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1 I Elnöki bevezető

Kedves Sportbarátaim!

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöksége nevében köszöntöm Önöket 
újabb hírlevelünkben, amelyben ezúttal is megosztjuk az egyesületekkel 	
a magyar ökölvívással kapcsolatos legfontosabb információkat.

Ifjúsági öklözőink nem csupán helyt 
álltak a kielcei világbajnokságon, de 
Kiss Levente révén magyar érmest 
is ünnepelhettünk; ugyanitt Tóth 
Zsuzsanna és Kovács István révén 	
a sportdiplomáciában is nagy erők-
kel képviselte magát a magyar ököl-
vívás; felnőtt válogatottjaink a szerb 
fővárosban szerepeltek a Belgrád 
Winner-tornán; és tisztelegtünk a 
120 éve született edzőlegenda, Adler 
Zsigmond emléke előtt is.

Ugyanakkor az egyes régiók hírei épp úgy nem hiányoz-
hatnak hírlevelünkből, mint a sportág és a szövetség 
legfontosabb ügyeivel kapcsolatos döntések.

Köszönöm a figyelmüket. Dolgozzunk továbbra is együtt 
a magyar ökölvívásért!

Dr. Bajkai István 
a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke
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2 I Ifjúsági világbajnokság

KISS LEVENTE BRONZÉRMES AZ IFJÚSÁGI VB-N, ELÉGEDETTEK 
LEHETÜNK A MAGYAR FIATALOK KÜZDŐSZELLEMÉVEL.

A kielcei ifjúsági világ-
bajnokság a magyar 
csapat számára Kiss 
Levente elődöntőjével 
(az UTE-Madárfészek 
Akadémia szupernehéz-
súlyú tehetsége nagyot 
bokszolt az üzbégek 
egyik legjobbja, Dzsa-
hongir Zokirov ellen, és 
végül bronzérmes lett) 
ért véget. Felnőtt or-

szágos bajnokunk harmadik helyezése volt a magyar csapat legkiemel-
kedőbb teljesítménye. A csepeli Hegedűs Levente pontszerző ötödik he-
lyezést ért el a legkisebbek (49 kg) között, és a negyeddöntőben is remek 
teljesítményt nyújtott azeri riválisával szemben. 

A csapat tagjai közül a debreceni Bernáth László (52 kg) és az érdi Szi-
getvári Bendegúz (75 kg) is megnyerte első összecsapását lengyel, illetve 
szlovén ellenféllel szemben. A többiek is harcoltak az utolsó pillanatokig, 
és értékes tapasztalatokat szereztek a lengyelországi versenyen. 
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Az ifjúsági fiúszakág két vezetőedzője, a nyíregyházi Nagy Lajos és 	
a kőszegi Varsányi Áron összegezte a világbajnokság tapasztalatait. 

 „A rövid idő ellenére sikerült harcos csapatot összeková-
csolnunk, és mindenki hatalmas szívvel bokszolt. Előzetesen 
Kiss Levente volt éremesélyes, és nehéz sorsolása ellenére 
hozta az elvárást, aminél még több is volt benne” – értékelt 
Nagy Lajos. 

„A tisztes helytállást, a küzdeni akarást vártuk el, és 
hogy a fiatalok bokszolják ki, ami bennük van. Ezek mind 
megvalósultak Kielcében: mindenki harcolt és küzdött. 
Titkon reméltünk egy érmet, és szerencsére ez is összejött 
az ifi vb-n” – tette hozzá Varsányi Áron.
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A kielcei világbajnokságon a lányok két pontszerző ötödik helyezést értek 
el. A soproni Varga Boglárka és a vecsési Hoffmann Réka (PVSK) állt a 
legközelebb az éremszerzéshez, mindketten a legjobb nyolc között bú-
csúztak ázsiai ellenfelükkel szemben, akik a döntőig is eljutottak.

