Magyar nagydíj 2006
Bronz-ötvözet -1/6 rész ezüsttel…
Így lehetne összefoglalni legrövidebben a 2006. évi Kötöttfogású Birkózó Nagydíj magyar
eredményét: az öt bronz és egy ezüstérmet.
2006.03.25. Az első napon:
55 kg-ban Módos Péter, Molnár Gábor és Jager Krisztián képviselt bennünket.
Csonti (Módos) sajnos rögtön kikapott első, lengyel ellenfelétől. Molnár Gábort a török Erkan
verte ki, Jager Krisztián a román Chelarutól szenvedett vereséget.
Aranyérem: Nyblom (DEN), ezüstérem: Gavrila (ROM), bronzok: Ünal (TUR) és Chelaru
(ROM)
60 kg-ban Szakolczi Hunor, Harmincz Zsolt, Gérnyi Dávid, Komáromi Ede, és nem utolsó
sorban Majoros István állt szőnyegre a vetélkedő ellenfelekkel szemben. Hunor előbb
Harmincz Zsoltot verte ki a mezőnyből, majd a román Diaconutól kikapott és csak vigaszágon
folytathatta. Itt a lengyel Swierk egyelőre erősebbnek bizonyult, bár Szakolczai hősiesen állta
a sarat, ameddig bírta. Komáromit ugyanez a Swierk verte ki sajnos, már Ede első meccsén.
A sors fintora, hogy Gérnyi Dávidot második meccsén ugyancsak a lengyel Swierk győzte le
és fosztotta meg a továbbjutás lehetőségétől.
Majoros csupa győzelemmel menetelt a döntőig, itt azonban egyetlen pici ponttal alulmaradt a
román Diaconu ellen. (A harmadik menetben 1-1döntetlen állásnál a román később szerzett
pontja miatt veszített.)
Aranyérem: Diaconu (Rom), ezüstérem: Majoros (HUN), bronzérmesek: Swierk (POL) és
Sezal (TUR)
74 kg-ban Módos Csaba, Jónás Attila, Bácsi Péter, Antunovics László és Horváth András
álltak ki a mieienk közül. Módos Csaba kazah, Jónás Attila fehérorosz ellenfelétől az első
meccsen kikapott, Bácsi „legyűrte” a lengyel Kowalskit, de a későbbi ezüstérmes ukrán
Piskov megállította. A vigaszágon a bronzért mérkőzve előbb megverte az érdi Antunovics
Lacit (aki viszont éppen Piskovot legyőzve jutott a vigaszágra), majd a belorusz
Mikhalkovicsot is és megszerezte a csapat első bronzérmét.
Horváth András horvát és lengyel ellenfelei legyőzése után került szembe az orosz
Berdiskinnel, akit szintén elvert és csak a török Arikoglu (a későbbi aranyérmes) tudta
megállítani. András is megnyerte vigaszági meccsét a török Ramazán ellen így Bácsi Péter
mellett ő is felállhatott a dobogó harmadik fokára.
Aranyérem: Arikoglu (TUR), Ezüst: Piskov (UKR), Bronzok: Bácsi Péter és Horváth András.
84 kg-ban Dajka Zsolt, Kun Mátyás, és Bárdosi Sándor lépett szőnyegre a mieink közül.
Sajnos Kun az első meccsén elvérzett svéd ellenfele ellen, Dajka Zsolt sikeresen leküzdötte
szlovák, majd horvát ellenfelét, de az ukrán Shabanovtól kikapott így csak a vígaszágon
folytathatta. Itt aztán az olasz Minguzzival vívott kemény csatát, melynek során kiugrott a
bokája, ezért fel kellett adnia.
Bárdosi sikeresen verte első belorusz ellenfelét, majd a török Yücedag sem tudott ellenállni
neki, de a későbbi bajnok a lengyel Michalkielicz megállította és már csak a bronzért
mérkőzhetett –sikerrel- a dán Esbensen ellen. Bárdosi tehát megszerezte a csapat harmadik
bronzérmét.
Aranyérem: Michackielicz (POL), ezüst: Shabanov (UKR), bronzok: Bárdosi és Minguzzi
(ITA)

Az első napon kitüntetést adott át a Magyar Birkózó Szövetség elnöke Székesfehérvár
polgármesterének és a Parlament alelnökének a nagydíj megrendezéséhez nyújtott
segítségükért. Jutalmat kapott még két fiatal székesfehérvári birkózó, Rácz Lajos tanítványai:
Szakolczi Zoltán és Hunor, akik tehetségükkel a jövő nagy igéreteinek számítanak.
A progamot a honvédség fúvószenekara és a Mr. Tus iskola fiatal birkózóinak bemutatói
színesítették. Kitüntetést kapott a nagydíj megrendezésében nyújtott segítségéért a parlament
alelnöke és a város polgármestere, valamint a versenybírói bírói testület neves tagja:
Flaschner Károly.

