A Kitartó munka meghozta
gyümölcsét:
az Ifjúsági birkózó Európa-bajnokság záró
napján bronzérmet szerzett Lévai Zoltán a
dorogi Zsigmondy Vilmos Gimnázium tanulója
A Dorogi Nehézatlétikai Club birkózói közül
hárman
is
kiharcolták
a
válogatottságot
Magyarországon, Lévai Zoltán (46kg) /Dorogi NCEsztergom/, Torba Erik (50) /Dorogi NC-Tokod/ és
Papp Bertalan (58kg) /Dorogi NC-Tokod/.
Mindhárom fiatal teljesítménye annak tükrében még kiemelkedőbb, hogy 15 évesen a 16-17
évesek között szerezték meg a címeres mezt, majd utaztak Lengyelországba a Varsóban
megrendezett kötöttfogású birkózó Ifjúsági Európa-bajnokságra.
Papp Bertalannak két mérkőzése volt, a későbbi győztes
azerbajdzsáni versenyzővel sajnos nem bírt, majd a
moldáv birkózóval fej-fej mellett teljesítve bírói döntés
segítette tovább ellenfelét, így Bertalan a 13. helyen
végzett.
Torba Erik igen magabiztosan legyőzött egy svájcit, majd
a későbbi bronzérmes grúz versenyzővel egy nagyon
szoros meccsen alul maradt és ezzel a 11. helyet
szerezte meg.
Lévai Zoltán elsőként egy rendkívül szoros mérkőzésen román versenyzőt győzött le három
menetben. A második fordulóban a későbbi döntős örmény birkózóval került össze, aki egy
hajszállal is, de jobbnak bizonyult.
Harmadik mérkőzését német versenyzővel folytatta, akit nagy
küzdelemben legyőzve lépett tovább a bronzéremért folyó harcba,
ahol egy bulgár versenyző várta.
A bronzcsata első menetében a bulgár még igen erőteljes volt, és
Lévai Zoltán nem is találta az ellenszerét, viszont a második menetre
érezhető volt, hogy nem fogja bírni a bulgár azt az iramot, amit a
magyar fiú diktált, és 7:0-ás pont különbségnél még két vállra is
fektette, ezzel Magyarországnak megszerezve a bronzérmet.
A fiatalokra nem sok pihenés vár, ugyanis hazatérve az orvosi
felmérések után folytatódik a felkészülés, mert nem csak Európával,
hanem a világgal is szembe kell nézniük, mivel augusztus 27-28-án
Szombathely ad otthont az Ifjúsági birkózó Világbajnokságnak.
Reményeink szerint sok szurkoló látogat majd el az Aréna Savaria
csarnokában, hogy buzdítsák, és plusz erőt nyújtsanak a magyar fiatal sportolóknak.
A magyar csapat össz. teljesítménye jónak mondható 4 bronzéremmel /Dénes Mercédesz (49
kg), Szabó Eliána (60 kg), Németh Zsanett (70 kg), Lévai Zoltán (kf.46 kg)/ és egy ötödik
hellyel /Bacsó Alex (szf.100 kg)/. De a Világ-bajnokságon a többi magyar fiatal közül is akadnak,
akikben megvan az érem szerzés lehetősége, ha a körülmények és a napi forma a
legideálisabban alakul.

EB indulók:
Magyarország (HUN) Szabadfogás
42 kg: CSÖLLE Krisztián

/ Váci Forma

46 kg: CSÖLLE Zoltán

/ Váci Forma

50 kg: LÉVAI Zotlán

/ Dorogi NC-Esztergom

54 kg: KELEMEN Zsolt

/ Orosházi SP-Túrkeve

58 kg: BALOGH Viktor

/ Szegedi VSE

63 kg: LIGETI Richárd

/ Szombathelyi Haladás

69 kg: SZABÓ Noé

/ Vasas SC

76 kg: SZABÓ Szilárd

/ Szombathelyi Vasi Volán

85 kg: TOMIN Márton

/ Sziget SC

100 kg: BACSÓ Alex

/ Diósgyőri BC

Magyarország (HUN) Női
40 kg: VIDÉKI Nikolett Noémi

/ Kiskunfélegyházi VTK

43 kg: SZENTTAMÁSI Noémi

/ ESMTK

46 kg: EGYED Zsanett

/ Kanizsa Birkózó SE

49 kg: DÉNES Mercédesz

/ Érdi SP

52 kg: Bubori Dorina

/ Kaposvári SI

56 kg: GALAMBOS Ramóna

/ Hőszig Isoteq-Szigetvár

60 kg: SZABÓ Eliána

/ Vasas SC

65 kg: TORMA Zita

/ Vasas SC

70 kg: NÉMETH Zsanett

/ Csepeli BC--Veszprémi Dózsa SC

Magyarország (HUN) Kötöttfogás
42 kg: ANDRÁSI József

/ Ceglédi VSE

46 kg: LÉVAI Zoltán

/ Dorogi NC-Esztergom

50 kg: TORBA Erik

/ Dorogi NC-Tokod

54 kg: LOSONCZI Ottó

/ ESMTK

58 kg: PAPP Bertalan

/ Dorogi NC-Tokod

63 kg: FÉK Szabolcs

/ ESMTK

69 kg: SÁROSI János

/ Érdi SP

76 kg: KISS Tibor

/ CSABI

85 kg: TÖRÖK Zsolt

/ Egri Vasas

100 kg: MERTSE Ádám

/ Mogyoród