Felnőtt magyar bajnokunk, a csepeli Szabó Szabina kisebb kihagyást kö-
vetően tért vissza a nemzetközi mezőnybe, és ismét egy kis rutint kell 
szereznie a sikerekhez, de remek záró felvonást produkált még az első ver-
senynapon. A KSI-t képviselő Dobos Rebeka is nagy szívvel bokszolt üzbég 
riválisával szemben, bizonyította, hogy méltán lehet rá számolni. A Győri 
Gladiátort képviselő Varga Beátának az egész világbajnokság egyik legjobb 
ökölvívója, az eddig veretlen indiai Poonam ellen kellett rutint szereznie. 

„A magyar lányok szívvel-lélekkel harcoltak, óriási tűz és 
győzni akarás van bennük, amelyre igazán érdemes építkezni. 
A járványhelyzet miatt nem volt lehetőségük nemzetközi 
mérkőzésekre az elmúlt egy évben, így a fizikálisan erősebb 
és a szorítóban is nagyobb fordulatszámmal dolgozó 
ellenfelek sokkal nagyobb rutinnal rendelkeztek” – értékelte 
a női csapat szereplését korábbi Európa-bajnoki bronzérmesünk, 
Ancsin Katalin. 

„Sajnos elég korán, érem nélkül ért véget az ifjúsági világ-
bajnokság a lányoknak, de mindenki megtette a tőle elvárhatót.  
A ringben nagy szívvel harcolták végig a mérkőzéseiket, alaposan 
megnehezítették ellenfeleik dolgát. Az itt látottak, tapasztaltak 
nagy segítséget jelentenek nekik a jövőben, motiváltan várhatják 
a következő nemzetközi versenyeiket” – tette hozzá az ifjúsági női 
csapat másik vezetőedzője, Finesz Ernő.
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A kielcei ifjúsági világbajnokságon a magyar csapat vezetője Makocsai 
Sándor volt, aki nagy rutinnal látta el minden feladatát, és biztosította 
válogatottunk stabil egészségügyi hátterét. 

„A lengyelek mindent megtettek annak érdekében, hogy jól 
megszervezzenek egy ilyen nagy eseményt a járvány közepén, 
miközben az ország lezárásban volt” – értékelt Makocsai Sándor.

Korábbi magyar bajnokunk, Szűcs Veronika, az egyik legtapasztaltabb 
magyar mérkőzésvezető-pontozó már másfél évtizede vesz részt a nem-
zetközi eseményeken. Bírói karrierjének csúcspontja a 2012-es londoni 	
olimpia, valamint a 2017-es felnőtt férfi világbajnokság volt. Szűcs 	
Veronika képviselte a magyar bírói kart a kielcei ifjúsági világbajnokságon – 
jelentős szakmai sikerrel. Az utolsó versenynapon az 52 kilós férfi döntőt, 
az egyik legjobban várt csatát vezethette.
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„A szervezők megteremtették a feltételét, hogy nyugodt 
légkörben dolgozhassunk. A szállás, az étkezés és a szervezés 
is kiváló volt Lengyelországban. Számomra érdekes tapasztalat 
volt megismerni ezt a magyar korosztályt is versenyzés 
közben. Az utóbbi években én az elit korcsoportnál működtem 
pontozóként és vezetőbíróként, ezért volt új élmény ezeket 
a fiatalokat is látni, ahogyan bokszolnak. A meccsrutin 
hiányzik, ám +91 kg-os bronzérmesünk, Kiss Levente megfelelő 
menedzseléssel a jövő ígéretes tehetsége lehet. Ezen kívül 
majdnem lett egy másik bronzérmünk is, de mivel most újra 
lehet a versenyeken óvni, így az új szabály értelmében ezt  
a mérkőzést utólag elveszítettük, mert elfogadták az óvást” 	

– értékelt bírói szemmel Szűcs Veronika.
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3 I Sportdiplomácia

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség főtitkára, Tóth Zsuzsanna a csapat-
tal együtt több napot töltött az ifjúsági világbajnokságon, Kielcében. El-
ismert sportvezetőnk az AIBA Versenybizottságának alelnöke is egyben, 
ebben a tisztségében fontos értekezleteken vett részt, amelyek a sportág 
reformját célozták meg. 

