
Bár nem lehetett előre borítékolni, 
sőt az edzők jobbnak látták nem 
hangoztatni, a Székelyudvarhelyi 
ISK kadét korosztályú birkózó-
csapata bajnoki esélyekkel uta-
zott el az elmúlt hétvégén Zilahon 
megrendezett országos csapat-
bajnokság döntőjére. A hat csa-
pat részvételével megrendezett 
végső megmérettetésen remek 
teljesítménnyel, veretlenül hódí-
tották el az év elején még messzi 
álomnak tűnő bajnoki címet.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Zilahon rendezték meg az 
el múlt hétvégén a kadét 
kor osztályú birkózók orszá-

gos csapatbajnoksága döntőjének 
számító tornasorozatának utolsó 
fordulóját. A végső megmérettetés-
re az előzőleg két országos régióban 
lebonyolított négyfordulós bajnok-
ság három-három legjobb csapata 
utazott el, a mindenki mindenkivel 
rendszer alapján az udvarhelyi bir-
kózók a házigazda mellett Sepsi-
szentgyörgy, Tecuci, Brassó és Petrila 
együtteseivel mérték össze erejüket.

A Brassói Dinamo fiataljait ki-
zárták, mivel a sportolók papírjai 

nem voltak rendben, papíron ez 
10–0-s győzelmet jelentett a Bod-
rogi Csaba és Fekete László irányí-
totta udvarhelyi gárdának, mely 
a szőnyegen sem vallott szégyent, a 
négy győzelem és egy döntetlen 
aranyérmet ért a számukra. A zilahi 
bravúr egy héttel azután érkezett, 
hogy az ifi 1-es korosztályú birkó-
zók Székelyudvarhelyen rendezett 
országos csapatdöntőjén második 
lett a házigazda.

– Bár szakberkekben a junior 
ezüstérmet többre értékelik, mint 
a kadét bajnoki címet, mégiscsak 
az arany a legfényesebb érem, és így 
el tudod mondani, hogy te voltál a 
legjobb – értékelt Katona László 
edző, aki a jövőre nézve is remény-
kedik a jó eredményekben. – Igaz, 
hogy három birkózónk kinövi ezt 
a korosztályt, de a siker megízlelé-
sénél semmi sem ösztönöz jobban, 
merem remélni, hogy jövő évben is 
ott leszünk a dobogón.

– Őszintén szólva az év elején 
nem láttam, hogy ez a csapat a 
bajnoki tornán dobogóra lépjen, 
ezért számomra ez az eredmény 
egy óriási elégtétel, s egy nagyon 
kellemes meglepetés – fogalma-
zott a csapat másik edzője, Bod-

rogi Csaba. A szakember elárulta, 
hogy a fiúk hatalmas fejlődésen 
mentek keresztül, jól jött a for-
maidőzítés is, de a jó bajnoki 
cím elérésében erős aduként az 
udvarhelyi kadétok homogenitá-
sa is közrejátszott. Kollégájához 
hasonlóan Bodrogi Csaba is opti-
mistán tekint a jövőbe, amit arra 
alapoz, hogy a zilahi versenyen a 
tíz korcsoportból hatban 1-2 év-
vel fiatalabb versenyzőkkel szere-
peltek, orvosi és szülői beleegye-
zés szükségeltetett ahhoz, hogy 
szőnyegre léphessenek.

Az aranyérmes udvarhelyi csa-
pat összeállítása: Kovács Krisztián 
(42 kg), Pruteanu Cristi (46 kg), 
Márton Barna (50 kg), Ambrus 
Levente (54 kg), Gronic Dmitrii 
(58 kg), Jakab Árpád,Tifán Atti-
la (63 kg), Lőrinc Roland, Florea 
Claudiu (69 kg), Boros Gábor (76 
kg), Sándor Arnold (85 kg), Simó 
Tamás (100 kg). Edzők: Bodrogi 
Csaba és Katona László.
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Az udvarhelyiek eredményei

Székelyudvarhelyi ISK – Sepsiszentgyörgyi ISK 7–3
Székelyudvarhelyi ISK – ISK Petrila 9–1
Székelyudvarhelyi ISK – ISK Tecuci 5–5
Székelyudvarhelyi ISK – Zilahi MSK 6–4

A rangsor

1. Székelyudvarhelyi ISK, 2. Zilahi MSK, 3. ISK Tecuci, 4. ISK 
Petrila, 5. Sepsiszentgyörgyi ISK
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Országos bajnokok az udvarhelyi birkózók

ESélyESKént mEntEK, BAjnoKKént jöttEK

Aranyérmesek az udvarhelyi kadét birkózók


