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A svájci Renens Odyssee sport-
csarnokában rendezték meg a 
2009. évi U16, U18, U21 és fel-
nőtt női és férfi Sumo Európa-
bajnokságot augusztus 20. és 
23. között. Nagyon rossz elője-
lekkel indultunk neki az utol-
só felkészülési szakasznak: két 
betegünket tartalék versenyzők 
pótolták, Sárosi Janika pedig 
vírusos fertőzés után 6 kg-ot 
lefogyva szó szerint a betegágy-
ból indult neki az Eb-nek.

Az Európa-bajnokság 16 órás 
utazás után 20-án este mérle-
geléssel kezdődött és pénteken 
az U16-os korcsoport női szak-
ága kezdte meg küzdelmeit. 
Dénes Mercédesz egész éves 
önfeláldozó felkészülése meg-

hozta gyümölcsét, 50 kg-ban 
magabiztosan menetelt előre 
és szerezte meg első arany-
érmünket. Ezt követően az 
U16-os fiúk között már három 
súlycsoportban is érdekeltek 
voltunk. Kosik Boldizsár 65 kg-
ban – Mikó Levente helyett – és 
Sárosi János, 59 kg-ra lefogy-
va. Az első mérkőzésen Sárosi 
Jani ukrán ellenfele ellen kissé 
szétesve kezdett, és vereséget 
is szenvedett. Kosik Boldizsár 
viszont határozottan menetelt a 
döntőig, ahol az ukrán Rovortól 
sajnos kikapott, így egy szépen 
csillogó ezüsttel térhetett haza. 
Sárosi Jani magára találva szép 
mérkőzéseken szerezte meg a 
vigaszágon a bronzérmet.

Bodorkos Dani 85 kg-ban 
szépen és rutinosan versenyez-
ve menetelt a dobogó legfelső 
fokára és szerezte meg második 
aranyérmünket. 

Szombaton az U18 és U21 kor-
csoportok versenyével folytató-
dott az Eb, ahol 4 súlycsoport-
ban voltunk érdekeltek. Dénes 
Merci és Bodorkos Dani dup-
láztak, ugyanis az öregebbek 
között is kiharcolták az indulá-
si jogot. Az U18-as versenyen 
50 kg-ban sem lehetett Mercit 
megállítani, szárnyalva gázolt át 
lengyel, olasz, orosz ellenfelén 
és jutott egyenes ágon a dön-
tőbe, ahol magabiztosan sze-
rezte meg második aranyérmét. 
Ezzel a kiemelkedő teljesítmén-
nyel a nap végén egyedüliként 
különdíjat vehetett át a ver-
seny főszponzorától. 90 kg-ban 
Bodorkos Dani a fizikailag jóval 
erősebb mezőnyben is megállta 
a helyét és az ötödik, pontszerző 
helyre küzdötte fel magát. 100 
kg-ban Onestyák Norbit ellenfe-
lének lazán megkötött öve ütöt-
te el a dobogós helyezéstől, így 
ő is az ötödik helyen végzett. A 
juniorok (U21) között 85 kg-ban 
Prim Roland nagyon készült, de 
78 kg-ja kevésnek bizonyult, 
hiába győzte le német, orosz 
és lengyel ellenfelét: az ötödik 
helyet szerezte meg. 100 kg-ban 
Szelp Dénesnek orosz ellenfe-
lének legyőzése után az ukrán 
versenyzővel vívott gigantikus, 
csaknem háromperces mérkő-
zésen karja megsérült. Ezért a 
néhány percen belül következő 

döntőbe jutásért vívott harc-
ban nem volt teljes értékű, így 
vigaszágon szerezhette meg a 
bronzérmet.

Vasárnap a felnőttek verse-
nyén három fő képviselte az 
érdieket. Prim Roland 85 kg-
ban és Szelp Dénes 115 kg-ban 
juniorként eredményeik alapján 
szereztek indulási jogot a felnőt-
tek között is. Prim Roland két 
győzelemmel kezdett a döntőbe 
jutásért: a fizikailag jóval erő-
sebb holland ellenfelének nem 
tudott ellenállni, így az előkelő 
ötödik helyet szerezte meg a 
felnőttek között is.

115 kg-ban két érdi szumós is 
indult. A 98 kg-os Szelp Dénes 
a felnőttek között is letette név-
jegyét, bolgár és orosz ellen-
felének legyőzésével az ötödik 
helyen végzett. Másik indulónk, 
a junior Európa-bajnok Barta 
Péter régi – igen jó szumós – 
ukrán ellenfelével került össze, 
és hosszú küzdelem után sajnos 
ezúttal alulmaradt. Lengyel és 
bolgár ellenfelének legyőzése 
után a bronzéremért való mér-
kőzésre félreértés miatt későn 
szólították, és ez sajnos meg-
bosszulta magát, így Peti az ötö-
dik hellyel térhetett haza. 