A bizottsági értekezleten az AIBA főtitkára, korábbi olimpiai bajnok legen-
dánk, Kovács István is jelen volt. Tóth Zsuzsanna az ifjúsági világbajnok-
ságot követően foglalta össze lengyelországi tapasztalatait. 
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„A lengyel szövetség remek munkát végezett ezen az ifjúsági 
világbajnokságon, igyekezett minden helyzetet jól kezelni, és  
a problémákat azonnal megoldani. A versenyhelyszín tökéletesen 
megfelelt a színvonalnak, a transzferek jól működtek, és a 
Covid–19 szabályokat is betartotta mindenki. Tartalmas AIBA 
Versenybizottsági ülésen vehettem részt, rengeteg hasznos 
gondolatot vitattunk meg – Kovács István AIBA-főtitkárnak 
utólag is szeretném megköszönni a segítséget, amelyet az 
értekezleten nyújtott. Diplomáciai oldalon is eredményes 
napokat zártunk Kielcében. A legfontosabb feladatunk, hogy 
az AIBA működése tiszta és átlátható legyen, amelyhez több 
szabályváltozásra, a pontozási rendszer megváltoztatására lesz 
szükség. Az ökölvívás reformjában rengeteg munka van még hátra, 
de a bizottsági ülésen megtettük az első fontos lépéseket” – 
értékelte a kielcei versenyt több oldalról Tóth Zsuzsanna.  

A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (AIBA) főtitkáraként első alkalommal dol-
gozott nagy bokszeseményen Kovács István. A kielcei ifjúsági vb-n részt 
vett a bizottsági értekezleteken is, de elsősorban a tehetségeket figyelte 	
a koronavírus alatt szigorú szabályok mellett megrendezett eseményen. 

„A lengyelek szervezőknek ilyen létszám mellett több 
szállodában kellett elhelyezniük a delegációkat és a 
tisztségviselőket, de megmutatták, hogy több mint négyszáz 
ökölvívóval is lehet versenyt rendezni a koronavírusszabályok 
betartásával. Számos eseményt töröltek, az amerikai olimpiai 
kvalifikációs tornát és a világselejtezőt is, míg az AIBA 
bizonyította, hogy ilyen körülmények mellett is tud sikeres 
világbajnokságot rendezni. 
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A bronzérmes Kiss Levente engem a fiatal Lévai Istvánra 
emlékeztet. Kiss ifiként eljutott a világ legjobbjai közé, és jól 
kell menedzselni, hogy ezt a felnőttek között is megtehesse. 
A magyar csapat tagjainak rutinra van szükségük, sok 
nemzetközi megmérettetésre ahhoz, hogy ledolgozzák 
a hátrányukat” – foglalta össze kielcei tapasztalatait Kovács István. 
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4 I Belgrád Winner, Szerbia

Az ifjúsági világbajnokság azonnal elkezdődött a belgrádi nemzetközi tor-
na. Az év végén Belgrád rendezheti meg a felnőtt férfi világbajnokságot, 
így az érdeklődés jelentős volt a nemzeti szövetségek részéről. Négy kon-
tinens összesen 35 országa versenyzett a szerb fővárosban, ahol 87 női 
és 121 férfi ökölvívó harcolt a 18 megszerezhető aranyéremért. 

Olyan erős nemzetek, mint például Oroszország, Üzbegisztán, Kazahsz-
tán, Anglia, Olaszország, Franciaország, Románia, Skócia, Wales, Bulgá-
ria, Tunézia, Kirgizisztán és Marokkó. A magyar csapat hat női és hét férfi 
ökölvívóval szerepelt a szerb fővárosban Bertók Róbert szövetségi kapi-
tány vezetésével. 

