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DeAR wReStLeRS, coAcHeS, 
SPoRt FRIenDS!

on behalf of the United world wrestling (Uww) we 
are proud that Budapest is the host of the world cham-
pionships again. we are pleased that the participating 
wrestlers of this event can arrive at this splendid historical 
city from all over the world. these great athletes earned 
the chance to show their talent and dedication at the Papp 
László Budapest Sportaréna, where the world wrestling 
championships were already held in 2005 and in 2013. 
we are very grateful to the Hungarian wrestling Fede-
ration and the city of Budapest to organize this intense 
competition, and to the organizing committee and the 
volunteers to make this event happen. we believe that the 
supporters of our sport can follow the fights with excite-
ment during the competition. Paris, the host city of the 
world wrestling championships in 2017, set the standards 
high, but I have confidence in Budapest to be also a fine 
host to the biggest event of our sport. 
Make this world wrestling championships best ever!

Yours sincerely,

tISZteLt BIRKóZóK, eDZőK, 
SPoRtBARátoK!

A nemzetközi Birkózó Szövetség, az Uww nevé-
ben büszkék vagyunk arra, hogy újra Budapest a 
házigazdája sportágunk világbajnokságának. nagy 
öröm a számunkra, hogy a földkerekség minden 
tájáról ebbe a csodás történelmi városba érkezhet a 
vb-n résztvevő rengeteg birkózó. ezek a nagyszerű 
sportolók kiérdemelték az esélyt, hogy megmu-
tassák tehetségüket és elhivatottságukat a Papp 
László Budapest Sportarénában, ahol korábban már 
két alkalommal, 2005-ben és 2013-ban rendeztek 
birkózó-vb-t.
Szívből köszönjük a Magyar Birkózó Szövetségnek, 
hogy megszervezi ezt a komoly megméretést, és 
Budapest városának, a szervezésben részvevőknek 
és az önkénteseknek azt, hogy lehetőséget adnak 
erre az eseményre. Bízunk benne, hogy sportágunk 
hívei élvezettel figyelik majd a versenyzők kiemelke-
dő küzdelmeit.  tavaly Párizs a 2017-es világbajnok-
sággal magasra tette a lécet, de bízom benne, hogy 
Budapest hasonlóan nívós házigazdája lesz sportá-
gunk legfontosabb eseményének. Legyen ez minden 
idők legjobb birkózó-világbajnoksága!

Szívélyes üdvözlettel

NENad LaLOVIC, 
az UWW elnöke/ 

President of United World Wrestling

WELCOME/üdVözöLjüK!
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DeAR ReADeRS AnD SPoRt FRIenDS!
Hungary is one of the great powers of the sport of wrestling. 
this is not only reflected by the results – we are in the 9th 
position on the All-time table –, but by being the host country 
of the upcoming event. our homeland will now provide the 
venue for the Senior world championships for the 7th occasion. 
Looking at the level of organization at the previous events, we 
can proudly say that the bar was set high. even more as nenad 
Lalovic, the president of Uww expressed his hopes that the 
Budapest based combat of 2018 could be the best of all times.
 we had to prepare extensively for his event. In recent years we 
had several big competitions: the world wrestling clubs cup 
and the Senior world wrestling championships For non-olym-
pic weights in December 2016, the Hungarian Grand Prix in 2017 
and the U23 Senior european championships in Szombathely 
also in 2017, then the U15 european championships in Győr and 
again the Hungarian Grand Prix in 2018. And now, we have defi-
nitely the biggest sport event of 2018 in Hungary, the best sen-
ior world wrestling championships of all time at the Papp László 
Budapest Sportaréna, where Viktor orbán, the Prime Minister 
of Hungary and thomas Bach, the President of the International 
olympic committee will honour the world championships with 
their presence.
More than 900 wrestlers from more than 100 countries are 
facing off against each other, including 30 Hungarian ath-
letes, whose success is the most important for us. 
not to mention the positive effects on the country image 
and the tourism by organizing a great sport event of a high 
standard such as this world championships. From many 
perspectives it is recommended to proclaim the rhymes of 
the Hungarian fans: Go Hungary, Go Hungarian wrestlers! 

tISZteLt oLVASóK, 
KeDVeS SPoRtBARátoK!

Magyarország a birkózósport egyik nagyhatalma. 
ez nem pusztán az eredményekben mutatkozik meg 
– a vb-örökranglista kilencedik helyezettjei vagyunk 
–, hanem a házigazdaság terén is. Hazánk ugyanis 
immár hetedik alkalommal adhat otthont felnőtt 
világbajnokságnak. Az eddigi rendezések színvonala 
alapján a léc nagyon magasan van. Ráadásul nenad 
Lalovics, az Uww elnöke abbéli reményét fejezte 
ki, hogy a 2018-as, budapesti rendezésű viadal lehet 
minden idők legjobb világbajnoksága.
erre az eseményre nagyon alaposan fel kellett 
készülnünk. Az utóbbi években már rendre dupla 
teherrel bírtunk el: a 2016. decemberi kötöttfogású 
klubvilágkupa és a nem olimpiai súlycsoportok vi-
lágbajnoksága Budapesten, a 2017-es kötöttfogású 
Magyar nagydíj és U23-as európa-bajnokság Szom-
bathelyen, majd idén Győrben a serdülő eb és újra a 
Magyar nagydíj. S most itt van 2018 talán legjelen-
tősebb magyarországi sporteseménye, minden idők 
legnagyobb birkózó-világbajnoksága a Papp László 
Budapest Sportarénában, amit megtisztel a jelenlé-
tével orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke 
és thomas Bach, a nemzetközi olimpiai Bizottság 
elnöke.
több mint száz országból több mint kilencszáz ver-
senyző feszül egymásnak, köztük harminc magyar, 
akiknek a sikere a legfontosabb a számunkra. no és 
azt a pozitív hatást sem felejtsük el, amit az orszá-
gimázs, a turisztika számára jelent egy ilyen nagy-
szabású sportesemény színvonalas megrendezése. 
Úgyhogy több szempontból is javallott a szokásos 
szurkolói rigmust világgá kürtölni: Hajrá Magyaror-
szág! Hajrá magyar birkózók!

NÉMETH SzILÁRd,
a Magyar Birkózó Szövetség elnöke/

President of Hungarian Wrestling Federation

WELCOME/üdVözöLjüK!
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DeAR SPoRt FRIenDS!
It is my honour to welcome our guests, the wrestlers, 
the leaders of the international and the Hungarian or-
ganizations, the coaches, the judges and the fans from 
all over the world at the 2018 Senior world wrestling 
championships in Budapest. For Hungary it is a great 
privilege to host the world championships for the 7th 
occasion in wrestling, in the oldest sport in the world. 
I warmly welcome my friend Mr. nenad Lalovic, the 
President of the Uww, and appreciate him assigning 
Hungary to organize this prestigious sport event. I 
wish Mr. Szilárd németh, the President of Hungarian 
wrestling Federation success in the organization of 
the competition and in the performance of the Hun-
garian wrestlers. In Hungary the wrestling belongs to 
the most successful sports and we are proud of the 19 
olympic gold medalists. there were no world cham-
pionships without Hungarian medals, therefor, the 29 
gold medals also show that the Hungarians not only 
love the wrestling, but are effective in this sport. 
I am sure that the Hungarian male and female 
wrestlers acquit themselves well in competitions. In 
the three wrestling divisions and 30 weight classes 
we expect more than 900 athletes from more than 
100 countries. I truly believe that the world cham-
pionships in Budapest will be a great possibility to 
promote this old, but also modern sport in our count-
ry and abroad. our guest can enjoy the beauty of 
Budapest and also the hospitality of the Hungarians. 

KeDVeS SPoRtBARátoK!
tisztelettel köszöntöm a budapesti birkózó-világbajnokságra 
érkező vendégeinket, a versenyzőket, a sportág nemzetközi és 
hazai vezetőit, az edzőket, a versenybírókat, és minden kedves 
szurkolót! nagy megtiszteltetés, hogy Magyarország immár 
hetedik alkalommal rendezheti meg a legősibb sport, a birkózás 
világbajnokságát. tisztelettel köszöntöm barátomat, az Uww 
elnökét, nenad Lalovics urat, és köszönöm, hogy e rangos spor-
tesemény megszervezését nekünk ítélte. egyúttal sok sikert 
kívánok németh Szilárd úrnak, a Magyar Birkózó Szövetség 
elnökének a vb megrendezéséhez és a magyarok szerepléséhez.
Magyarországon a birkózás a legsikeresebb sportágak 
közé tartozik. Büszkék vagyunk arra, hogy tizenkilenc 
olimpiai aranyérmet szereztünk; világbajnokságot pedig 
még soha nem rendeztünk úgy, hogy azon magyar érem 
ne szülessen, a világbajnokságokon megszerzett 29 baj-
noki aranyérmünk is mutatja, hogy nemcsak szeretjük, 
hanem sikeresen műveljük is a birkózást. 
Bízom abban, hogy a hazai nézők örömére a magyar birkózó-
lányok és -fiúk most is kitesznek magukért. A három szakág 
harminc súlycsoportjában mintegy 900 résztvevőre számítunk, 
akik száz országból érkeznek hozzánk. 
őszintén remélem, hogy a budapesti világbajnokság 
újabb lehetőség lesz e nagyszerű ősi, mégis modern sport 
népszerűsítésére hazánkban és külföldön egyaránt, vendé-
geink élvezhetik Budapest szépségét és a magyar emberek 
vendégszeretetét. 

SCHMITT PÁL, 
Magyarország volt köztársasági elnöke /

Former President of Hungary

TaRLóS ISTVÁN, 
Budapest főpolgármestere / 

Major of Budapest

KULCSÁR KRISzTIÁN
a MOB elnök e/ President 

of Hungarian Olympic Committee

WELCOME/üdVözöLjüK!

FőVÉdNöKöK/ 
MaIN PaTRONS
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DeAR SPoRt FRIenDS!
I am very pleased to be the patroness of the world wrestling 
championships 2018 in Budapest.
the Hungarian government is committed to sports and supports 
every endeavour that promotes sport, bringing closer to all of us 
the elite sports and the professional athletes, which aims Hun-
gary to become the host of the world championships of these 
sports.
All friends of sports can be proud again as our country hosts 
another big international competition: in the past few years we 
were in charge of a series of european and world championships, 
and we proved at every occasion that we are capable of deliver-
ing a high quality organization that satisfies all needs.
I am sure that during, and after the world wrestling champion-
ships 2018 in Budapest, we are be able to pronounce: Hungary 
has again passed the exam excellently. 
naturally, the athletes will be in the focus.
More than six hundred wrestlers have entered to the compe-
tition, including the bests of this sport – so we will be able to 
support and cheer the ones who are close to our hearts at the 
contest. I hope that in front of a full house and in an excellent 
atmosphere the wrestlers will fight for the better positions and 
for the medals. 
It is a great honour for our country, for the sport of wrestling, 
for the Hungarian wrestling and for the organizers that thomas 
Bach, the President of the International olympic committee, 
will honour the world championships with his presence.
I welcome the participants of the world championships and their 
coaches, the organizers and the supporters, I wish everyone 
happy moments and a great atmosphere, and I wish the athletes 
good luck!

KeDVeS SPoRtBARátoK!
Örömmel vállaltam el a budapesti birkózó-vi-
lágbajnokság védnöki tisztét. 
A magyar kormány elkötelezett a sport iránt, 
támogat minden olyan törekvést, amely nép-
szerűsíti a sportot, amely közelebb hozza mind-
annyiunkhoz az élsportot, az élsportolókat, 
amely arra irányul, hogy egy-egy sportág világ-
versenyének házigazdája Magyarország legyen. 
Büszkeséggel tölthet el minden sportbarátot az 
a tény, hogy hazánk újabb nagyszabású világver-
senynek ad otthont: az elmúlt években európa- és 
világbajnokságok sorát rendeztük meg, és minden 
alkalommal bizonyítottuk, képesek vagyunk a ma-
gas színvonalú, minden igényt kielégítő rendezésre. 
Biztos vagyok abban, hogy a budapesti birkózó-vi-
lágbajnokság alatt és után is kijelenthetjük majd: 
Magyarország ismét jelesre vizsgázott. 
A középpontban természetesen a sportolók 
lesznek. több mint hatszáz birkózó jelezte 
indulását, köztük a sportág legjobbjai – lesz te-
hát kiért és kinek szurkolni a versenyen. Bízom 
abban, hogy telt ház előtt és kiváló hangulat 
közepette küzdhetnek meg a birkózók egymás-
sal a minél jobb helyezésekért és az érmekért. 
Hatalmas megtiszteltetés hazánk, a birkózás, 
a magyar birkózósport és a szervezők számára, 
hogy a világbajnokságot megtiszteli jelenlé-
tével thomas Bach, a nemzetközi olimpiai 
Bizottság elnöke. 
Sok szeretettel köszöntöm a világbajnokság részt-
vevőit, az edzőiket, a szervezőket és a szurkoló-
kat, kívánok mindenkinek vidám pillanatokat és jó 
szurkolást, a versenyzőknek pedig sok sikert!