A hat dobogós és hat ötödik 
helyezés az érdi szumósok eddi-
gi legeredményesebb szereplése 
volt. Az elmúlt évtized munkája 
most kezd beérni. Különösen 
a junior és felnőtt helyezések 
értékesek, amelyek azt jelentik, 
hogy ott vagyunk a nemzetközi 
 élvonalban. Ezekben a helyezé-

sekben szinte minden esetben 
karnyújtásnyira volt az érem 
lehetősége, akár az aranyérem 
megszerzése is.

 
Veterán bronz birkózásban

A 2009. évi veterán világbajnok-
ságot Törökországban, Ankara 
impozáns sportcsarnokában 
rendezték meg. Mérlegelésnél 
négyszázötven veterán birkózó, 
köztük a megszokottnál több 
iráni és hazai, török birkózó 
jelent meg. Európa-bajnok, sok-
szoros vb-érmesünk, Földesi 
István rutinosként készült a 
130 kg-osok közötti küzdel-
mekre. Sajnos az első mérkőzé-
sét vezető pozícióból – a nagy 
elánnal küzdő török versenyző 
ellen – elvesztette egy felesle-
ges kapaszkodás miatt. További 
mérkőzéseit – a vigaszágon 
– magabiztosan megnyerve áll-
hatott Pisti a dobogó harmadik 
fokára átvenni értékes hete-
dik világbajnoki érmét, mely a 
magyar csapat egyetlen érme 
volt ebben a hihetetlen erős 
mezőnyben. 

Baseball
Érden lesz a négyes döntő
Az Érd Baseball Team Sportegyesület 
megpályázta és egyeztetések után 
elnyerte a 2009. évi magyar serdülő 
baseballbajnokság négyes döntőjének 
rendezési jogát. 
A döntő időpontja: 2009. szeptember 
12–13. A döntő helyszíne: Érd-Ófalu 
Baseballpálya (a régi ófalusi futball-
pálya)
Program:
Szeptember 12., szombat elődöntők:
13.00  Szentendre-Sleetwalkrs Jr.  

–Mikepércs-Mosquitos
15.30 Debrecen Tigerkids–Érd Pirates
Szeptember 13., vasárnap
10.00  A két vesztes csapat mérkőzik a 

3. helyért  
12.30  A két győztes csapat mérkőzik 

a 2009. évi magyar serdülő 
bajnoki címért

15.00 Díjkiosztás
További információk: www.baseball.hu
Szeretettel vár minden kedves szur-
kolót,

az Érd Pirates vezetősége és a csapat

Kovács Zoltán-emléktorna
A torna névadója, Kovács Zoltán, fiata-
lon elhunyt kézilabdázó. A nyolcvanas 
években edzője volt az érdi női csapat-
nak is. Egész sportolói és emberi pálya-
futása példaértékű volt játékostársai és 
játékosai előtt egyaránt. Talán ő volt az, 
aki elsőként kezdte a régióban fesze-
getni a szűk korlátokat, hogy szélesebb 
körben terjedjen el a kézilabda.
A tornán, amelyen 1993-ban született 
fiúk játszanak, négy csapat vesz részt: 
Százhalombatta, a Ferencváros, Dabas, 
és a Treff 07 SE. 
Időpont: 2009. szeptember 5. 
Helyszín: Treff Sportcentrum
Program:
 9.30:  megnyitó, a megnyitó beszédet 

– az egykori sporttársak nevé-
ben - Bogó László mond.

10.00-tól mérkőzések
14.30:  eredményhirdetés, a díjakat 

átadja T. Mészáros András 
              polgármester

Érdi aranyérmek a szumó  
Európa-bajnokságon

A szumó Eb-n résztvevõ érdi csapat. Elõl Tar Mihály vezetõedzõ és Kovács 
János edzõ, állnak balról jobbra: László Varga László, Prim Roland, Kosik 
Boldizsár, Onestyák Norbert, Dénes Mercédesz, Barta Péter, Bodorkos Dániel, 
Sárosi János, Boros László, Szelp Dénes, Dénes Krisztián és Prim Martin

Dénes Mercédesz a verseny fõ- 
szponzorától veszi át a különdíjat 
kiemelkedõ teljesítményéért

sport


