aztán az orosz Damir AKHMEDZIANOV-val szemben kellett
kiállnia a szőnyegre. Az orosz 1:1, 1:0 (3:1)- re bizonyult erősebbnek, de miután tovább
menetelt a döntőbe (és ott győzött is) Péter vígaszágon megverekedhetett a harmadik helyért
a török Harun BOZUGLU-val. A mérkőzésen 2:0, 5:0 (3:0) lett az eredmény a magyar legény
javára, és ezzel Módos Péter személyében máris meg lett a második magyar érmesünk,
akinek nyakába egy szépen csillogó bronz medál került.
60 kg-ban Szakolczi Hunor indult magyar szinekben. A fehérvári legény a perui Nelson
PEZADRA RAMOS-sal küzdött meg először, sikerrel, 4:0, 6:4, (4:0) arányban. Ezt követően
a kazah Bekzhan ZHARBOLOV-val kellett volna megbirkóznia, de a kazah bizonyult
erősebbnek, tusolta Hunort. Sajnos a kazah a következő meccsét elveszítette, így Hunor nem
indulhatott vígaszágon sem, és a 11. helyen befejezte a versenyt.. Hunor éppen most került a
juniorok közé, az egyik legfiatalabb versenyzőnk, aki számára ez a megmértettetés
rutinszerzés szempontjából volt elsősorban hasznos.
74 kg-ban Kun Renátó, a tavalyi VB ezüstérmes, aki az idei évben sokat szenvedett
sérülései miatt, az első meccsét a svéd Jonas NYBERG ellen vívta és sajnos el is veszítette
3:1, 3:0 (3:1) arányban. Miután a svéd következő meccsén szintén alulmaradt koreai ellenfele
ellen, Renátó be is fejezte a versenyt, a 18. helyen.
Második nap: 2006.08.30.
MÉG EGY BRONZÉREM!

Ezen a napon két súlycsoportban voltunk még érdekeltek.
55 kg-ban Jager Krisztián és 66 kg-ban Lőrincz Tamás indul a versenyben. (120 kg
kötöttfogásban nem indult versenyzőnk.)
55 kg-ban Jager Krisztián első meccsét a kazah Almat KEBESPAEV ellen vívta. A 1:1, 3:1,
0:0, (3:1) arányú győzelmet követően Krisztiánnak az iráni Jasem AMIRI ellen kellett
szőnyegre lépnie. Itt a magyar legény 0:4, 0:5,0:0 (0:3) arányú vereséget szenvedett. Miután
az iráni a döntőbe jutott, Krisztián vígasz ágon próbálkozhatott még. Itt azonban első meccsét
a mexikói G. HERNAN ellen elveszítette és a 13. helyen végzett.
66 kg-ban Lőrincz Tamás a nyolcad döntőben 5:3, 3:1 (5:0) arányban verte a kubai Casal
MINOJOSD ALEXANDER-t. Következő ellenfele a japán NARUSE Kazuhiko lett, akit
Tomi 1:1, 2:0, 0:0 (3:1) arányban győzött le. Ezzel Lőrincz Tamás az elődöntőbe került. Itt
ellenfele a török Refik AYVAZOGLU volt, akitől 5:6, 5:0, 3:1 (3:1) arányban kikapott. így
Tomi a vígaszágra került. Itt a kazah DYLDUMADOV-val vívott meg a 3 helyért. A
mérkőzés 2:1 menettel kezdődött -Dymuhamedos javára. Majd Tomi belerősített és a második
menetet 2:0-ra már ő nyerte. Hogy senkinek se legyenek kétségei, a harmadik menetben aztán
úgy megdobálta a kazah srácot, hogy 6:0 lett a vége. Így összességében 3:1 arányban nyerte
a bronzmeccset és nyert egy, a Módos Péteréhez hasonló, szépen csillogó érmet.
Magyarország kötöttfogásban, csapatban a hetedik lett a 44. résztvevő ország között.
Olyan országo előztek meg bennünket, mint 1. Oroszország (70), 2. Törökország (55) 3.
UKrajna (38), 4. Irán (34) 5. Korea (33), 6. Kazahsztán (32)
7. Magyarország (27).
Hogy ki mindenki maradt mögöttünk, azt felsorolni sem lehet.
2006.08.02.
A szabadfogású ütközetek vége:
egy 5. és egy 7. hely
A VB-n két fős magyar csapattal szerepelünk, melynek tagjai: 74 kg: Veréb István, 96 kg:
Bóna Dániel.
VERÉB ISTVÁN egy győzelemmel kezdett a lett Armandis ZVIRBULIS ellen. Ezt
követően azonban a sorsolás az egész mezőny legerősebb versenyzőjével hozta össze: az
iráni Sadegh GOUDARZI-val, akitől kikapott. Miután az iráni egész a döntőig nyargalt, Pista
lehetőséghez jutott a vígasz ágon. A feladat azonban nem könnyű. Először a panamai
MARTINEZ-t kellene legyőznie, majd még két meccsen (ukrán és kazah ellenfelek ellen)
kellett volna diadalmaskodnia, hogy bronzérmet szerezzen.