TaRLóS ISTVÁN, 
Budapest főpolgármestere / 

Major of Budapest

dR. SzaBó TüNdE
EMMI sportért felelős államtitkár / 

Minister of State for Sport, 
Ministry of Human CapacitiesKULCSÁR KRISzTIÁN

a MOB elnök e/ President 
of Hungarian Olympic Committee

WELCOME/üdVözöLjüK!

VÉdNöKöK/ 
PaTRONS



8

PROGRaM/PROGRaMME

SzOMBaT/SaTURday 2018.10.20.

SzaBadFOGÁS/FREESTyLE  61 – 74 – 86 – 125 KG
10.30 – 15.30  Selejtezők/Qualification
16.45 – 17.45 Elődöntők/Semifinals

VaSÁRNaP/SUNday 2018.10.21.

16.45 – 17.30 Megnyitó/Opening Ceremony

SzaBadFOGÁS/FREESTyLE 57 – 65 – 79 – 92 KG
10.30 – 15.30 Selejtezők/Qualification
17.45 – 18.45  Elődöntők/Semifinals

SzaBadFOGÁS/FREESTyLE  61 – 74 – 86 – 125 KG
10.30 – 15.30  Vigaszág/Repechages
19.00 – 21.30  döntők/Finals

HÉTFő/MONday 2018.10.22

SzaBadFOGÁS/FREESTyLE 70 – 97 KG
NőI/WOMEN 55 – 59 KG

10.30 – 15.30  Selejtezők/Qualification
16.45 – 17.45  Elődöntők/Semifinals

SzaBadFOGÁS/FREESTyLE 57 – 65 – 79 – 92 KG
10.30 – 15.30  Vigaszág/Repechages
18.00 – 20.30  döntők/Finals

KEdd/TUESday 2018.10.23.

NőI/WOMEN 65 – 68 – 72 -76 KG
10.30 – 15.30  Selejtezők/Qualification
16.45 – 17.45  Elődöntők/Semifinals

SzaBadFOGÁS/FREESTyLE  70 – 97 KG
NőI/WOMEN 55 – 59 KG

10.30 – 15.30  Vigaszág/Repechages
18.00 – 20.30  döntők/Finals
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PROGRaM/PROGRaMME

SzERda/WEdNESday 2018.10.24.

NőI/WOMEN 50 – 53 – 57 – 62 KG
10.30 – 15.30  Selejtezők/Qualification
16.45 – 17.45  Elődöntők/Semifinals

NőI/WOMEN  65 – 68 – 72 -76 KG
10.30 – 15.30  Vigaszág/Repechages
18.00 – 20.30  döntők/Finals

CSüTöRTöK/THURSday 2018.10.25.

KöTöTTFOGÁS/GRECO-ROMaN  55 – 63 – 72 – 82 KG
10.30 – 15.30  Selejtezők/Qualification
16.45 – 17.45  Elődöntők/Semifinals

NőI/WOMEN 50 – 53 – 57 – 62 KG
10.30 – 15.30  Vigaszág/Repechages
18.00 – 20.30  döntők/Finals

PÉNTEK/FRIday 2018.10.26.

KöTöTTFOGÁS/GRECO-ROMaN 60 – 67 – 87 KG
10.30 – 15.30  Selejtezők/Qualification
17.00 – 17.45  Elődöntők/Semifinals

KöTöTTFOGÁS/GRECO-ROMaN  55 – 63- 72 – 82 KG
10.30 – 15.30  Vigaszág/Repechages
18.00 – 21.00  döntők/Finals

SzOMBaT/SaTURday 2018.10.27.

KöTöTTFOGÁS/GRECO-ROMaN 77 – 97 – 130 KG
10.30 – 15.30  Selejtezők/Qualification
17.00 – 17.45  Elődöntők/Semifinals

KöTöTTFOGÁS 60 – 67 – 87 KG
10.30 – 15.30  Vigaszág/Repechages
18.00 – 20.30  döntők/Finals

VaSÁRNaP/SUNday 2018.10.28.

KöTöTTFOGÁS/GRECO-ROMaN  77 – 97 – 130 KG
13.30 – 15.15  Vigaszág/Repechages
15.30 – 18.00  döntők/Finals
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alapvető különbség a kötött- és a szabadfo-
gás (a női szakág is ide tartozik) között:
# kötöttfogásban tilos a lábhasználat, a lábfogás mind a 

támadás, mind pedig a védekezés végrehajtása, illetve-
álló és lenti birkózás közben egyaránt

# szabadfogásban engedélyezett a lábhasználat és a lábfo-
gás is ha az egyik versenyző passzív (ilyenkor a bíró, csak 
azt a kezét emeli, amelyik versenyzőt passzívnak találja):

# szabadfogásban először figyelmeztetik a versenyzőt, 
majd a következő alkalommal fél perce van akciót vég-
rehajtani, ha ez idő alatt bármelyik fél pontot szerez, 
törlődik az „aktivitási idő”, ha ez eltelik pont nélkül, az 
aktív fél 1 pontot kap

 # kötöttfogásban az első és második alkalommal, az aktí-
vabb versenyző 1 pontot kap és választhat, hogy lentről 
vagy állásból szeretné folytatni a küzdelmet, harmadik 
esetben automatikusan pont jár az aktívabb félnek

# szankciók szabálytalanság esetén (ilyenkor a bíró egy-
szerre emeli a vétkes versenyző mezszínével azonos kezét 
és másik kezével a pontszámot, amit a vétlen fél kap):

 # szabadfogásban intés a vétkes félnek és 1 pont a vétlen-
nek (tushelyzetben való menekülésért intés – 2 pont jár)

 # kötöttfogásban intés a vétkes félnek és 2 pont a vétlennek

 Intésnél és passzivitásnál mind a három, mérkőzésben közremű-
ködő bírónak hozzá kell járulnia az ítélethez, az akciókért járó 
pontoknál elég, hakét  bíró azonos véleményen van.

a mérkőzésen közreműködő bírók:
 # vezetőbíró     # pontozóbíró     # szőnyegelnök

mérkőzésidő
 # mind két fogásnemben 2 x 3 perc (fél perc szünettel)

a győzelem fajtái
 # az ellenfél két vállra fektetése minimum 3 másodpercig – tus
# 10 pont különbség (szabadfogásban) vagy 8 pont kü-

lönbség (kötöttfogásban) – technikai tus
 # pontozásos győzelem a menetidő leteltével
 # Pontegyenlőség esetén az alábbi kritériumok szerint 

történik a győztes kihirdetése:
 # több nagyobb értékű pontot szerző versenyző, ha ez 

azonos, akkor;
 # kevesebb intéssel rendelkező versenyző, ha ez is azo-

nos, akkor;
 # utolsó akciópontot szerző versenyző.
 # 3 intés után (vagy kötöttfogásban 2 védekező lábsza-

bálytalanság esetén) elveszíti a versenyző a küzdelmet
 # visszalépés a küzdelem elől (pl. sérülés esetén) 
 # kizárás (pl. durva szabálytalanság, vagy sportszerűtlen 
magatartás miatt)

megszerezhető pontok:
 # 1 pont
 # a körből való kilépés következtében
 # elveszített „challange” (videóbíró) után
 # aktivitási idő lejárta után
 # kötöttfogásban passzivitás esetén
 # szabadfogásban a legtöbb szabálytalanság esetén
 # amennyiben a lenti versenyző felülkerekedik ellenfelén
 # ok nélküli mérkőzés-megszakítás miatt
 # 2 pont
 # levitel (állásból lenti helyzetbe kényszeríti ellenfelét)
 # dobás után úgy, hogy az ellenfél nem kerül közvetlen 

tusveszélyes helyzetbe
 # lenti helyzetben a különböző technikák végrehajtása
 # támadás megakadályozása kontraakcióval, mely után 

tusveszély alakul ki
 # 4 pont
 # álló helyzetből tusveszélyes helyzetbe dobja ellenfelét
 # 5 pont
 # álló helyzetből nagy ívben, a feje felett átdobva, tusve-

szélyes helyzetbe hozza ellenfelét

Tusveszélyes helyzet: a versenyző vállvonala a szőnyeggel kisebb, 
mint 90 fokos szöget zár be

videóbíró – „challange”
Mindkét versenyzőnek joga van a mérkőzés során „chal-
lange”-et kérnie, ha nem ért egyet a bírók döntésével. 
Ilyenkor edzőjének jelzi, hogy dobja be az edzőknél lévő 
szivacsot. ekkor a bíró megállítja a küzdelmet és a szőnye-
gelnök, közösen a verseny elnökével visszanézi a kérdéses 
szituációt. Amennyiben jogos a reklamáció, a pontokat 
korrigálják és visszaadják a „challenge” kérés lehetőségét. 
Amennyiben jóvá hagyják a döntést, elveszíti a további 
„challenge” kérés lehetőségét és a másik fél 1 pontot kap.

szabálytalanságok
 # minden szándékos, sérülésveszélyes technika végrehaj-

tása (pl. kar-, lábfeszítés)
 # brutalitás (fejelés, ütés, rúgás), sportszerűtlenség
 # arcba nyúlás (legtöbbször fogás, vagy tushelyzetből 

történő menekülés végett)
 # ujjtörés
 # szőnyegről való, vagy küzdelem elől történő menekülés
 # kötöttfogásban lábhasználat

Legtöbb esetben a vezetőbíró jelzi a szabálytalanságot, ha újra megis-
métlődik, akkor szankcionálja a vétkest intéssel és jutalmazza a vétlent 
1 (szabadfogásban), vagy 2 ponttal (kötöttfogásban). Szándákos bruta-
litásnál, egyből is adható az intés, durvább esetben azonnal kizárásra 
kerülhet a versenyző.

BIRKózó EGySzEREGy – SzaBÁLyMaGyaRÁzaT
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difference between the greco-roman-gr and the 
fresstyle-fs (including the women wrestling-ww)
# In the Greco- it is forbidden to grasp the opponent below the hips 

and to squeeze him with the legs. All pushing, pressing or ‘lifting’ 
by means of contact with the legs on any part of the body of the 
opponent is also strictly forbidden.

# the Freestyle allows the use of the wrestler’s or his opponent’s legs 
in offense and defense

# Passivity 
» in FS, 1st passivity the referee gives a verbal warning to the pas-

sive wrestler with interrupting the bout. 2nd passivity the 30 se-
conds activity time begins. Should either wrestler score in the 30 
seconds penalty session, no penalty point is awarded, If neither 
wrestlers scores, the opponent of the designated passive-wrest-
ler is awarded a technical point without stopping the bout.

» in GR 1st and 2nd passivity in a match (regardless which wrestler), 
active wrestler receives 1 point and can choose between standing 
or parterre wrestling (P). 3rd and any further passivity in a match 
(regardless which wrestler), active wrestler receives 1 point without 
stopping the bout (P).

# cautions 
» caution + 1 point (in FS)
» caution + 2 points (in GR) or 1 (only in case of attacker leg foul)

refereeing body
# referee   # judge  # mat chairman

duration of the bout
# two periods of 3 minutes with a 30-second break in both stlyes

types of victories
# by „fall” (when the defensive wrestler is held by his opponent with 

his two shoulders against the mat for a sufficient time to allow the 
referee to observe the total control of the fall, the resulting hold is 
considered to be a fall.)

# by technical superiority (10 points difference in FS and 8 in GR)
# by points (by having at least 1 point more after addition of the two 

periods)
# in case of tie by points, the winner will be declared by successively 

considering:
# the highest value of holds;
the leas amount of cautions
# the last technical point(s) scored.
# by 3 cautions given tot he opponent during the bout or two leg 

fouls in GR
#  following forfeit,  # by injury
# by a disqualification (due to brutality or unfair behavior)

values assigned to the actions and hold
# 1 point
# to the wrestler whose opponent goes in the protection zone with 

one entire foot (in standing position) without executing a hold.
# to the wrestler whose opponent requested a challenge if initial 

decision is confirmed.
# to the opponent of a wrestler designated as passive who fails to sco-

re points during a 30 second activity period in Freestyle wrestling
# to the wrestler whose opponent is called for a passivity in Gre-

co-Roman wrestling

# to the attacking wrestler whose opponent flees the hold, the mat, 
refuses to start, commits illegal actions or acts of brutality (in 
Freestyle)

# Reversal (counter attack by dominated wrestler in parterre posi-
tion and passing behind)

# All the stops of bout by injury without bleeding or any visible injury 
are penalized by 1 point to the opponent.

2 points
# to the wrestler who overcomes and then controls his opponent by 

passing behind 
# to the wrestler who executes a hold that places his opponent’s 

back at an angle of less than 90 degrees, including when his oppo-
nent is on one or two outstretched arms.

# to the attacking wrestler whose opponent rolls onto his shoulders
# to the wrestler who blocks his opponent in the execution of a hold 

from the standing position, in a position of danger
4 points
# to the wrestler performing a hold in a standing position, which 

brings his opponent into a danger position in a continuous et fluid 
manner.

