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Az érdi fiatal birkózók az utóbbi 
időben is számos erőfelmérőn 
vettek részt, és ezekről a színvo-
nalas vetélkedésekről szép ered-
ményekkel tértek haza. Ezek 
között az eredmények között 
válogattunk.

A ceglédi városi sportcsarnok-
ban rendezték meg május 25–
26-án a fiú II. korcsoport, vala-
mint a leány korcsportok 2012. 

évi szabadfogású diákolimpia 
országos döntőjét. A több mint 
háromszáz részvevőt felvonul-
tató versenyen igen színvonalas 
mérkőzéseket láthattunk. Az 
érdiek a két nap során hat súly-
csoportban mérlegeltek, ugyan-
is jó néhány súlycsoportban 
több érdi is versenyzett – igaz, 
így sokszor egymást ütötték 
el az érmektől, a pontszerző 

helyektől, az eredményesebb 
szerepléstől.

Négy érdi mérlegelt 35 kg-
ban, ám hiába szereztek győ-
zelmeket, a népes mezőnyben 
csak Zsigrai Peti tudott felka-
paszkodni a dobogóra: három 
tusgyőzelemmel, egy pontozá-
sos vereséggel a bronzérmet 
szerezte meg. 

Mezei Dárius 38 kg-ban 
három tus- és – Horváth Mátét 
(!) legyőzve – egy pontozásos 
győzelemmel az ötödik helyen 
tudott végezni.

Végh Artúrnak 42 kg-ban 
öt tusgyőzelme – közben egy 
pillanatnyi kihagyás a csepe-
li Nagy Péter ellen – szintén 
diákolimpiai bajnoki bronzér-
met jelentett.

A lányok mezőnyében 43 kg-
ban Váncza Ivett két tus és egy 
7-0 pontozásos győzelmet arat-
va két menetben szerezte meg a 
bajnoki aranyérmet. 49 kg-ban 
Varga Lilien nagyon feszülten 
versenyezve az ötödik helyen 
végzett.

Kecskeméten május 26-án, 
szombaton Lemák Dia veze-
tésével vettek részt az Érdi 

Értékes érmek és helyezések a birkózóktól

Versenyek Ceglédtõl Kalocsáig
Spartacus grapplingesei kadett 
és felnőtt korosztályban, Gi és 
No Gi kategóriában nyílt grapp-
lingversenyen. Az érdi verseny-
zők két arany-, két ezüstér-
met, valamint két ötödik helyet 
értek el.

Az eredmények: Lemák Vik-
tor kadett Gi 63 kg 1. hely, fel-
nőtt No Gi 65 kg 5. hely; Szántó 
Gábor kadett No Gi 63 kg 1. 
hely; Raus Péter felnőtt Gi 65 
kg 2. hely, felnőtt No Gi 5. hely; 
Szántó Dávid felnőtt No Gi 65 
kg 2. hely.

A 100 éves jubileumát ünnep-
lő Csepeli Birkózó Klub június 
2-án a Béke téri Bajnokok 
Csarnokában rendezte meg a 
2012. évi serdülő szabadfogású 
országos bajnokságot. 

Az érdi birkózók közül heten 
szereztek jogot – a rangsorver-
senyek alapján a legjobb tizen-
hat közé kerülve –, hogy részt 
vegyenek az országos bajnoksá-
gon. A mérlegelés után az esély-
latolgatásnál jó néhány éremre 
biztosan számítottam, hiszen 
az éves rangsorversenyeket 
Váncza Pisti és Lajsz Dominik 
magabiztosan nyerte, Kovács 
Bencét is hosszú kihagyás után 
sikerült ismét csatasorba állíta-
nunk. És a „Fortuna” 85 kg-ban 
ismét külön ágra sorsolta Lajsz 
Dominikot és Száraz Petit.

Az első mérkőzéseket – ha 
néha döcögősen is – sorozatban 
nyertük.