A tokiói olimpiai résztvevő Gálos Roland a Bocskai-emlékversenyen tért 
vissza a vérkeringésbe egy ezüstéremmel, következő megmérettetése 
a belgrádi torna volt, amelyen sokkal jobb teljesítménnyel nyitott, mint 
amit Debrecenben mutatott. A bosnyák Alen Rahimic régi ismerőse, az 
európai kvalifikációs tornán és a Bundesligában is legyőzte már, de most 
Belgrádban alakult ki a legnagyobb különbség, így Roli a legjobb nyolc 
közé jutott, ahol az orosz bajnokság negyeddöntőse, Mihail Varlamov várt 
rá. Nyolc évvel ezelőtti ifjúsági Európa-bajnokunk a jakutföldi orosz el-
len szoros győzelmet aratott, és a kétszeres Európa-bajnok bolgár Dani-
el Aszenov ellen lépett ringbe a negyedik versenynapon. Ellenfele az 52 
kilósok között szerepel, de ezúttal nem fogyasztott, és Gálos súlyában 
szerepelt Belgrádban. A rivális alacsonyabb Gálosnál, de sebességét re-
mekül kamatoztatta, így Roli bronzéremmel távozhat a szerb fővárosból, 
ahol a magyar csapat legjobb teljesítményét nyújtotta.
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Az európai olimpiai kvalifikációs tornán még versenyben lévő soproni Pri-
bojszki Kata a rutinos orosz Natalja Szorokopudova ellen magabiztos győ-
zelemmel nyitott a belgrádi verseny első napján 64 kg-ban, majd vélemé-
nyes vereséget szenvedett a szerb Jelena Janicsijevics ellen. 

A debreceni Nagy Tímea a magyar válogatott legrutinosabb tagja, aki az 
európai olimpiai kvalifikációs tornán orosz ökölvívó, Magomedalijeva el-
len bokszol. Mivel ezúttal a félnehézsúlyban (81 kg) szerepelt, elkerülte 
Magomedalijevát, de így is orosz ökölvívóval nézett farkasszemet az elő-
döntőben. Timi ellenfele a +81 kilós orosz bajnok Dulma Lumbunova volt, 
aki egy súllyal visszafogyasztott. Tapasztalt versenyzőnk nagyon közel 
volt az orosz versenyző legyőzéséhez, de megosztott pontozásos veresé-
ge azt jelenti, hogy Gáloshoz és Lakos Reginához (75 kg) hasonlóan ő is 
bronzérmes lett Belgrádban. 

BELGRÁD WINNER (2021. április 22–28.)

A magyar csapat
Nők
54 kg	 Dudek Beáta, 
	 	 Lakotár Hanna
57 kg	 Szűcs Szabina
64 kg	 Pribojszki Kata, 
	 	 Hámori Luca
75 kg	 Lakos Regina
81 kg	 Nagy Timi

Férfiak
57 kg	 Gálos Roland
63 kg	 Fodor Milán
69 kg	 Kozák László
75 kg	 Oroyovwe Isaac, 
	 	 Cservenka Róbert
81 kg	 Kovács Pál
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Edzők: Bertók Róbert szövetségi kapitány, Alvics Gyula, Seres Attila, 
Gálos Tamás

Bíró: Molnár Gábor
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5 I 120 éve született Adler Zsigmond 

Születésének 120. évfordulója alkalmából Adler Zsigmond ökölvívó-mes-
teredző sírjánál, a Farkasréti temetőben helyezte el az emlékezés koszo-
rúit és virágait a Magyar Ökölvívó Szakszövetség részéről Dr. Bajkai István 
elnök, Tóth Zsuzsanna főtitkár, Dr. Pálos Péter az ellenőrző testületének 
elnöke és Adler Zsigmond egykori klubja, a Vasas SC.

Dr. Bajkai István, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke az első ma-
gyar ökölvívó-mesteredző rendszereken átívelő gazdag életútját eleve-
nítette fel: 

„Adler Zsigmondnak olyan szeme volt a bokszhoz, mint 
senki másnak, háttal a szorítónak az ütések hangjából is 
megmondta, hogy mi történik, már abból tudta, hogy az 
ökölvívó fárad, vagy van még benne erő a folytatáshoz. Csak 
remélhetjük, hogy a mai edzőgenerációban már ott vannak 
az új Adlerek, akiknek a szakmai irányításával a magyar 
ökölvívás is visszajut arra a magas szintre, ahová hosszú 
évtizedeken át tartozott” – fogalmazott a MÖSZ elnöke. 

Ezután a szövetség korábbi főtitkára, Kincses Ferenc méltatta Adler 	
Zsigmond edzői pályafutását.