5 points
# All grand amplitude throws executed in a standing position which bring 

the defending wrestler to a direct and immediate danger position.
# A wrestler shall be considered in the ‚danger position’ when the line 

of his back (or the line of his shoulders) vertically or in parallel with 
the mat, forms an angle of less than 90 degrees to the mat.

challange
the challenge is the action through which the coach is allowed, on 
behalf of the wrestler, to stop the action and request the refereeing 
delegate (or his substitute) and the mat chairman to watch the 
video evidence in case of a disagreement with the call. the coach 
must request the challenge by throwing a sponge (or pushing the 
bottom). each wrestler is entitled to one (1) challenge per match. If 
after reviewing the challenge the refereeing delegate (or his substi-
tute) modifies the decision in favor of the wrestler who requeste for 
challenge, then the challenge can be used again during the match by 
the concerned wrestler. If the refereeing delegate (or his substitute) 
confirms the decision by the refereeing body, the wrestler loses the 
challenge and his opponent will receive one (1) technical point.

prohibitons and illegal holds
# executing dangerous hold (twisting of arms or legs more than 90 

degrees)
# brutality (head-butt, kick, push), unfair behavior
# touch the opponent’s face between the eyebrows and the line of 

the mouth
# grasping or interlocking fingers to block the opponent and prevent 

Active wrestling
# fleeing the hold or fleeing the mat
# leg foul in GR
# If any illegal holds are happened the referee immadiately interrupts 

the bout and gives a verbal warning to the guilty wrestler, second 
time the referee penalies the wrestler with caution and the oppo-
nent receives 1 (in FS) or 2 (in GR) points. If a wrestler commits an 
obvious he will be disqualified immediately from the competition 
and eliminated by a unanimous decision of the officiating team.

RULE EXPLaNaTION
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INTERESTING FaCTS aBOUT 
HUNGaRIaN WRESTLERS, 
WHO BECaME LEGENdS

ÉRdEKESSÉGEK 
a MaGyaR BIRKózÁS 
NaGyjaIRóL

dId yOU KNOW? 
TUdTa-E HOGy…?

In the history of the modern Olympic Games, Hungarian wrestlers collected 19 gold, 16 silver and 19 bronze 
medals. The first win is related to Richárd Weisz, who became a champion in 1908, in London; for the last 
time István Majoros was able to step on the top of the podium in 2004, in athens. There is only one member 
of the Hungarian national team who can call himself a double Olympic champion: István Kozma, who won 
in Tokyo (1964) and in Mexico City (1968). 
at the World Championships, Hungarians won 29 gold, 46 silver and 48 bronze medals. among them, Imre Polyák, 
István Kozma and Tibor Komáromi emerge, because they all were able to beat the world three times. 
It is important to note, that in the Hungarian wrestling history there are only five people, who form the 
“elite” part of the national team, because they are Olympic-, world- and European champions. 
The name of the legends are: István Kozma, jános Varga, Csaba Hegedüs, Ferenc Kocsis and Péter Farkas.

az újkori nyári olimpiai játékok történetében a magyar birkózók 19 arany-, 16 ezüst- és 19 bronzérmet sze-
reztek. az első győzelem Weisz Richárd révén született meg az 1908-as londoni olimpián, legutóbb Majoros 
István diadalmaskodott 2004-ben, athénban. a magyarok közül egyetlen olyan klasszis található, aki két-
szeres olimpiai bajnoknak mondhatta magát – Kozma István, aki Tokióban (1964) és Mexikóvárosban (1968) 
is a dobogó legfelső fokára állhatott. 
a világbajnokságokon birkózóink 29 arany-, 46 ezüst-, és 48 bronzérmet harcoltak ki.  Közülük is kiemelke-
dik Polyák Imre, Kozma István és Komáromi Tibor, hiszen ők 3-3 alkalommal győzték le a világot. 
Érdemes megjegyezni, hogy a magyar birkózósport történetében mindössze öten alkotják azt az „elit” 
csapatot, amelynek tagjai olimpiai, világ- és Európa-bajnokok. Íme hát, a csillagok csillagai: Kozma István, 
Varga jános, Hegedüs Csaba, Kocsis Ferenc és Farkas Péter.

KOMÁROMI TIBOR SaSTIN MaRIaNNa KOVÁCS ISTVÁN
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péter bácsi – woRLD cHAMPIon 
 (2014, GReco – RoMAn, 80KG)
Did you know, that Péter Bácsi has two sons?  
The younger Péter is three, Benedek is two years old. 

gyula bóbis – oLYMPIc cHAMPIon  
(1948, FReeStYLe, HeAVYweIGHt)
Did you know, that Bóbis, who was born in Kecskemét, played football at 
first and only later decided on becoming a wrestler? He has five children 
of whom Ildikó is a three times Olympic silver medallist in fencing. 

péter farkas – oLYMPIc cHAMPIon (1992),  
two tIMeS woRLD cHAMPIon (1990, 1991;  
GReco – RoMAn, 82KG)

józsef gál - woRLD cHAMPIon  
(1950, GReco – RoMAn, LIGHtweIGHt)
Did you know ... that the sport hall of Cegléd, a citadel of Hungarian 
wrestling, has been named in 2013? He was 32 years old, when he 
deserved the world champion title as, before winning the gold medal, 
he served 6 years at the World War, where he became a prisoner. 
Although, he would have been a winner in 1940 and 1944, however 
the Olympics could not be held. 

tamás gáspár – woRLD cHAMPIon  
(1986, GReco – RoMAn, 100KG)

györgy gurics – woRLD cHAMPIon 
(1961, GReco – RoMAn, LIGHt HeAVYweIGHt)

csaba hegedüs – oLYMPIc cHAMPIon (1972), woRLD 
cHAMPIon (1971, GReco - RoMAn, 82KG)
Did you know, that he got the “Mr.Tus” and the “Tuskirály” (Hungarian exp-
ression: King of touches) nickname because he was the first in the 1971 World 
Championships in Sofia who has beaten all of his opponents with touches. 
Furthermore, he won the 100th Olympic Gold medal for Hungary in Munich.

imre hódos – oLYMPIc cHAMPIon 
(1952, GReco – RoMAn, FLYweIGHt)

károly kárpáti – oLYMPIc cHAMPIon  
(1936, FReeStYLe, LIGHtweIGHt)

balázs kiss – woRLD cHAMPIon (2009, GReco – RoMAn, 96KG)

lajos keresztes – oLYMPIc cHAMPIon  
(1928, GReco – RoMAn, LIGHtweIGHt)
Did you know, that he originally was a butcher and he started wrestling, 
because of his doctor’s advice. Lajos Keresztes is the first Szekler (Hunga-
rian subgroup) Olympic champion, and he was the coach of István Kozma, 
who is a double Olympic gold medallist. 

MaGyaR OLIMPIaI ÉS VILÁGBajNOKOK
 HUNGaRIaN OLyMPIC aNd WORLd CHaMPIONS: 

bácsi péter – VILáGBAJnoK (2014, KÖtÖttFoGáS, 80 KG)
Tudta-e… hogy Bácsi Péter két kisfiú apukája, az ifjabbik 
Péter három, Benedek két esztendős?

bóbis gyula – oLIMPIAI BAJnoK  
(1948, SZABADFoGáS, neHÉZSÚLY)
Tudta-e… hogy a kecskeméti születésű versenyző labdarúgó-
ból lett birkózó? Öt gyermeke közül Ildikó vívásban három-
szor nyert olimpiai ezüstérmet.

farkas péter – oLIMPIAI BAJnoK (1992), KÉtSZeReS 
VILáGBAJnoK (1990, 1991, KÖtÖttFoGáS, 82 KG)

gál józsef – VILáGBAJnoK  
(1950, KÖtÖttFoGáS, KÖnnYűSÚLY)
Tudta-e… hogy a magyar birkózás egyik fellegvárának, 
Ceglédnek a sportcsarnoka 2013 óta viseli a nevét? Csak 32 
évesen lett világbajnok, előtte hat éven át a világháborúban 
harcolt, majd hadifogságba esett, pedig az elmaradt 1940-es 
és az 1944-es olimpián is nagy eséllyel indulhatott volna az 
aranyéremért.

gáspár tamás – VILáGBAJnoK  
(1986, KÖtÖttFoGáS, 100 KG)

gurics györgy – VILáGBAJnoK  
(1961, KÖtÖttFoGáS, FÉLneHÉZSÚLY)

hegedüs csaba – oLIMPIAI BAJnoK (1972),  
VILáGBAJnoK (1971, KÖtÖttFoGáS, 82 KG) 
Tudta-e… hogy azért kapta meg a Mr.Tus, illetve a Tuskirály 
becenevet, mert az 1971-es szófiai világbajnokságon úgy vég-
zett az első helyen, hogy az összes ellenfelét tussal győzte 
le? Ő szerezte a magyar sport századik olimpiai aranyérmét 
Münchenben.

hódos imre – oLIMPIAI BAJnoK  
(1952, KÖtÖttFoGáS, LÉGSÚLY)

kárpáti károly – oLIMPIAI BAJnoK  
(1936, SZABADFoGáS, KÖnnYűSÚLY)

kiss balázs – VILáGBAJnoK (2009, KÖtÖttFoGáS, 96KG)

keresztes lajos – oLIMPIAI BAJnoK  
(1928, KÖtÖttFoGáS, KÖnnYűSÚLY)
Tudta-e… hogy eredeti foglalkozása hentes volt, és orvosi 
javaslatra kezdett el birkózni? Keresztes Lajos az első székely 
olimpiai bajnok, s a kétszeres ötkarikás aranyérmes Kozma 
István edzője volt.s
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INTERESTING FaCTS aBOUT 
HUNGaRIaN WRESTLERS, 
WHO BECaME LEGENdS

ÉRdEKESSÉGEK 
a MaGyaR BIRKózÁS 
NaGyjaIRóL

ferenc kocsis - oLYMPIc cHAMPIon (1980), 
woRLD cHAMPIon (1979, GReco –RoMAn, 74KG)
Did you know, that he is also a four times European champion? Be-
sides, he was the coach of two outstanding Olympians, Péter Farkas 
and István Majoros, as well. 

tibor komáromi – tHRee tIMeS woRLD cHAMPIon (1986, 
1987, 1989; GReco – RoMAn, 82KG)
Did you know, that he was fighting with an injured ankle against the 
Soviet Mamiasvili at the world championships’ final in 1989? He won; it 
was a revenge because of the defeat in Soul.

bálint korpási – woRLD cHAMPIon 
(2016, GReco – RoMAn, 71KG)

istván kovács – woRLD cHAMPIon  
(1979, FReeStYLe, 82KG)
Did you know, that Kovács is the only Hungarian freestyle wrestler, who 
won a gold medal at the world championships?

istván kozma – two tIMeS oLYMPIc cHAMPIon  
(1964, 1968), tHRee tIMeS woRLD cHAMPIon  
(1962, 1966, 1967; GReco – RoMAn, HeAVYweIGHteD)
Did you know, that he started his career as an extremely high basketball 
player? Although his nickname was “Pici” (Tiny). Eventually, he became the 
only double Olympic champion ever in Hungarian wrestling.

márton lőrincz – oLYMPIc cHAMPIon  
(1936, GReco – RoMAn, FLYweIGHt)

istván majoros – oLYMPIc cHAMPIon  
(2004, GReco – RoMAn, 55KG)

norbert növényi – oLYMPIc cHAMPIon  
(1980, GReco – RoMAn, 90KG)

imre polyák – oLYMPIc cHAMPIon (1964),  
tHRee tIMeS woRLD cHAMPIon  
(GReco – RoMAn, FeAtHeRweIGHt)
Did you know, that Polyák had a unique power of will? Because after 
winning three Olympic silver medals, he also tried a fall in 1964, in 
Tokyo. He succeed and won a gold. 