2006.03.26. A második napon:
66 kg-ban Kliment László, Füredy Levente, Lőrincz Tamás , Dreschler Attila, Knyaskó Máté
és Zelei István léptek a mieink közül szőnyegre. Kliment Laci az ukrán Lohoydán nem jutott
túl, akit azonban Lőrincz Tamás vert meg, miután előzőleg leküzdötte az olasz Corrigát.
Tomi a két győzelem után a török (későbbi ezüstérmes) Selcuttal került szembe, akivel
egyelőre nem bírt. Füredy Levente sajnos kikapott a lengyel Charsevskitől és a kegyetlen
kieséses rendszernek köszönhetően Klimenthez hasonlóan ő sem jutott tovább. Dreschler
Attila kemény csatát vívott a román Panaittal, és hajszállal maradt alul. Knyaskót Zelei volt
kénytelen kiverni, ezt követően viszont a lengyel Kwiat következett, aki jobbnak bizonyult
nála. Ezzel el is dőlt, hogy a magyar legénységből (két győzelemmel , egy vereséggel) csak
egy legény maradt talpon: Lőrinc Tamás, aki aztán vígaszágon az ukrán Vakulenkó
legyőzésével óriási fegyvertényt hajtott végre és a nap egyik hőse lett, mivel megszerezte a
magyar csapat negyedik bronzérmét. A verseny döntőjét egyébként két török birkózó vívta
egymással: Eroglu és Selcut,. Nem csekély bírói segédlettel Eroglut hozták ki győztesnek.
Lőrincz Tamás mellett a másik bronzos a lengyel Chazevski lett.
96 kg-ban Németh Iván, Kiss Balázs, Nagy József, és Nunajev Juszup képviselte a mieinket.
Iván sajnos a nálánál még erősebb észt Nabitól kikapott. Kiss Balázs a másik észtet: Proovelt
viszont alaposan elagyabugyálta, de a következő lengyel ellen fölényesen nyert első menet
után elbukott: az utolsó, sikertelen parter miatti büntető pontjával (a későbbi ezüstérmes)
Mikolajczyk jutott tovább. Szerencsére a lengyel következő meccsét is megnyerte, így
vigaszágon maga után húzta Balut, aki előbb a szlovén Sedmakot, majd a török Mustafa
Cetynyüreket is eliminálta, így meglett a ötödik bronzérmünk is.
Nunajev Juszup sajnos első meccsén kikapott az olasz Timoncinitől, akárcsak Nagy József,
akit a szlovákiai Farkas Csaba fosztott meg a továbbjutástól.
A 96 kg-os súlycsoport aranyérmese a török Emin Özturk lett, ezüstöt a lengyel Milolajczyk
nyert, míg a másik bronzérmnek a fehérorosz Batura örülhetett.
120 kg-ban Branda Gyula mellett Szabó István állt még szőnyegre a magyarok közül. Szabót
a későbbi bronzérmes lengyel Mikulski verte ki, Gyulát a későbbi aranyérmes Yilmaz győzte
le. A dobogó felé menetelő Yilmaz reménytkeltően magával húzta Gyulát, aki vígaszágon
első meccsét a török Hasan Topuz visszalépése miatt letudva, immár a bronzért csatázhatott a
lengyel Mikulskival, aki azonban -ezúttal - sajnos, jobbnak bizonyult nála.
A 120 kg-os arany és ezüstérmet kemény csatában a két török: Yvuz és Yilmaz osztotta el
egymás között, Yilmaznak juttatva a fényesebbet. A két bronzos a lengyel Mikulski és egy
másik lengyel: Banak lett.

A második nap szép szinfoltja volt a székesfehérvári birkózás nagy alakjának: Seres
Ferencnek a kitüntetése, melyet dr. Hegedűs Csaba és Gáspár Tamás adott át az ünnepeltnek.
Végül a csapatversenyről kell megemlékezni, amelyet idén Törökország (56 pont) nyert a
lengyel csapat (35 pont) előtt. Komáromi Tibor legénysége 34 ponttal ezúttal a harmadik
helyre került.