Adler Zsigmond sírjánál koszorút helyezett el a leghíresebb tanítvány, 
Papp László családja és az 1972-ben olimpiai bajnok Gedó György is.
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Az edzőlegenda 120 éve, 1901. április 17-én született, a háromszoros 
olimpiai bajnok, kétszeres Európa-bajnok, hivatásos Európa-bajnok Papp 
László mestere 1982. február 12-én hunyt el.
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6 I Bornemissza Gergely Nemzetközi 
Ökölvívó Emlékverseny

A Magyar Ökölvívó Szakszövet-
ség, Eger Megyei Jogú Város 
és az Egri Sportiskola az idén 
70. alkalommal rendezi meg a 
Bornemissza Gergely Nemzet-
közi Ifjúsági és Junior Ökölví-
vó Emlékversenyt. A tavalyi a 
pandémiás helyzet miatt el-
maradt verseny az ökölvívó-
világ egyik legrégebbi tornája! 	
A 2019-es viadalt a világ leg-
erősebb, legszínvonalasabb 
versenyei között emlegették.

Reméljük az idén is elutazik 
Egerbe 15-18 nemzet junior- 
és ifjúsági válogatottja. Sajnos 
a Covid–19 harmadik hulláma 
nehezíti a csapatok utazását, 
egyelőre 12 ország 239 ököl-
vívója jelezte részvételi szán-
dékát.
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7 I Elnökségi ülés – határozatok

1/2021. 04. 15. számú határozat
A MÖSZ Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a 2021. évi utánpót-
lás-ranglista alapján az egyesületek Sport XXI. programban történő 
támogatását.

A támogatás egyesületeknek történő folyósítása az EMMI részéről 2021. 
május közepén várható, a támogatás utalásáról előzetesen fogjuk értesí-
teni a régiós vezetőket, illetve az egyesületeket.

2/2021. 04. 15. számú határozat
A MÖSZ Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a Szakszövetség 2021. 
évi Közgyűlésének online formában történő lebonyolításáról, vala-
mint a Közgyűlés napirendi pontjairól szóló tájékoztatását.

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2021. évi Közgyűlése 2021. május 8-án 
16 órakor kerül megtartásra, Zoom internetes applikáció segítségével az 
egyesületeknek megküldött napirendi pontok szerint.

4/2021. 04. 15. számú határozat
A MÖSZ Elnöksége megtárgyalta és elfogadta Bertók Róbert szö-
vetségi kapitány módosítási javaslatát a MÖSZ edzőképzési rend-
szerének módosítására vonatkozóan.

Az edzőképzés terveink szerint már májusban elindul, a részletekről ér-
tesítjük egyesületeinket.
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6/1/2021. 04. 15. számú határozat
A MÖSZ Elnöksége megtárgyalta és elfogadta Dr. Bajkai István el-
nöknek az Adler Zsigmond születésének 120. évfordulója alkalmá-
ból tartandó megemlékezésről szóló tájékoztatását.

6/2/2/2021. 04. 15. számú határozat
A MÖSZ Elnöksége megtárgyalta és elfogadta a Magyar Ökölvívó 
Szakszövetség Elnökségének a javaslatát és a Ústí Nad Labem-i 
Grand Prix felnőtt női és férfi ökölvívótorna csapatvezetőjének  
Dr. Kassai Lászlót, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökségi tag-
ját nevezte ki.

Grand Prix Ústí Nad Labem (2021. május 4–9.)
A magyar csapat
Csapatvezető: Dr. Kassai László
Edzők: Ancsin Katalin, Nagy Lajos, Régi Dániel, Seres Attila
Versenyzők
Nők
51 kg    Sipos Hajnalka 
57 kg    Szűcs Szabina 
60 kg    Mezővári Kinga 
Férfiak
52 kg    Bernáth Attila
57 kg    Virbán Gábor 
63 kg    Kovács Richárd 
69 kg    Gerzsenyi István 
75 kg    Mester Soma 
81 kg    Tallósi Péter 
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6/4/2021. 04. 15. számú határozat
A MÖSZ Elnöksége megtárgyalta és elfogadta Dr. Bajkai István el-
nök tájékoztatását a MOB SYNLAB-pályázatával kapcsolatban, és 
hozzájárul ahhoz, hogy Fodor Milán és Gálos Roland ökölvívó beke-
rüljön a MOB által indított programba. 