ödön radvány – woRLD cHAMPIon  
(1920, GReco – RoMAn, LIGHtweIGHt)
Did you know, that the champion with a degree in engineering has 
shown a new direction for wrestling? He worked out a series of 
clutches and systems that were used by many of athletes on the mat. 

lajos rácz – woRLD cHAMPIon  
(1979, GReco – RoMAn, 52KG)

kocsis ferenc – oLIMPIAI BAJnoK (1980),  
VILáGBAJnoK (1979, KÖtÖttFoGáS, 74 KG)
Tudta-e… hogy négyszeres Európa-bajnoknak is mondhatja 
magát, és két olimpiai tanítvánnyal, Farkas Péterrel és Majo-
ros Istvánnal is büszkélkedhet?

komáromi tibor – HáRoMSZoRoS VILáGBAJnoK 
(1986, 1987, 1989, KÖtÖttFoGáS, 82 KG)
Tudta-e… hogy sérült bokával mérkőzött a szovjet Mamiasvi-
li ellen a ’89-es vb döntőjében? Győzött, visszavágva a szöuli 
olimpiai vereségért.

korpási bálint – VILáGBAJnoK  
(2016, KÖtÖttFoGáS, 71 KG)

kovács istván – VILáGBAJnoK  
(1979, SZABADFoGáS, 82 KG)
Tudta-e… hogy még mindig Kovács az egyedüli magyar sza-
badfogású birkózó, aki világbajnoki címet szerzett?

kozma istván – KÉtSZeReS oLIMPIAI BAJnoK (1964, 
1968), HáRoMSZoRoS VILáGBAJnoK (1962, 1966, 1967, 
KÖtÖttFoGáS, neHÉZSÚLY)
Tudta-e… hogy a Picinek becézett óriás kosárlabdázóként 
kezdte pályafutását? Végül ő lett a magyar birkózósport 
eddigi egyetlen kétszeres olimpiai bajnoka.

lőrincz márton – oLIMPIAI BAJnoK  
(1936, KÖtÖttFoGáS, LÉGSÚLY)

majoros istván – oLIMPIAI BAJnoK 
(2004, KÖtÖttFoGáS, 55 KG)

növényi norbert – oLIMPIAI BAJnoK  
(1980, KÖtÖttFoGáS, 90 KG)

polyák imre – oLIMPIAI BAJnoK (1964), HáRoMSZo-
RoS VILáGBAJnoK (KÖtÖttFoGáS, PeHeLYSÚLY)
Tudta-e… hogy Polyák a birkózás történetében páratlan akaraterőről 
tett tanúbizonyságot? Három olimpiai ezüstérem megszerzése után a 
negyedik olimpiáján, Tokióban 1964-ben végre aranyérmes lett!

radvány ödön – VILáGBAJnoK  
(1920, KÖtÖttFoGáS, KÖnnYűSÚLY)
Tudta-e… hogy a mérnöki diplomával rendelkező bajnok új irányt 
mutatott a birkózásnak? Fogások sorát, rendszerét dolgozta ki, 
ilyen volt például  a szaltó, a szuplé, a Radvány-féle Nelson, és 
ezeket a világ szőnyegein egyre több versenyző alkalmazta.

rácz lajos – VILáGBAJnoK (1979, KÖtÖttFoGáS, 52 KG)
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lászló réczi – woRLD cHAMPIon  
(1977, GReco – RoMAn, 62KG)
Did you know that László Réczi, a successful lawyer, was elected an 
honorary citizen of Kiskunfélegyháza?

attila repka – oLYMPIc cHAMPIon 
 (1992, GReco – RoMAn, 68KG) 
Did you know, that the first Olympic champion of Borsod’s district 
loves dogs? However, he does not like being bitten by people, like it 
happened at the final in Barcelona, when the Soviet Dugushiev bit 
him in his lower arm. 

marianna sastin – woRLD cHAMPIon (2013, 59KG)
Did you know, that Marianna - the first Hungarian women world cham-
pion - gave birth to his son Olivér in February 2018?

andrás sike – oLYMPIc cHAMPIon  
(1988, GReco – RoMAn, 57KG)

lászló sillai – woRLD cHAMPIon (1967, MIDDLeweIGHt)

miklós szilvásy – oLYMPIc cHAMPIon  
(1952, GReco – RoMAn, weLteRweIGHt)
Did you know, that after finishing his career, he supervised the night-
clubs in Budapest as police officers?

istván tóth – two tIMeS woRLD cHAMPIon (1979, 1981; 
GReco – RoMAn, 62KG)

jános varga – oLYMPIc cHAMPIon (1968), two tIMeS 
woRLD cHAMPIon (1963, 1970; GReco – RoMAn, FLYweIGHt)
Did you know, that at the world championships’ final one and a half 
minutes before the end, his rib was getting broken? However, he was 
able to win against the Soviet Oleg Karavajev. 

richárt weisz – oLYMPIc cHAMPIon  
(1908, GReco – RoMAn, HeAVYweIGHt)
Did you know, that he is the first Olympic gold medallist Hungarian wrestler? 
He was also a multiple Hungarian champion in weightlifting.

ödön zombori – oLYMPIc cHAMPIon  
(1936, FReeStYLe, FLYweIGHt)

réczi lászló – VILáGBAJnoK (1977, KÖtÖttFoGáS, 62 KG)
Tudta-e… hogy a sikeres ügyvédként tevékenykedő Réczi 
Lászlót Kiskunfélegyháza díszpolgárává választották?

repka attila – oLIMPIAI BAJnoK  
(1992, KÖtÖttFoGáS, 68 KG)
Tudta-e… hogy Borsod megye első birkózó olimpiai bajnoka 
imádja a kutyákat? Azt viszont nem szereti, ha emberek 
harapják meg, már pedig ezt tette vele a szovjet Dugucsijev a 
barcelonai döntőben:  jókorát harapott Attila alkarjába.

sastin marianna – VILáGBAJnoK (2013, 59KG)
  Tudta-e… hogy Marianna - az első magyar női világbajnok - 
2018 februárjában Olivér nevű kisfiának adott életet?

sike andrás – oLIMPIAI BAJnoK  
(1988, KÖtÖttFoGáS, 57 KG)

sillai lászló – VILáGBAJnoK (1967, KÖZÉPSÚLY)

szilvásy miklós – oLIMPIAI BAJnoK  
(1952, KÖtÖttFoGáS, VáLtóSÚLY)
Tudta-e… hogy pályafutása befejezése után rendőrtisztként a 
fővárosi szórakozóhelyeket felügyelte?

tóth istván – KÉtSZeReS VILáGBAJnoK  
(1979, 1981, KÖtÖttFoGáS, 62 KG)

varga jános – oLIMPIAI BAJnoK (1968), KÉtSZeReS 
VILáGBAJnoK (1963, 1970, KÖtÖttFoGáS, LÉGSÚLY)
Tudta-e… hogy az 1963-as világbajnoki döntőben másfél perccel 
a mérkőzés vége előtt eltört a bordája? Hősies helytállással így is 
le tudta győzni a szovjet Oleg Karavajevet, és aranyérmes lett.

weisz richárd – oLIMPIAI BAJnoK  
(1908, KÖtÖttFoGáS, neHÉZSÚLY)
Tudta-e… hogy ő a magyar birkózósport első olimpiai baj-
noka? Nem mellesleg súlyemelésben is többszörös magyar 
bajnok volt, őserő lakozott benne.

zombori ödön – oLIMPIAI BAJnoK  
(1936, SZABADFoGáS, LÉGSÚLY)

MaGyaR OLIMPIaI ÉS VILÁGBajNOKOK
 HUNGaRIaN OLyMPIC aNd WORLd CHaMPIONS: 
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Seventh time in Budapest
The different disciplines of wrestling started to organize their own world championships in different eras of 
the history of the sport. The Greco-Roman wrestling – deriving from ancient times – already arranged its 
contest in Vienna in 1904, although, other sources say that the muster of 1950 in Stockholm was the first 
official world championships, while the freesytle wrestling started their journey in Helsinki in 1951 and for 
women in Lörenskog, a city of Noway in 1987. The threads came together in 2005 and not anywhere else but 
in Budapest. Here was held the first ever joint world championships for all three disciplines of wrestling, 
and this system of organization has been valid since then. Hungary, specifically Budapest will conduct the 
seventh world wrestling championships this year, which will be the third time to be held at Papp László 
Budapest Sportaréna. at the previous six contests Hungary always had at least one medalist.

THE BRIEF HISTORy 
OF THE WORLd CHaMPIONSHIPS 
HOSTEd By HUNGaRy

a MaGyaRORSzÁGI 
VILÁGBajNOKSÁGOK 
TöRTÉNETE dIóHÉjBaN

Hetedszer Budapesten
a birkózás különböző szakágai a sporttörténet más és más szakaszában kezdték el megrendezni a ma-
guk világbajnokságát. az ókori gyökerekkel rendelkező kötöttfogás már 1904-ben Bécsben, de egy másik 
számítás az 1950-es stockholmi seregszemlét veszi hivatalosan elsőnek; a szabadfogás 1951-ben Helsinki-
ben, a nők pedig 1987-ben a norvégiai Lörenskogban. a szálak 2005-ben, s éppen Budapesten értek össze, 
hiszen itt zajlott az első közös vb mindhárom szakág részére, s azóta is ez a lebonyolítás van érvényben. 
Magyarország, ezen belül a főváros idén immár a hetedik birkózó-világbajnokságot rendezi, s a harmadikat 
a Papp László Budapest Sportarénában. a korábbi haton mindig nyert érmet magyar versenyző.



21

No. 1. 

1958 World Greco-Roman Wrestling Championship
Hungarian medalists: 
gold – Imre Polyák (62 kg), 
silver – Sándor Kerekes (52 kg) and György Gurics (87 kg), 
bronze – Gyula Tóth (67 kg)

Hungary had hosted European Championships beforehand several 
times, but it was the first time when the world’s bests came to our 
country. The combats took place outdoors on the Margaret Island, 
and Imre Polyák could reach the top again after his success in 1955 in 
the 62 kg category, overtaking the Turkish Müzahir Sille and the Soviet 
Vladimir Stashkevich. This and the other three medals brought the 
third place both at the medal table and in the team ranking, and for 
Polyák it also brought the first prize – on behalf of the sport journal-
ists – at the premier of the Year’s Best Athlete election.

1958 – kötöttfogású vb
Magyar érmesek:
 arany – Polyák Imre (62 kg)
ezüst – Kerekes Sándor (52) és 
Gurics György (87)
 bronz –Tóth Gyula (67)

Magyarország korábban többször ren-
dezett Eb-t, de a világ legjobbjai először 
jöttek el hozzánk. A Margitszigeten, 
szabad téren folytak a küzdelmek, s 
Polyák Imre 1955 után újra a csúcsra ért 
a 62 kilósok között, megelőzve a török 
Muzahir Sillét és a szovjet Vlagyimir 
Sztaszkevicset. Ez és további három 
medál az éremtáblázat, valamint a 
pontverseny harmadik helyét hozta 
a mieinknek, Polyáknak pedig az Év 
sportolója-választás premierjének első 
helyét is a szakújságírók részéről.
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No. 2. 

1985 World Wrestling Championships – freestyle 
Hungarian medalist: silver – józsef Balla (130 kg)

Hungary already had the right to arrange the world championships in 
1986 for all disciplines, when one year earlier in 1985 – because of the 
problems of the original hosting country of the freestyle contests – Bu-
dapest jumped in and as a “dress rehearsal” the bests of this discipline 
were welcomed at the Budapest Sportshall. At the side of the triumph 
of the incredible legends as Valentin Jordanov, Sergey Beloglazov, Arsen 
Fadzayev, Raúl Cascaret, Mark Schultz and David Gobezhishvili, thanks 
to József Balla’s silver medal the hosts did not miss the podium.

1985 – szabadfogású vb
Magyar érmes:
ezüst – Balla józsef (130)

Magyarország már megkapta az 
1986-os vb rendezési jogát mindkét 
fogásnemben, ám az 1985-ös eredeti 
szabadfogású házigazda problémái 
miatt beugróként, amolyan főpróba 
gyanánt e szakág legjobbjait egy 
évvel korábban szintén fogadhatta 
a Budapest Sportcsarnokban. Val-
entin Jordanov, Szergej Bjeloglazov, 
Arszen Fadzajev, Raúl Cascaret, 
Mark Schultz, David Gobezisvili – 
elképesztő klasszisok diadala mellett 
Balla József ezüstje révén a dobogóról 
sem maradt le a házigazda.
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No. 3. 

1986 World Wrestling Championships – 
Greco-Roman and freestyle

Hungarian medalists: 
gold – Tibor Komáromi (Greco-Roman 82 kg) and Tamás 
Gáspár (Greco-Roman 100 kg), 
silver – László Bíró (freestyle 48 kg), 
bronze – László Klauz (Greco-Roman 130 kg) 

First the freestyle wrestlers came as good acquaintances, Beloglazov, 
Dadzayev and Cascaret defended their titles by winning at the same 
place one year later, and again a silver medal stayed at home, yet this 
time not among the biggest but the smallest category thanks to the 
European Champion László Bíró. In Greco-Roman wrestling Tibor 
Komáromi claimed his first gold medal – from his three  – in a memora-
ble way because the fight was a draw to double disqualification against 
the Polish Bogdan Daras, but then with a kind of “Judgment of Solo-
mon” decision (on one hand because of the protest and on the other 
because of the pressure coming from the audience) two gold medalists 
were proclaimed. In the case of Tamás Gáspár there was no such a prob-
lem, he won without any doubt among the “hundredweighters”.

1986 – szabad- és kötöttfogású vb
Magyar érmesek:
arany – Komáromi Tibor (kf, 82) és Gáspár Tamás (kf, 100), ezüst – Bíró László 
(szf, 48), bronz – Klauz László (kf, 130)

Előbb a szabadfogásúak jöttek már ismerősként, Szergej Bjeloglazov, Fadzajev 
és Cascaret megvédte egy éve ugyanitt szerzett címét, s újra itthon maradt egy 
ezüstérem, igaz, most nem a legnagyobbak, hanem a legkisebbek között az 
Európa-bajnok Bíró László révén. Kötöttfogásban Komáromi Tibor emlékezetes 
módon szerezte meg első vb-diadalát a háromból, hiszen kettős leléptetést hoz-
tak ki a lengyel Bogdan Daras ellen, aztán salamoni döntéssel (egyrészt az óvás, 
másrészt a tüntető nézők hatására) két aranyérmest hirdettek. Gáspár Tamással 
nem volt ilyen gond, vita nélkül győzött a „mázsásoknál”.
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No. 4. 