76 kg-ban Oláh Tamás a 
második forduló után – amelyet 
saját taktikai hibáinak soroza-
ta után vesztett el – feladta a 
versenyt az esélyes vigaszági 
mérkőzések előtt, pedig nagy 
siker volt kibontakozóban: nem 
más, mint az, hogy minden bir-
kózónk dobogón, illetve pont-
szerző helyen végezzen.

A dobogó nem volt elérhetet-
len mindenki számára, hiszen 
Nagy Krisztiánnak és Mikó 
Eriknek is egy-egy ponton 
múlott, hogy nem léphettek fel 

rá. De ne legyünk telhetetlenek: 
a döntő mérkőzéseken négy 
érdi is érdekelt volt, és ezekből 
két arany-, két ezüstérem szü-
letett, valamint két ötödik hely. 
Az érdiek a hazai szabadfogá-
súak mögött csapatversenyben 
is az előkelő második helyet 
szerezték meg.

Eredmények: 35 kg-ban Ván-

cza István 1., 38 kg-ban Nagy 
Krisztián 5., 50 kg-ban Kovács 
Bence 2., 58 kg-ban Mikó Erik 
5., 85 kg-ban Lajsz Dominik 1., 
Száraz Péter 2. helyet szerzett.

A kalocsai Városi Sportcsar-
nokban június 9-én rendezték 
meg a Vatai László emlékver-
seny keretén belül a 2012. évi 
diák II. korosztály országos baj-
nokságát. 

Egy-két fiatal birkózónk takti-
kai hibákat követett el, és veze-
tő pozícióból az utolsó másod-
percekben kapott ki, a nagy 
létszámú mezőnyben egy-egy 
ilyen hiba azt jelentette, hogy 
lecsúsztak a dobogóról, illetve 

pontszerző helyről, de voltak 
természetesen olyanok is, akik 
most nem hibáztak, illetve sike-
rült hibáikat kijavítani.

Mezei Dárius 38 kg-ban a cso-
portmérkőzéseken tusgyőzel-
mekkel túljutva az elődöntőben a 
orosházi Széltől vereséget szen-
vedett, így a harmadik helyért 
mérkőzhetett. A bronzéremért 
a CSABI-s Juhász Gergővel küz-
dött meg, akit két menetben 
sikerült legyőzni, és megsze-
rezni a országos bajnoki bronz-
érmet.

Végh Artúr 42 kg-ban a cso-
portmérkőzések során néhány-
szor ránk ijesztett, rászaladva 
néhány csípődobásra, amelye-
ket csak hidalva tudott kivé-
dekezni, de aztán – korrigálva 
hibáit – tussal verte az orosházi 
Pik Ádámot, majd a szintén 
orosházi Pető Dávidot is két 
vállra fektette. Az elődöntőben 
a hazai Elekes Zoltánt magabiz-
tosan győzte le tussal az első 
mentben. A döntőben nagy 
riválisa, a csepeli Nagy Péter 
volt az ellenfele. Az első mene-
tet Nagy nyerte egy fejlefogás-
ból történő mögékerülésből egy 
ponttal. A másodikban Artúr 
egy hárompontos akcióval kez-
dett, amely a menet végén 3-3-
nál a győzelmet jelentette neki. 
A mindent eldöntő harmadik 
menet elején Nagy ismét egy 
fejlefogásból mögékerüléssel 
szerzett előnyt, amelyet próbált 
megtartani, de az utolsó pilla-
natok most nekünk kedveztek: 
Artúrnak három másodperc-
cel a vége előtt sikerült egy 
ledöntéssel megfordítania az 
eredményt, és ezzel megsze-
reznie az első országos bajnoki 
címét.

 Tar Mihály

A kalocsai versenyen Végh Artúr országos bajnoki aranyérmes lett

Váncza Ivett a 43 kg-ban a lányok mezõnyében szerzett Cegléden diák-
olimpiai bajnoki aranyérmet

Vejki Tamás, Varga Lilien, Tar Mihály és Váncza Ivett a ceglédi sportcsar-
nokban

Váncza István a csepeli bajnoki dobogó legfelsõ fokán