6/5/2021. 04. 15. számú határozat
A MÖSZ Elnöksége megtárgyalta és elfogadta Bertók Róbert szö-
vetségi kapitány tájékoztatását SYNLAB-vizsgálatokról. 

A kvalifikációs tornán induló négy versenyzőnkre került megkötésre a SY-
NLAB-szerződés 2020 januárjától, amelynek értelmében Nagy Tímea és 
Pribojszki Katalin is folytatólagosan részt vesz a SYNLAB programjában.

6/6/2021. 04. 15. számú határozat
A MÖSZ Elnöksége megtárgyalta és elfogadta Tóth Zsuzsanna fő-
titkár tájékoztatását a sportfelszerelések kiosztására vonatkozóan. 

Dr. Bajkai István elnök minden régióban személyesen fogja átadni a ver-
seny-, és sportfelszereléseket a régiós vezetőknek, illetve az egyesületek 
képviselőinek.

A felszerelések átadásának tervezett időpontjai: 
Gál László: 2021. május 6. (Szeged), 10 óra
Dorkó Péter: 2021. május 19. (Eger), 10 óra
Nagy Zoltán: 2021. május 26 (Győr), 9 óra
Draskovics Szilárd: 2021. május 28. (Nagykanizsa), 10 óra
Szabó Ildikó: 2021. június 2. (Debrecen), 10 óra
Huszár Árpád: időpont egyeztetés alatt
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8 I Egyesületi hírek

Támogatás, tartalékalap.
A Magyar Ökölvívó Szakszövetség minden egyesületet írásban értesített 
a 2021. évi támogatásról, amely az eredményesség alapján került kiosz-
tásra.

A MÖSZ Elnöksége a Covid–19 járvány miatt tartalékalapot hozott létre 
arra, hogy a versenyeztetés biztosítására ún. egyedi kérelmet lehessen 
benyújtaniuk azoknak az egyesületeknek, amelyek önhibájukon kívül ke-
rültek hátrányos helyzetbe.

Azon egyesületeknek, sportszervezeteknek, amelyek ezt igénybe kívánják 
venni, versenyeztetési tervet kell beadniuk indokaik leírásával.

Minimumvizsga, videó.
A szakszövetség weboldalán (boxing.hu) elérhetővé tette a technikai mi-
nimumvizsgára felkészítő videókat, hogy ezzel is segítse a vizsgázókat, 
illetve a kisfilmeket el fogjuk juttatni az egyesületeinkhez is.
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9 I Régiós hírek

Észak-Magyarországi Régió.
A kielcei ifjúsági vb-n a Hell FC 57 kilogrammos versenyzője, Varga Beáta 
első mérkőzésén vereséget szenvedett a későbbi győztes indiai verseny-
zőtől – adott tájékoztatást Dorkó Péter régióvezető.

Javában tartanak a 70. Bornemissza Gergely Emlékverseny előkészületei, 
Eger várja a  magyar és külföldi versenyzőket.

A régió klubjai más meghívottakkal együtt minden pénteken Egerben ran-
devúznak, ahol éles versenyhelyzetet teremtve vívnak edzőmeccseket. 
Az eddigi három összejövetelen 12 klub vett részt, és 56 összecsapást 
rendeztünk.

Kelet-Magyarországi Régió.
A régiót három ökölvívó képviselte a kielcei ifjúsági világbajnokságon – tá-
jékoztatott Szabó Ildikó régióvezető. A DVSC-s Bernáth László (52 kg) egy 
szép győzelem után orosz riválissal szemben ellen búcsúzott, Petrimán 
Patrik (NYVSC, 64 kg) a német Franklyn Dwomoh ellen veszített, Beri 
Kevin (NYVSC, 91 kg) pedig kemény csata után kapott ki a lengyel Jakub 
Strasewskitól.

Április 29-én már a harmadik régiós közös edzést tartották, amelyeken 
rendszeresen kesztyűznek egymással a versenyzők.
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Dél-Alföldi Régió.
A régió olimpikonja, Gálos Roland kéthetes tatai edzőtábort követően a 
belgrádi nemzetközi tornán ért el nagyszerű harmadik helyezést – tájé-
koztatott Gál László régióvezető.