2005 World Wrestling Championships 
 joint competition

Hungarian medalists: 
silver – Marianna Sastin (women 59 kg) Árpád Ritter (free-
style 74 kg), Lajos Virág (Greco-Roman 96 kg) and Mihály 
deák Bárdos (Greco-Roman 120 kg)
bronze – Ottó aubéli (freestyle 120 kg), István Majoros (Gre-
co-Roman 55 kg) and Sándor Bárdosi (Greco-Roman 84 kg) 

Thanks to the Hungarian wrestling’s prestige, results and the 
success of the previous organizations, the first joint world cham-
pionships which was held for all three disciplines could be hosted 
by the Papp László Budapest Sportaréna. In all three disciplines 
were harvested medals for the hosting country, a small fly in the 
ointment was the lack of gold medals, but the all in all seven med-
als spoke for themselves fairly enough. In Greco-Roman wrestling 
Hungary could win even the team ranking, the Olympic “gold” 
István Majoros and “silver” Sándor Bárdosi this time were able to 
reach the bronze medals.

 2005 – összevont vb
Magyar érmesek: 
ezüst – Sastin Marianna (nők, 59), Ritter 
Árpád (szf, 74), Virág Lajos (kf, 96) és deák 
Bárdos Mihály (kf, 120),
bronz – Majoros István (kf, 55) , Bárdosi Sán-
dor (kf, 84) , aubéli Ottó (szf, 120)
A magyar birkózás presztízsének, ered-
ményeinek és a korábbi rendezési sikereknek 
hála az első, mindhárom szakág számára 
megrendezett összevont vb-re a Papp László 
Budapest Sportarénában kerülhetett sor. 
Mindhárom szakágban termett hazai érem, 
kis szépséghiba, hogy arany egy se, de az 
összesen hét medál önmagáért beszél. 
Kötöttfogásban sikerült megnyerni a pont-
versenyt is, két korábbi olimpiai dobogós, 
az „aranyos” Majoros István és az „ezüstös” 
Bárdosi Sándor most egy-egy bronzra volt jó.
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No.5. 

2013 World Wrestling Championships 
 joint competition

Hungarian medalists: gold – Marianna Sastin (women 59 kg), 
bronze – Emese Barka women 55 kg), István Veréb (freestyle 
84 kg) Péter Módos (Greco-Roman 55 kg), Viktor Lőrincz (Gre-
co-Roman 84 kg) and Balázs Kiss (Greco-Roman 96 kg) 

Seven years earlier there were seven Hungarian finalists yet none 
of them could win at  arena. This time only one wrestler, Marianna 
Sastin was in the finals and she brought the first world champion 
title for her homeland in women’s wrestling by beating the Bul-
garian Taybe Yusein. The other disciplines did not either stay with 
empty hands, István Veréb could march to the third position with 
big bravura in the 84 kg category in freestyle wrestling. In Gre-
co-Roman wrestling the “bronze-shower” continued, Péter Módos 
could prove himself again after the 2012 Summer Olympic Games in 
London, Viktor Lőrincz acclaimed his first ever medal at an interna-
tional competition, Balázs Kiss came back to the elite after facing 
many difficulties following his triumph at the 2009 World Wrestling 
Championships. 

2013 – összevont vb
Magyar érmesek:
arany – Sastin Marianna (nők, 59), 
bronz – Barka Emese (nők, 55), Veréb Ist-
ván (szf, 84), Módos Péter (kf, 55), Lőrincz 
Viktor (kf, 84), Kiss Balázs (kf, 96)

Hét évvel korábban négy magyar döntős 
is volt, de egyikük sem nyert az arénában, 
most csak egy, és Sastin Marianna a bolgár 
Tajbe Jusein legyőzésével hozta is hazánk 
első női világbajnoki címét. A többi szakág 
sem maradt üres kézzel, Veréb István 
bravúrokkal menetelt a harmadik helyig a 
szabadfogású 84 kilósok között. Kötöttfogás-
ban folytatódott a bronzeső, Módos Péter 
a londoni olimpia után itt is bizonyított, 
Lőrincz Viktor élete első világversenyes 
medálját szerezte meg, Kiss Balázs 2009-es 
vb-diadala után sok nehézséggel megküzdve 
tért vissza az elitbe.
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No. 6. 

2016 – nem olimpiai
súlycsoportok vb-je

MaGyaR ÉRMESEK:
aRaNy – Korpási Bálint (kf, 71), 
BRONz – Barka Emese (nők, 58), 
Szabó László (kf, 80)

Mivel szakáganként három-három 
súlycsoport nem volt érdekelt a Rio de Ja-
neiró-i olimpián, magyar kezdeményezésre 
lezajlott ezek világbajnoksága ugyanezen 
év, vagyis 2016 végén Budapesten. Ezúttal 
szabadfogásban érem nélkül maradt a 
házigazda, a nőknél Barka Emese megszerez-
te pályafutása második vb-bronzát, az 
elsőhöz hasonlóan hazai szőnyegen. Korpási 
Bálint végigverte a kötöttfogású 71 kilósok 
mezőnyét, s megszerezte a magyar birkózás 
összesen 29., ebből az 5. hazai világbajnoki 
címét, Szabó László révén még egy harmadik 
hely is termett..

2016 World Wrestling Championships 
for non-olympic categories

HUNGaRIaN MEdaLISTS: 
GOLd – Bálint Korpási (Greco-Roman 71 kg), 
BRONzE – Emese Barka (women 58 kg), 
László Szabó (Greco-Roman 80 kg)

As three categories of every discipline were not interested at the 2016 
Summer Olympic Games in Rio de Janeiro, thanks to a Hungarian ini-
tiative, the world championships for these categories were organized 
and held in the same year in 2016 in Budapest. This time the hosts 
lacked of any medals in freestyle wrestling, but among women Emese 
Barka acquired the second bronze medal of her career, on “home mat” 
just like the first time. Bálint Korpási beat all the contestants of the 71 
kg category in Greco-Roman wrestling and gained the 29th gold med-
al – being the 5th won at home – of Hungarian wrestling, and thanks 
to László Szabó, a bronze medal was also harvested.



27

rank nation gold silver bronze total

1   Soviet Union 253 93 69 415

2   japan 109 63 68 240

3   Russia 92 63 89 244

4   Bulgaria 61 90 98 249
5   United States 61 88 88 237
6   Iran 58 54 60 172

7   Turkey 52 54 66 172

8   Sweden 32 38 46 116
9   Hungary 29 46 48 123

10   Cuba 28 27 44 99

11   France 26 21 22 69

12   China 26 18 22 66

13   Germany 21 27 39 87

14   Finland 21 26 25 72

15   Ukraine 17 16 45 78

16   Romania 15 31 35 81

17   Poland 14 38 31 83

18   South Korea 14 23 23 60

19   azerbaijan 13 22 26 61

20  Canada 12 17 27 56

VILÁGBajNOKI öRöKRaNGLISTa / ETHERNaL RaNKING
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NEW MEMBERS 
IN THE 
HaLL OF FaME

Új TaGOK
a HÍRESSÉGEK 
CSaRNOKÁBaN

Two more Hungarians
The United World Wrestling (UWW) founded the Sports Hall of 
Fame in 2005, where in the last thirteen years, notably eleven, 
because last time in 2016, 126 new members have entered in 
different categories. If we are running through the names, we 
can find Greco-Roman and Freestyle wrestlers, women, lead-
ers from this sport, so-called legends, referees, coaches, and 
a medal of honour receiver. The list of members (see our table 
below) is really illustrious and we can be proud that Hungary 
as this year’s world championships’ organiser will be repre-
sented by seven excellent persons.
In 2005 at the premiere, in the category of legends, the 
Olympic-, world- and European-champion, who is currently 
a successful head-coach and president, Csaba Hegedűs; in 
the Greco-Roman category the Olympic champion and three 
times silver medallist, three times world champion Imre 
Polyák was admitted. 
In 2007, the only doubling Olympic champion from Hungary, 
István Kozma (posthumous), in 2009 from the referee section 
Iván Kruj, in 2014, the Olympic-, world- and European-champi-
on Ferenc Kocsis and from the executives, Tamás Gáspár. Last 
but not least in 2016, János Varga, who is also an Olympic-, 
world- and European-champion, became a member. Sadly, 
János Varga could not attend at the Rio Olympic Games due 
to health issues, but later he received the recognition at home. 
In addition to the 2018 World Wrestling Championships in 
Budapest this year, the number of Hall of Famers increases 

with two Hungarians. lajos keresztes was the first 
Sekler (subgroup of Hungarian people) Olympic champion 
and the second from Hungarian wrestlers who could step 
on the top of the podium (1928, Amsterdam). Before these 
successes in 1924 in Paris, he had already won a silver medal 
and also became a European-champion in 1925, in Milan. After 
his active career he became a coach. One of his most famous 
athletes is István Kozma, whose nickname was “Pici” (Tiny). 
The posthumous awarded legend was born in Alsósófalva 
(1900) that now belongs to the settlement of Parajd. He spent 
nearly six decades nearby the mat; and he died at the age of 
seventy-eight in Budapest (1978). 
The other new, Hungarian member is istván kovács, 
who was born in Nádudvar in 1950. Moreover, he celebrated 
his 68th birthday in June. He started to wrestle in Budapest 
at Honvéd sports club and became a professional in Csepel in 
Freestyle, which is not popular and not that successful in Hun-
gary. He is a twelve times national champion and the more 
interesting is, that in 1979 in San Diego in the 82 kilograms’ 
category he became the only Hungarian world champion. 
Although, he suffered a shoulder injury in 1980, he became a 
bronze medallist at the Olympics in Moscow. After finishing 
his career, he began to work as a coach and as an internation-
al referee. Besides that, he also started to sale wrestling prod-
ucts and carpets. Since 2015, he is one of the Vice-Presidents of 
the Hungarian Wrestling Federation. 

Lajos Keresztes/
Keresztes Lajos

Hungary/Magyarország
2018

Greco-Roman/Kötöttfogás
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NEW MEMBERS 
IN THE 
HaLL OF FaME

Új TaGOK
a HÍRESSÉGEK 
CSaRNOKÁBaN

Két magyarral több
A Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) 2005-ben 
alapította meg a sportági Hírességek Csarnokát, ahová az 
eltelt tizenhárom év alatt – pontosabban tizenegy, hiszen 
legutóbb 2016-ban zajlott tagfelvétel – összesen 126-an 
nyertek bebocsátást különböző kategóriákban. Az egykori 
klasszisok között természetesen van kötött- és szabad-
fogású, valamint női birkózó, sportvezető, úgynevezett 
legenda, bíró, edző, s aki érdemrendet kapott.
A tagok névsora (lásd táblázatunkban) igazán illusztris, 
s büszkék lehetünk rá, hogy az idei világbajnokság ren-
dezője, Magyarország hét kiválósággal képviselteti magát. 
A 2005-ös premieren legenda kategóriában az olimpiai, 
világ- és Európa-bajnok, szövetségi kapitányként és elnök-
ként is sikeres Hegedüs Csaba, a kötöttfogásúak között 
pedig az olimpiai arany- és háromszoros ezüstérmes, 
szintén háromszoros világbajnok Polyák Imre nyert be-
bocsátást. 2007-ben egyetlen duplázó olimpiai bajnokunk, 
a vb-t és Eb-t is nyert Kozma István posztumusz, 2009-
ben a bírók között Kruj Iván, 2014-ben az olimpiai, világ- 
és Európa-bajnok Kocsis Ferenc, valamint a vezetőknél 
Gáspár Tamás, legutóbb, 2016-ban pedig a szintén olim-
piai, világ- és Európa-bajnok Varga János lett tag. Utóbbit 
a riói olimpián iktatták be, s bár egészségi állapota miatt 
nem tudott ott lenni Brazíliában, később itthon ünnepély-
es keretek között megkapta az elismerést.

Idén a budapesti világbajnoksághoz kapcsolódóan ismét 
bővül a hírességek köre, többek között két magyarral. A posz-
tumusz díjazott keresztes lajos az első székely olimpiai 
bajnok, s egyben a második magyar birkózó, aki az ötkarikás 
dobogó tetejére léphetett (1928, Amszterdam). Előtte 
1924-ben Párizsban már szerzett egy ezüstérmet, illetve 
megnyerte az 1925-ös milánói Eb-t. A ma Parajdhoz tartozó 
Alsósófalva szülöttje (1900) aktív pályafutása befejeztével 
edzőként is nagy sikerrel dolgozott, leghíresebb tanítványa 
Kozma István, a legendás „Pici” volt. Közel hat évtizedet 
töltött a szőnyeg vonzásában, hetvennyolc éves korában halt 
meg Budapesten (1978).
A másik új magyar tag, kovács istván Nádudvaron 
született 1950-ben, júniusban ünnepelte a 68. születésnap-
ját. Budapesten kezdett birkózni a Honvédban, majd Csepel-
en vált klasszis versenyzővé, méghozzá a hazánkban kevés-
bé népszerű és eredményes szabadfogásban. Tizenkétszeres 
országos bajnok, 1979-ben San Diegóban a 82 kilósok között 
megszerezte a szakág eddigi egyetlen magyar világbajnoki 
címét. 1980-ban Moszkvában súlyos vállsérülése ellenére 
olimpiai bronzérmes lett. Aktív pályafutása befejezése 
után edzősködni kezdett, sportvezetőként és nemz-
etközi bíróként tevékenykedett, illetve birkózószőnyegek 
gyártásával és értékesítésével is foglalkozott. 2015-től a 
Magyar Birkózó Szövetség egyik alelnöke.