Veréb István vígaszági első mérkőzésén, az első menetben technikai tussal, 5:0-ra nyert a
panamai Tomas MARTINEZ ellen. A második meccsen azonban az ukrán CHYKHLADZE
bizonyult jobbnak 0:6, 1:3, 0:0, (1:3) arányban, így Pistának meg kellett elégednie a 7.
hellyel. (A tavalyi junior VB-n Veréb István 16. helyezést ért el a 27 fős mezőnyben, idén a 7.
lett a 25 fős súlycsoportjában és csak közvetlenül a 3/5 döntő előtt kellett befejeznie a
versenyt.)
BÓNA DÁNIEL-lel hasonló volt a helyzet. Ő a belorusz Ilia SHIBKÓT verte meg hatalmas
fölénnyel:3:0, 6:0,0:0 (3:0), de aztán a második meccsen a grúz David

MODZMANASHVILI 4:0, 3:0, 0:0 (3:0)-ra jobbnak bizonyult nála. Szerencsére azonban
nemcsak Daninál , hanem a török Riza YILIDRIM-nél is. Ezzel a grúz egyenesen a döntőbe
jutott. Ezekután vígaszágon Bóna Dánielnek csak egy meccsen, a török Yilidrim ellen kellett
volna győznie ahhoz, hogy a bronzérmet a nyakába akasszák.
Reményt keltőnek tűnt, hogy a grúz legény a törököt nagyobb (4:2, 6:0, 0:0, (5:0)arányban
verte, mint Danit, ami (elvileg) növelte esélyeinket.
Sajnos azonban a bronzmeccsre a török Riza YILIDRIM nagyon felszívta magát. Az első
menetben 3:0, majd a második menetben 3:2-re győzött és így végeredményben 3:1-re nyert
Bóna Dániel ellen, akinek (a junior EB ezüstérem és a felnött magyar bajnoki cím után) most
meg kellett elégednie az 5. hellyel.
Egy kis szerencsével és nagyobb nemzetközi rutinnal, a kis magyar szabadfogású junior
csapat többre is vihette volna a világ legjobbjai között, a Veréb Pista esetében 25 fős, Bóna
Dani esetében 15 fős mezőnyben.
Emlékeztetőül: tavaly, Viliusban a szabadfogásúaknak meg kellett elégedniük egy 26., egy
16., egy 11., és egy 18., helyezéssel.
Csapatverseny szabadfogás
Magyarország 2 fős csapatával, szabadfogásban, "csapatban" a 10. helyezést érte el a
világbajnokságon résztvevő 44 nemzet fiataljai között. Olyan nemzetek között értük el ezt a jó
eredményt, akik minden súlycsoportban indítottak versenyzőt.
A rangsor: 1. Oroszország, 2. Irán, 3. Ukrajna, 4. Grúzia, 5. Törökország, 6. Japán, 7.
Kazahsztán, 8. USA, 9. Németország, 10. Magyarország
Gratulálunk a két harcosnak és felkészítőiknek.
JUNIOR-VILÁGBAJNOKSÁG, GUATEMALA
A világbajnokok és a magyarok eredményei
Férfiak
Kötöttfogás
50 kg (14 induló). Világbajnok: Damir Ahmedzsanov (Oroszország), ...3. Módos Péter.
55 kg (23). Vb: Zaur Kuramagomedov (Oroszország), …12. Jager Krisztián.
60 kg (24). Vb: Iszlam Beka Albijev (Oroszország), …11. Szakolczi Hunor.
66 kg (22). Vb: Refik Ayvazoglu (Törökország), …3. Lőrincz Tamás (Magyarország).
74 kg (26). Vb: Ümit Bedel (Törökország), …18. Kun Renátó.
84 kg (26). Vb: Cenk Ildem (Törökország).
96 kg (21). Vb: Németh Iván (nevelő- és jelenlegi klubja: FTC, nevelőedző: Széles József, edző: Széles József,
Sike András).
120 kg (15). Vb: Ismail Guzel (Törökország)
Szabadfogás
50 kg (18). Vb: Viktor Lebegyev (Oroszország).
60 kg (27). Vb: Kermani Mehdi Taghavi (Irán).
74 kg (25). Vb: Kahaber Hubeztuj (Oroszország), …7. Veréb István.
96 kg (15). Vb: Alan Lokhov (Oroszország), …5. Bóna Dániel
Nők
44 kg (10). Vb: Nicole Woody (Egyesült Államok).
48 kg (18). Vb: Sofia Mattsson (Svédország).
51 kg (12). Vb: Maehara Megumi (Japán).
55 kg (17). Vb: Sandra Roa (Kolumbia).
59 kg (14). Vb: Larisza Kanajeva (Oroszország).
63 kg (15). Vb: Nisimaki Mio (Japán).
67 kg (13). Vb: Inoue Josiko (Japán).
72 kg (11). Vb: Vaszilisza Marzaljuk (Fehéroroszország).