Gémes Levente és Petrovics Krisztofer (mindkettő Szeged BC) a juniorvá-
logatott összetartásán (április 30.–május 2.), majd szlovákiai edzőmérkő-
zéseken vett részt.

A régió versenyzői nagy számban neveztek az egri Bornemissza-emlék-
versenyre.

Észak-Dunántúli régió.
Varga Boglárka (Győri Gladiátor SE, 75 kg) a kielcei ifjúsági vb-n az 5. he-
lyen végzett – informált Nagy Zoltán régióvezető.

Hámori Luca (Fitt-Box Kőszeg) és Pribojszki Kata (Gyevát Sportegyesület) 
Szerbiában a Belgrád Winner versenyen vett részt. 

Oláh Levente (Tatabánya) a juniorválogatottal készült a szlovákiai edző-
mérkőzésekre.

Dél-Dunántúli régió.
Április 22-én a régiók között közös edzést tartottak Nagykanizsán – tájé-
koztatott Draskovics Szilárd régióvezető. A Bornemissza-emlékversenyre 
készülnek a klubok, amelyek abban is bíznak, hogy a vírushelyzet javulá-
sával egyre több régiós versenyt tudnak szervezni.
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Erdélyi Régió. 
Nyolc hónappal azután, hogy tavaly augusztus 1-jén letették az alapkövet, 
már áll az Erdélyi Godako Ökölvívó Sportközpont épülete. Zajlik a külön-
böző szakhatóságok engedélyeinek beszerzése, hogy minden előírásnak 
megfelelően nyithasson meg a létesítmény – adott tájékoztatást Huszár 
Árpád régióvezető.

A magyar kormány támogatásával, a Magyar Ökölvívó Szövetség beruhá-
zása révén megvalósult létesítmény. 
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A földszinten található versenycsarnokban 700 néző számára lesz ülő-
hely. A sportközpont épületének alapterülete 1601 négyzetméter, ebből 
408 négyzetmétert tesz ki a versenycsarnok, az ehhez csatlakozó öltö-
zők, mosdók, irodák és más kiszolgáló helyiségek pedig összesen 787 
négyzetmétert. Az  edzéseket kiszolgáló szárny kétszintes, 814 méter 
alapterülettel, helyet kap itt egy 270 négyzetméteres edzőterem, ahol 
egyszerre akár negyven sportoló is dolgozhat, valamint egy 140 négyzet-
méteres fitneszterem, minden szükséges felszereléssel, amely az erőnlét 
fejlesztéshez szükséges lehet. Öltözők, masszázsszoba, mosdók, orvosi 
szoba és labor is készült, és várják a használatba vételt.  

Az alegységek és a gyergyószentmiklósi központ edzői és a kiemelkedőbb 
sportolók minden hónapban egy hétig együtt dolgoznak Gyergyószent-
miklóson. Itt adnak számot a megelőző hónapban elvégzett munkáról, és 
szereznek új szakmai ismereteket. Áprilisban is így volt. Napi több gya-
korlati edzés mellett elméleti képzések is zajlottak Gyergyószentmiklós, 
Kézdivásárhely, Petrozsény, Déva, Székelyudvarhely és Szalonta edzői 
számára. 

A képzés lezárultával tudásfelmérőre is sor került. Edzőinket Dr. Kovács 
László mesteredző, a magyar ökölvívó-válogatott korábbi szövetségi 
kapitánya, a MÖSZ korábbi szakmai igazgatója vizsgáztatta. Mindenki 
megfelelt, azaz sikerrel teljesítette a BSO középfokú edzőképzői tan-
folyamot. Az edzőtábort záró sparringok sorát Böjte Csaba testvér is 
végigszurkolta. 
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Májusban újraindul az iskolai oktatás, így az erdélyi régió képviselői is visz-
szatérnek a normális edzésmunkához. Ebben a hónapban a junior (U16) 
fiúk Románia-kupáján hét, a serdülő (U14) fiúk Románia-kupáján öt ver-
senyzővel vesznek részt. 
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