 KOVÁCS ISTVÁN,
 A SZABADFOGÁS 

EGYETLEN MAGYAR 
VILÁGBAJNOKA

ARANY PILLANATOK[ ]

Kovács István kétszeresen is első: ő szerezte 
szabadfogásban a  magyar birkózósport eleddig 
egyetlen világbajnoki aranyérmét, San Diego városában. 
Még ugyanebben az évben, tehát 1979-ben Európa-
bajnoki ezüstéremmel nyitott, ezután következett a 
dicsőséges vb. A moszkvai olimpián is felállhatott a 
dobogóra – a 82 kilósok között vállsérülése ellenére 
bronzérmet harcolt ki. Manapság a Magyar Birkózó 
Szövetség alelnökeként is segíti a sportágat.

DEÁK HORVÁTH PÉTER

26 27A BIRKÓZÁS ÉLŐ LEGENDÁIA BIRKÓZÁS ÉLŐ LEGENDÁI

KARFIOLFÜL MAGAZIN ‖ 2016/02.

István Kovács/
Kovács István

Hungary/Magyarország
2018

Freestyle/Szabadfogás



30

MEMBERS 
IN THE 
HaLL OF FaME

a BIRKózó 
HÍRESSÉGEK 
CSaRNOKa TaGjaI

Hector Milian
Cuba

2016
Kötöttfogás/Greco-Roman

jános Varga
Hungary

2016 Greco-Roman

Stefan Rusu
Romania

2016 Greco-Roma

anatoli Kolessov
Russia

2016 Greco-Roman

david Gobedishvili
Georgia

2016
Szabadfogás/Freestyle

jang-Soon Park
 Korea

2016 Freestyle

Sergei Kornilaev
 Russia

2016 Freestyle

david Schultz
 United States

2016 Freestyle

Martine dugrenier
 Canada

2016
Női/Women’s Wrestling

Ine Barlie
 Norway

2016  Women’s Wrestling

Manuel andrade
Mexico

2016  Vezető/Leadership

joe Scalzo
 United States

2016 Leadership

Rick Tucci
 United States

2016 Bíró/Referee

dmitry Mindiashvili
Georgia

2016 Edző/Coaches

Victor Kuznetsov
 Russia

2016 Coaches

Bill Farrell
 United States

2016 Coaches

Harold Tünnemann
 Germany

2016 Érdemrend/Order of Merit

Viktor Igumenov
Russia

2014 Greco-Roman

Ferenc Kocsis
 Hungary

2014 Greco-Roman

Shamil Sherikov
 Kazakhstan

2014 Greco-Roman

zhaksylyk 
USHKEMPIROV

 Kazakhstan
2014 Greco-Roman

Sim Kwon-Ho
 Korea

2014 Greco-Roman

Mikael 
LjUNGBERG

 Sweden
2014 Greco-Roman

Rasoul KHadEM 
azGHadI

 Iran
2014 Freestyle

alexander 
Ivanitsky

 Russia
2014 Freestyle
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MEMBERS 
IN THE 
HaLL OF FaME

a BIRKózó 
HÍRESSÉGEK 
CSaRNOKa TaGjaI

Besik KUdUKHOV
 Russia

2014 Freestyle

Pavel PINEGIN
 Russia

2014 Freestyle

Elbrus Tediev
 Ukraine

2014 Freestyle

artur TaIMazOV
 Uzbekistan

2014 Freestyle

aslan CHadaRzEV
 Uzbekistan

2014 Freestyle

Carol Huynh
 Canada

2014  Women’s Wrestling

Lise GOLLIOT-
LEGRaNd

 France
2014 Women’s Wrestling

Sara ERIKSSON
 Sweden

2014 Women’s Wrestling

Irini Merleni
 Ukraine

2014 Women’s Wrestling

Wilfried dIETRICH
 Germany

2014 Legenda/Legend

Matteo Pellicone
Italy

2014 Leadership

Tamas Gaspar
 Hungary

2014 Leadership

BaSKHUU aduuch
 Mongolia
2014 Referee

Ender BUyUKERSEN
 Turkey

2014 Referee

Vadim Psarev
 Kazakhstan

2014 Coaches

Marianne Nobs
 Switzerland

2013 Referee

Mnazakan 
Iskandaryan

 Russia
2012 Greco-Roman

Hon. Baraladei 
daniel

 Canada
2012 Freestyle

daniel Robin
 France

2012 Freestyle

Gudrun Hoeie
 Norway

2012 Women’s Wrestling

dan Gable
 United States

2012 Legend

Mario Saletnig
 Canada

2012 Leadership

Kazim ayvaz
 Turkey

2011 Greco-Roman

Mithat Bayrak
 Turkey

2011 Greco-Roman

Tefik Kis
 Turkey

2011 Greco-Roman
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Ibrahim javadi
 Iran

2011 reestyle

Hamit Kaplan
 Turkey

2011 Freestyle

Huseyin akbas
 Turkey

2011 Freestyle

Patricia Saunders
 United States

2011 Women’s Wrestling

Ilham aliyev
 azerbaijan
2011 Leadership

Mohammed 
Tavakol

 Iran
2011 Leadership  

Stefan Kazarian
 armenia
2011 Referee

Roman Rurua
 Georgia

2010 Greco-Roman

andrzej WRONSKI
 Poland

2010Greco-Roman

anatoli
Beloglasov

 Russia
2010 Freestyle

Bouvaisa Saitiev
 Russia

2010 Freestyle

Nikola Hartmann-
duen

 austria
2010 Women’s Wrestling

Ivan yarygin
 Russia

2010 Legend

Raiko Petrov
 Bulgaria

2010 Leadership

Vince zuaro
 United States

2010 Referee

Boyan Radev
 Bulgaria

2009 Greco-Roman

jon Roenningen
 Norway

2009 Greco-Roman

Vladimir yumin
 Russia

2009 Freestyle

Olle anderberg
 Sweden

2009 Freestyle

Mustafa dagistanli
 Turkey

2009 Freestyle

anna Gomis
 France

2009  Women’s Wrestling

Shoko yoshimura
 japan

2009  Women’s Wrestling

allan Bo jakobsen
 denmark

2009 Leadership

Milan Ercegan
 Serbia

2009 Leadership

Ivan Kruj
 Hungary
2009 Referee

MEMBERS 
IN THE 
HaLL OF FaME

a BIRKózó 
HÍRESSÉGEK 
CSaRNOKa TaGjaI
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Mikhail Mamiashvili
 Russia

2008 Greco-Roman

Hideaki Tomiyama
 japan

2008 Freestyle

Leroy jr. Kemp
 United States

2008 Freestyle

dong Feng Liu
 China

2008 Women’s Wrestling

Xiue zhong
 China

2008 Women’s Wrestling

Mehdi Khaledi
 Iran

2008 Referee

Petar Kirov
 Bulgaria

2007 Greco-Roman

Istvan Kozma
 Hungary

2007 Greco-Roman

Georgi Kogouashvili
 Russia

2007 Greco-Roman

Emam Habibi
 Iran

2007 Freestyle

Gholamreza Takhti
 Iran

2007 Freestyle

Masaaki Kaneko
 japan

2007 Freestyle

ali aliev
 Russia

2007 Freestyle

yayoi Urano
 japan

2007 Women’s Wrestling

Islam dugushiev
 azerbaijan

2006 Greco-Roman

Mark Bullmann
 Germany

2006 Greco-Roman

Nikolai Balboshin
 Russia

2006 Greco-Roman

Frank andersson
 Sweden

2006 Greco-Roman

Il Kim
 dPR Korea
2006 Freestyle

Shozo Sasahara
 japan

2006 Freestyle

Leri Chabelov
 Russia

2006 Freestyle

Soslan andiev
 Russia

2006 Freestyle

Christine Nordhagen
 Canada

2006  Women’s Wrestling

Petros
Galaktopoulos

 Greece
2006 Legend

alexander Tomov
 Bulgaria

2005 Greco-Roman

MEMBERS 
IN THE 
HaLL OF FaME

a BIRKózó 
HÍRESSÉGEK 
CSaRNOKa TaGjaI
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armen Nazarian
 Bulgaria

2005 Greco-Roman

Filiberto 
ascuy aguilera

 Cuba
2005 Greco-Roman

Imre Polyak
 Hungary

2005 Greco-Roman

Vincenzo Maenza
 Italy

2005 Greco-Roman

aleksandr Karelin
 Russia

2005 Greco-Roman

Lassi Toivola
 Finland

2005 Referee

Valeri Resanchev
 Russia

2005 Greco-Roman

Carl Westergren
 Sweden

2005 Greco-Roman

Rudolf Svensson
 Sweden

2005 Greco-Roman

alexander Medved
 Belarus

2005 Freestyle

Eniu Valchev
-dimov

 Bulgaria
2005 Freestyle

Valentin jordanov
 Bulgaria

2005 Freestyle

Kustaa Pihlajamaeki
 Finland

2005 Freestyle

Levan Tediashvili
 Georgia

2005 Freestyle

yojiro Utake
 japan

2005 Freestyle

yuji Takada
 japan

2005 Freestyle

ahmet ayIK
 Turkey

2005 Freestyle

Sergey Beloglazov
 Ukraine

2005 Freestyle

Bruce Baumgartner
 United States

2005 Freestyle

john Smith
 United States

2005 Freestyle

Kevin jackson
 United States

2005 Freestyle

arsen Fadzayev
 Uzbekistan
2005 Freestyle

Makharbek 
Chadarzev

 Uzbekistan
2005 Freestyle

Csaba Hegedüs
 Hungary
2005 Legend

Branislav Simic
Serbia

2005 Referee

adel MOUSTaFa
 Egypt

2005 Referee

MEMBERS 
IN THE 
HaLL OF FaME

a BIRKózó 
HÍRESSÉGEK 
CSaRNOKa TaGjaI



35



36



37

Budapest is a city of full of surprises and wonder, 
with its lively centre, pretty parks, majestic river, 
tall church spires and lavish spas. One of the most 
exciting cities in the world, Budapest is full of se-
crets to uncover, hidden spots to explore and old 
favourites to revisit. This is the city where being 
bored is not an option.There are a million ways to 
explore Budapest: on foot, by bus, tram and under-
ground, on water, by bike or even by an amphibious 
vehicle. and what to see while you’re there? Start 
on the top, with the magnificent Buda Castle and 
Castle district. you won’t need hiking boots to climb 
Gellért Hill to enjoy breath-taking, in fact part of 
the UNESCO World Heritage, views of the city from 
the Citadel. Cross the river for the most grandiose 

building on the Pest embankment, the Parliament. 
For sacred wonders, visit the tallest building in the 
city, Saint Stephen’s Basilica. Heroes’ Square will 
give you a peek into the romantic past of the coun-
try. When you’re done with the must-sees, leave 
the main streets behind, and let the city unfold its 
secrets. Plenty of design shops, tiny parks, terraced 
cafés, and architectural treasures wait in the nooks 
and crannies.  See the city from a new point of view 
and get to places we otherwise really wouldn’t. 
Walks are full of surprises, even for locals, and it is 
not without reason that they have become so pop-
ular in Budapest over the past few years. Budapest 
is a metropolis of approximately two million people, 
and is waiting to be discovered.

HOST CITy 
BUdaPEST

MORE INFORMaTION
www.budapestinfo.hu
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VENUE/HELySzÍN

Papp László Budapest aréna
address/Cím: H-1143 Budapest, Stefánia út 2. 

 COMPETITION aREa
The Papp László Budapest Sportaréna, is a multi-purpose indoor arena in Budapest, Hungary. It is the big-
gest sports complex in the country and it is named after Hungarian boxer László Papp. The venue can hold 
up to 12,500 people in its largest concert configuration, up to 11,390 for boxing and 9,479 for ice hockey.
Budapest Sports arena hosted the 2005 and the 2013 World Wrestling Championships.

VERSENySzÍNHELy
a Papp László Budapest Sportaréna egy multifunkcionális csarnok, Magyarország legnagyobb sportkom-
plexuma, amely a háromszoros olimpiai bajnok ökölvívóról, Papp Lászlóról kapta a nevét. a létesítmény 
befogadóképessége nagyobb koncerteken 12 500, bokszgálákon 11 390, jégkorong-mérkőzéseken 9479 fő. 
Ez az aréna adott otthont a 2005-ös és a 2013-as birkózó-világbajnokságnak is.
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By public transport
Tömegközlekedés



40

aT THE 2017 WORLd WRESTLING 
CHaMPIONSHIPS jaPaN FINISHEd aT 
THE TOP OF THE MEdaL TaBLE, WHILE 
HUNGaRy aCQUIREd ONE SILVER 
aNd TWO BRONzE MEdaLS

a 2017-ES VB ÉREMTÁBLÁzaTÁT 
jaPÁN NyERTE, MaGyaRORSzÁG EGy 
EzüSTöT ÉS KÉT BRONzOT SzERzETT

FROM PaRIS 
TO BUdaPEST
 In 2017 the French capital had the chance to organise the 
world championships, partly in the name of the 2024 olympics, 
and finally, both projects were successfully completed, Paris 
received the right to conduct the summer olympic Games that 
are due six years after. As about wrestling, 700 wrestlers from 
75 countries stepped on the mat at the event, and at the end 
boys and girls of 34 nations were able to stand on the podium. 
Japan finished at the top of the medal table (mostly because of 
the strength of their women wrestlers), an interesting fact is 
that the second United States and the 11th Russia both finished 
with nine medals. the latter great wrestling empire surprisingly 
were not able to win any gold medals this is the reason why 
they ended up on the 11th place. Hungary, with one silver and 
two bronze medals, took over the 17th place. originally, all 
three of our Greco-Roman topflights, Bálint Korpási – world 
and european champion in 71 kg –, tamás Lőrincz – three-time 
european champion in 75 kg –, and Balázs Kiss – winner of the 
2009 world championships in 98 kg – acquired the third posi-
tion, but the Russian Aleksandr chekhirkin – who had beaten 
Lőrincz in the semi-finals – got stuck at the anti-doping test, so 
our compatriot could take a step forward.
At the contest in Paris the previous schedule system was valid, 
which meant that every fight of a category went down in only 
one day, the day after the weigh-in’s night. From this year, the 
clashes of a category will be played in two days, on the first day 
the pairs of the finals are formed, and on the second day will 
go down the repechage and the matches for the medals. the 
weigh-in will be done in the morning of both days to prevent 
the excessive consumption, and this way protecting the health 
of the wrestlers. the weight categories have changed as well, 
on one hand the kg limits, and on the other hand in every style 
there will be matches in ten categories instead of the previous 
eight. So we cannot really talk in a classical way about the 
defending champions, we can only talk about last year’s cham-
pions and medallists. As a final act of the world championships 
in Paris, Péter Bacsa, the executive Vice-president of the Hun-
garian wrestling Federation, took over – on behalf of the or-
ganizing committee of the world championships in Budapest 
– Uww’s flag from the international federation’s President, 
nenad Lalovic in Paris.



41

2017-ben a francia főváros rendezte meg a birkózó-vi-
lágbajnokságot, mégpedig részben a 2024-es olimpiai 
pályázat jegyében, s végül mindkét projekt sikeresen 
zárult, Párizs megkapta a hat év múlva esedékes nyári 
ötkarikás játékok rendezési jogát. Ami a birkózást illeti, 
a vb-n 75 ország mintegy 700 birkózója lépett szőnyeg-
re, s végül 34 nemzet fiai-lányai állhattak a dobogóra. 
Az éremtábla élén a japánok végeztek (főképp női 
csapatuk erejének hála), érdekesség, hogy rajtuk kívül 
a második egyesült államok és a tizennegyedik orosz-
ország egyaránt kilenc medálig jutott. Utóbbi sportági 
nagyhatalom azért végzett ennyivel hátrébb, mert 
meglepetésre nem szerzett egyetlen aranyérmet sem. 
Magyarország egy ezüsttel és két bronzzal a 17. lett a 
sorban. eredetileg mindhárom kötöttfogású klasszi-
sunk, a korábbi vb- és eb-győztes Korpási Bálint (71 kg), 
az olimpiai ezüstérmes, háromszoros európa-bajnok 
Lőrincz tamás (75) és a 2009-es vb-első Kiss Balázs 
(98) a harmadik helyen végzett, de Lőrincz elődöntős 
legyőzője, az orosz Alekszandr csehirkin fennakadt a 
doppingvizsgálaton, így honfitársunk eggyel előrébb 
léphetett.
A párizsi világbajnokságon még az előző lebonyolítási 
rend volt érvényben, tehát egy súlycsoport küzdelmei 
az előző esti mérlegelést követően egy nap alatt lezaj-
lottak. Idén már két napig zajlik egy kategória verse-
nye, az elsőn kialakul a döntő szereposztása, a másodi-
kon lemegy a vigaszág és az éremcsaták. A mérlegelést 
mindkét nap reggelén elvégzik, megakadályozva 
túlzott fogyasztást, védve a birkózók egészségét. A 
súlycsoportok szintén megváltoztak, egyrészt maguk 
a kilóhatárok, másrészt fogásnemenként nyolc helyett 
már tíz kategóriában folynak a csaták. Így klasszikus 
módon nem beszélhetünk címvédőkről, csak az előző 
évi világbajnokokról, illetve érmesekről. A párizsi vb zá-
róaktusaként Bacsa Péter, a Magyar Birkózó Szövetség 
ügyvezető alelnöke az idei, budapesti világbajnokság 
szervezőbizottsága nevében a helyszínen átvette ne-
nad Lalovics elnöktől a nemzetközi szövetség (Uww) 
zászlaját.

PÁRIzSTóL 
BUdaPESTIG
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tHe wInneRS AnD tHe HUnGARIAn 
MeDALLIStS oF tHe 2017 woRLD 

wReStLInG cHAMPIonSHIPS In PARIS

GReco-RoMAn 
59 kg (30 participants): Kenichiro Fumita 

(Japan). 66 kg (36): Hansu Ryu (South 
Korea). 71 kg (37): Frank Stäbler (Germa-

ny), 3. BáLInt KoRPáSI. 75 kg (34): Viktor 
nemes (Serbia), 2. tAMáS LőRIncZ 

(HUnGARY). 80 kg (29): Maksim Manuk-
yan (Armenia). 85 kg (34): Metehan Basar 

(turkey). 98 kg (33): Artur Aleksanyan 
(Armenia), 3. BALáZS KISS (HUnGARY). 

130 kg (27): Riza Kayaalp (turkey).

woMen’S wReStLInG
48 kg (27 participants): Yui Susaki (Japan). 
53 kg (25): Vanesa Kaladzinskaya (Belar-
us). 55 kg (24): Haruna okuno (Japan). 
58 kg: Helen Maroulis (United States of 
America). 60 kg (23): Risako Kawai (Ja-

pan). 63 kg (23): orkhon Purevdorj (Mon-
golia). 69 kg (19): Sara Dosho (Japan). 75 

kg (23): Yasemin Adar (turkey).

FReeStYLe
57 kg (27 participants): Yuki takahashi (Ja-

pan). 61 kg (31): Haji Aliyev (Azerbaijan). 
65 kg (31): Zurabi Iakobishvili (Georgia). 70 
kg (27): Frank chamizo (Italy). 74 kg (31): 

Jordan Burroughs (United States of Amer-
ica). 86 kg (34): Hassan Yazdanicharati 
(Iran). 97 kg. (27): Kyle Snyder (United 

States of America). 125 kg (24): Geno Pe-
triashvili (Georgia).
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A PáRIZSI VILáGBAJnoKSáG 
GYőZteSeI 

ÉS MAGYAR ÉRMeSeI

KÖtÖttFoGáS
59 kg (30 induló): Fumita Kenicsiro (Ja-

pán). 66 kg (36): Rju Han-szu (Dél-Korea). 
71 kg (37): Frank Stäbler (németország), 
3. KoRPáSI BáLInt. 75 kg (34): nemes 
Viktor (Szerbia), 2. LőRIncZ tAMáS 

(MAGYARoRSZáG). 80 kg (29): Makszim 
Manukjan (Örményország). 85 kg (34): 

Metehan Basar (törökország). 98 kg (33): 
Artur Alekszanjan (Örményország), 3. 

KISS BALáZS (MAGYARoRSZáG). 130 kg 
(27): Riza Kayaalp (törökország).

nőK
48 kg (27 induló): Szuszaki Jui (Japán). 53 
kg (25): Vanesza Kaladzinszkaja (Fehér-
oroszország). 55 kg (24): okuno Haruna 
(Japán). 58 kg: Helen Maroulis (egyesült 
államok). 60 kg (23): Kawai Riszako (Ja-
pán). 63 kg (23): orhon Purevdorj (Mon-

gólia). 69 kg (19). Vb: Doso Szara (Japán). 
75 kg (23): Yasemin Adar (törökország).

SZABADFoGáS
57 kg (27 induló): takahasi Juki (Japán). 61 
kg (31): Haji Aliyev (Azerbajdzsán). 65 kg 

(31): Zurabi Jakobisvili (Grúzia). 70 kg (27): 
Frank chamizo (olaszország). 74 kg (31): 
Jordan Burroughs (egyesült államok). 86 
kg (34): Hasszan Jazdaniharati (Irán). 97 
kg. (27): Kyle Snyder (egyesült államok). 

125 kg (24): Geno Petriasvili (Grúzia).
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CHaMPLION 
THE MaSCOT OF THE WORLd 
WRESTLING CHaMPIONSHIPS

the logo of the world wrestling championships 2018 is 
overseen by one of the Hungarian capital’s symbols, the 
lions of the chain Bridge, amidst them there is the Buda-
pest 2018 label. they were not able to do this when the 
parliamentarian Sámuel Bónis, on 1st of January in 1849 was 
the first to cross the not-completely-finished bridge with a 
horse-drawn carriage, his load was the Holy crown of Hun-
gary. the stone-beasts only three years after the official 
inauguration, in 1852 were placed to their positions to the 
bridgeheads at the two banks of the Danube river.
Several anecdotes are linked to this bridge that is admired by 
the tourists who visit our capital city. one of the best-known 
stories which tells us the story of the sculptor, János Mar-
schalkó of Lőcse origin, who in his great effort forgot to sculpt 
tongues for the lions, and because of the shame he jumped 
from the bridge to the Danube river causing his death. In fact, 
all these did not happen, moreover, the creator sent a message 
to his critics: “May your wives have a tongue like my lions have, 
and then woe to you!” the Marschalkó-lions do have tongues, 
merely they cannot be seen from the pavement’s level.
Besides of the beasts that are overseeing the world wres-
tling championships 2018 logo, the mascot of the contest 
is as well a powerful, yet nice, hospitable lion, and even 
if it cannot be seen, besides the sharp teeth, it also has 
a tongue. the fans of wrestling chose the name of the 
mascot by voting from several ideas. Almost six hundred 
proposals had been sent in, and the organizing committee 
selected the top five of them for the vote. About ten thou-
sand people participated in the poll, and champlion won 
with three thousand votes. this is an english word-game 
which is composed of the words champion and lion.
champlion – since his birth – has been living a very active 
lifestyle, he continuously has been travelling around the 
country and has appeared at several sports events – for ex-
ample at the pentathlon european championships in Székes-
fehérvár, at the european championships for Schoolboys/
Schoolgirls of wrestling in Győr and at the 96th Hungarian 
Derby in the Kincsem Park –, promoting the world champion-
ships. of course, we can meet with him by the mat as well.

WHERE dId THE 
LION COME FROM?
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A birkózó-világbajnokság logóját a magyar főváros 
egyik jelképe, a Lánchíd oroszlánjai vigyázzák, ezek 
fogják közre a Budapest 2018 feliratot. ezt még nem 
tehették meg, amikor 1849. január elsején Bónis Sámuel 
országbiztos lovas kocsijával elsőként haladt át az 
akkor még nem teljesen kész hídon, rakománya pedig 
a Szent Korona volt. A Duna két partján a hídfőknél 
pózoló kő-vadak csak több mint három esztendővel a 
hivatalos átadás után, 1852-ben kerültek a helyükre.
Az idelátogató turisták által csodálattal is bámult 
hídhoz rengeteg anekdota kötődik. Az egyik legis-
mertebb, miszerint a szobrász, a lőcsei származású 
Marschalkó János nagy igyekezetében megfeledke-
zett arról, hogy az oroszlánoknak nyelvet is faragjon, 
s szégyenében a hídról a Dunába ugrott, halálát lelve 
a folyóban. Valójában ez nem történt meg, sőt, bírá-
lóinak ekképpen üzent az alkotó: „Úgy legyen nyelve 
a ti feleségeiteknek, mint az én oroszlánjaimnak, s 
akkor jaj nektek!” Mert hiszen a Marschalkó-orosz-
lánoknak van nyelvük, csupán a járda szintjéről ez 
nem látszik.
A birkózó-vb logóját is vigyázó vadak mellett a via-
dal kabalaállata is egy erőt sugárzó, ám mégis ked-
ves, vendégszerető oroszlán, s ha nem is látszik, az 
éles fogak mellett nyelve is van. A birkózás rajongói 
szavazás útján választották ki, mi legyen a vb-kaba-
la neve. csaknem hatszázan küldtek be javaslatot, a 
szervező bizottság ezek közül a legjobb ötöt jelölte 
kia voksolásra. ezen mintegy tízezren vettek részt, s 
háromezer véleménye alapján a champlion nyert. ez 
egy angol nyelvű szójáték, a bajnok (champion) és az 
oroszlán (lion) szavakból áll össze.
champlion megszületése óta nagyon aktív életet élt, 
folyamatosan járta az országot, megjelent számos 
sporteseményen – például a székesfehérvári öttusa 
európa-bajnokságon, a győri serdülő birkózó eb-n és 
a 96. Magyar Derbyn a Kincsem Parkban –, népsze-
rűsítve a világbajnokságot. természetesen a szőnyeg 
mellett is találkozhatunk vele.

CHaMPLION 
a BIRKózó-VILÁGBajNOKSÁG 
KaBaLÁja

HONNaN jöTT  
az OROSzLÁN?
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MEMBERS OF THE HUNGaRIaN 
NaTIONaL TEaM, HEad COaCHES, 
COaCHES aNd LEGENdS

VÁLOGaTOTT VERSENyzőK, 
SzöVETSÉGI KaPITÁNyOK, 
EdzőK ÉS KORÁBBI KLaSSzISOK

aMBaSSadORS FOR THE 
WORLd CHaMPIONSHIPS

the leaders of the Hungarian wrestling Federation signed 
an official co-operation agreement with iconic figures, co-
aches and legendary champions of the sport in a symbolic 
place, at the training camp of tata on the 9th of March.
According to the agreement, legends of Hungarian wrestling 
were personally involved in the preparation of the world 
championships. they represented the prestigious event at 
various competitions across the country, imparted their know-
ledge in order to match to the requirements that were set by 
nenad Lalovics, the president of the United world wrestling 
(Uww), and to make Budapest become the best host city in 
the world wrestling championships’ history. they also beca-
me the ambassadors of the championship.
Among the five Hungarian olympic, world, and european 
champion legends, János Varga, csaba Hegedüs and Ferenc 
Kocsis, the only Hungarian freestyle world champion, István 
Kovács, the silver medallist and three times world champion 
tibor Komáromi, the Hungarian wrestling Federation’s vice 
presidents (MBSZ) and Sándor Bárdosi olympic silver me-
dallist received the title. Furthermore, three former olympic 
champions, András Sike, a head-coach with two loyalists, 
Attila Repka and István Majoros (they are also european 
champions), also became the professional leaders.

Szilárd németh, the president of the Hungarian wrestling 
Federation welcomed that the best of the sports were 
promoted the world championships and they contributed 
to the organizing committee in order to meet the high 
expectations of nenad Lalovics in all respects. Moreover, 
last year the city of Paris raised the bar high, because they 
organised a well-appointed world championships, so the 
expectations are higher from the Hungarians’ perspective. 

tHe AGReeMent ABoUt tHe PRoMotIon 
oF tHe woRLD cHAMPIonSHIP HAS Been SIGneD 
BY tHe FoLLowInG nAMeS:
csaba Hegedűs, János Varga, tibor Komáromi, István Ko-
vács, Ferenc Kocsis, Sándor Bárdosi (they are the ambassa-
dors of the world wrestling championships 2018.)
tamás Lőrincz, Viktor Lőrincz, Bálint Korpási, Péter Bácsi, 
Balázs Kiss, László Szabó, Bálint Lám (Greco-Roman wrestlers)
István Verév, Dániel Ligeti (Freestyle wrestlers)
Marianna Sastin, emese Barka, Ramóna Galambos, Zsanett 
németh (women’s section)
András Sike, Attila Repka, István Majoros, István Gulyás, 
árpád Ritter, Haracsura Mihali, Lajos nagy (coaches and 
head-coaches of the Hungarian national team)
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NaGyKöVETEK a VB-ÉRT

A Magyar Birkózó Szövetség vezetése március kilencedikén 
szimbolikus helyen, a tatai edzőtáborban együttműködési 
megállapodást írt alá a sportág legendás bajnokaival, a válo-
gatottat felkészítő edzőkkel, valamint a szakágak legjobbjai-
val. A megállapodás értelmében a birkózásunk ikonikus alak-
jai azóta személyesen is részt vettek a vb előkészületeiben, 
országszerte különböző eseményeken az arcukat, tudásukat 
adták annak érdekében, hogy Budapest megfeleljen nenad 
Lalovics, a nemzetközi szövetség (Uww) elnöke óhajának, s 
minden idők legnagyszerűbb birkózó-világbajnokságának a 
házigazdája legyen. ők lettek a vb nagykövetei.
Az összesen öt magyar olimpiai-, világ- és európa-bajnok 
legenda közül Varga János, Hegedüs csaba és Kocsis Ferenc 
kapta meg e titulust, rajtuk kívül az egyetlen magyar sza-
badfogású világbajnok, Kovács István, az olimpiai ezüstér-
mes, háromszoros világbajnok Komáromi tibor, a Magyar 
Birkózó Szövetség (MBSZ) alelnökei, valamint az olimpiai 
ezüst- és vb-bronzérmes Bárdosi Sándor a múlt nagyjai 
közül. Pontosabban még három korábbi olimpiai bajnok, 
Sike András kötöttfogású szövetségi kapitány, illetve két 
segítője, Repka Attila és Majoros István (utóbbi kettő eb-t is 

nyert) szakmai vezetőként állt be az illusztris sorba.
németh Szilárd, az MBSZ elnöke üdvözölte, hogy a sportág 
legjobbjait sikerült megnyerni a világbajnokság népszerűsí-
tésére, a szervezőbizottság mellett ők járultak hozzá ahhoz, 
hogy minden tekintetben sikerüljön megfelelni a Lalovics úr 
által támasztott magas elvárásoknak. Párizs ugyanis tavaly 
augusztusban nagyon kitett magáért, igen magas színvona-
lú birkózó vb-t szervezett, főképp a 2024-es francia olimpiai 
pályázat jegyében (ami szintén sikerrel zárult tavaly ősszel).

A VILáGBAJnoKSáG nÉPSZeRűSÍtÉSÉRőL SZóLó 
SZeRZőDÉSeKet AZ MBSZ AZ ALáBBIAKKAL KÖtÖtte MeG:
Hegedüs csaba, Varga János, Komáromi tibor, Kovács Ist-
ván, Kocsis Ferenc, Bárdosi Sándor (vb-nagykövetek)
Lőrincz tamás, Lőrincz Viktor, Korpási Bálint, Bácsi Péter, 
Kiss Balázs, Szabó László, Lám Bálint (kötöttfogás), Veréb 
István, Ligeti Dániel (szabadfogás), Sastin Marianna, Barka 
emese, Galambos Ramóna, németh Zsanett (női szakág)
Sike András, Repka Attila, Majoros István, Gulyás István, Ritter 
árpád, Mihail Haracsura, nagy Lajos (a válogatottak szakveze-
tői és edzői).
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THIRTy
HUNGaRIaN 
WRESTLERS

HaRMINC 
MaGyaR 
BIRKózó 

THE TEaM OF THE 
WORLd CHaMPIONSHIPS
a VILÁGBajNOKI CSaPaT

 As hosts, the Hungarian selection will enter with at least one 
wrestler in each weight category at the 2018 world wrestling 
championships. An interesting fact is that among the total 30 
wrestlers – 10 in each style – 15 excellent athletes, so the half 
of them have acquired previously a medal at an international 
competition. the aim is similar this time as well, and the bonus 
will neither be missing, as the Hungarian wrestling Federation 
will honour the gold medal with 8, the silver with 4, the bronze 
with 3, and the 5th place with 1 million forint. In case of success, 
the coaches receive half of their athlete’s bonus, and the youth 
wrestling coaches will receive one-fifth of this amount.

Házigazdaként a magyar válogatott minden súlycsoportban 
indít versenyzőt a világbajnokságon. Érdekesség, hogy a sza-
káganként tíz, összesen harminc birkózóból álló gárdának éppen 
a fele, tizenöt kiválóság már szerzett korábban érmet valamilyen 
világversenyen. A cél ezúttal is hasonló, s a prémium sem marad 
el, a Magyar Birkózó Szövetség az aranyérmet 8, az ezüstöt 4, 
a bronzot 3, az ötödik helyet pedig 1 millió forinttal jutalmazza. 
Siker esetén az edzők tanítványaik prémiumának a felét, a neve-
lőedzők annak ötödét kapják.
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WOMEN
NőK

50 kg
alexandra Köteles 

(kadet Eb-3./ kadet/youth ECh-3.)

53 kg 
Mercédesz dénes 

(Eb-5., U23-as Eb-3./ ECh-5., U23 ECh-3.)

55 kg 
Ramóna Galambos 

(Eb-3., vb-5./ ECh-3., WCh-5.)

57 kg 
Emese Barka 

(kétszeres vb-3., négyszeres Eb-3., Ej-1./
2x WCh-3., 4x ECh-3., EG-1.)

59 kg 
Tamara dollák 

(kadet Eb-3./ kadet/youth ECh-3.)

62 kg 
Marianna Sastin

(vb-1., vb-2., Ej-1./
WCh-1., WCh-2., EG-1.)

65 kg 
Gabriella Sleisz 
(Eb-5., egyetemi vb-3.

ECh-5., University WCh-3.)

68 kg 
Vanessa Wilson 

(ukrán GP-3., 2015-ben honosított/
Ukrainian GP-3., naturalized in 2015)

72 kg 
Nikoletta Szmolka 

(lengyel GP-5./
Polish GP-5.)

76 kg 
zsanett Németh 

(Eb-2., U23-as Eb-1.
ECh-2., U23 ECh-1.)
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70 kg 
Norbert Lukács  

(Spanyol GP-3./
Spanish GP-3.)

74 kg
zsombor Gulyás 
(Eb-5., egyetemi vb-3./

ECh-5., University WCh-3.)

79 kg 
Mihály Nagy 

(Eb-3., egyetemi vb-2./
ECh-3., University WCh-2.)

86 kg
István Veréb  

(vb- és Eb-3./
WCh- and ECh-3.)

92 kg 
Gábor Hatos 

(olimpiai és vb-3., Eb-2., Eb-3./
Olympic and WCh-3., ECh-2., ECh-3.)

97 kg 
Pavlo Olejnik 

(ukránként Eb-1., vb-3., honosított/
as Ukrainian ECh-1., WCh-3., naturalized)

125 kg 
dániel Ligeti 

(Eb-2., Eb-3./
ECh-2., ECh-3.)

FREESTyLE
SzaBadFOGÁS

57 kg 
Rajmund Farkas 

(junior Eb-5., még junior korú/
 junior ECh-5., still in junior age)

61 kg 
józsef Molnár 

(junior Eb-5./
junior ECh-5.) 

65 kg
Roman asarin 

(spanyol GP-5., ukránból honosított/
Spanish GP-5., naturalized from Ukraine)
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55 kg
józsef andrási

(junior Eb-5./
junior ECh-5.)

60 kg
Erik Torba

(ECh-5., military WCh-3.)

63 kg
Istán Váncza

(junior vb- és Eb-3., junior korú/
junior WCh- and ECh-3., junior age)

67 kg
Máté Krasznai

(Eb-5./ ECh-5.)

72 kg
Bálint Korpási

(vb-1., Eb-1./ WCh-1., ECh-1.)

77 kg
Tamás Lőrincz

(háromszoros Eb-1., olimpiai és vb-2./
3x ECh-1., Olympic and WCh-2.)

82 kg
Páter Bácsi

(vb- és kétszeres Eb-1., kétszeres olimpiai 5./
WCh- and 2x ECh-1., 2x Olympic 5.)

87 kg
Viktor Lőrincz

(Eb-1., vb-3., olimpiai 5./
ECh-1., WCh-3., Olympic 5.)

97 kg
Balázs Kiss

(vb-1., vb- és Eb-3./
WCh-1., WCh- and ECh-3.)

130 kg
Bálint Lám
(Eb-2./ ECh-2.)

GRECO-ROMaN 
KöTöTTFOGÁS
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A LILLAFÜREDI ÁSVÁNYVÍZ 
ELISMERT, TERMÉSZETES 

ÁSVÁNYVÍZ, ÖSSZETÉTELÉVEL 
ÜDÍTŐEN FRISSÍTŐ HATÁST NYÚJT.

A kedvező élettani tulajdonságokkal rendelkező 
ásványvíz alacsony nátriumtartalmával 

csökkenti a magas vérnyomás kialakulásának 
kockázatát, és különösen ajánlott a sószegény 

diétát tartóknak, valamint fluorra érzékenyek is 
korlátlan mennyiségben fogyaszthatják. 

Felső-Magyarország természetes ásványvize 
a Bükk ásványainak és ózondús kristálytiszta 
levegőjének jótékony hatását is magában rejti.

www.lillafuredi.hu

lillafurediasvanyviz lillafurediasvanyviz

TERMÉSZETES ÁSVÁNYVÍZ

ANNO 1916
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