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Felvennék a küzdelmet a világelittel
Élsportolókat nevelnek a vásárhelyi olimpiai birkózóközpontban
• Marosvásárhelyen

komoly utánpótlás-nevelés zajlik birkózásban,
így nem véletlen, hogy a
hazai szövetség nemrég
olimpiai birkózóközpontot
létesített a városban. A
központ menedzsereként
dolgozó Gyarmati Ferenccel, az Iskolás Sportklub
igazgatójával – aki birkózóedzőként és nemzetközi
játékvezetőként is tevékenykedik – ennek működéséről, a vásárhelyi
sportolók lehetőségeiről
és a sportág romániai
jövőjéről beszélgettünk.
HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

M

aros megyében a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklubnál és a Mureșulnál,
illetve a Szászrégeni ISK-nál nagyon
tehetséges birkózók vannak, akik
rendre bizonyítanak és számos érmet nyernek az országos bajnokságokon, illetve a nemzetközi versenyeken is. Az utóbbi négy évben
ráadásul a Marosvásárhelyi ISK a
serdülő korosztályban megnyerte a
csapatversenyt az országos bajnokságon. „A szövetség értékelte az ISKnál zajló kiváló munkát, és ezért is
hozták létre ezt a központot Marosvásárhelyen. Ennek megalakulása
számunkra egy nagyon jó lehetőség,
mivel így sportolóink nemcsak egymás között birkóznak, hanem az ország legjobb korosztályos versenyzőivel is megküzdenek” – mondta
Gyarmati Ferenc. Hozzátette, komoly edzőpartnereik lettek ezáltal,
hiszen nem mindegy, hogy sporto-

lóik velük naponta tudnak készülni
vagy csak hétvégenként, versenyek
alkalmával.

Ütőképes gárdát
alakítanának ki
Megtudtuk, hogy bár még júliusban
megnyitotta kapuit, a marosvásárhelyi birkózóközpont csak egy hónappal ezelőtt kezdte meg tényleges működését. Gyarmati Ferenc ismertette,
hogy egyelőre nem tartottak igazi
válogatást a versenyzőknek, hanem
a tavalyi eredmények alapján választották ki a legjobbakat a tizennyolc
tagú keretbe. A központ vezetőedzőjének a moldáv Boris Savát jelölték
ki, munkáját pedig a vásárhelyi klubok edzői segítik, Fazakas Csaba az
ISK-tól és Simon László a Mureșultól.
„Januárban tartunk egy válogatást,
mert azt szeretnénk, hogy a legte-

Az ország legjobb korosztályos
birkózói kapnak helyet
a vásárhelyi olimpiai központban
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hetségesebb sportolóknak adjunk lehetőséget, hogy a jövőben ütőképes
gárdát alkossanak. Hosszú távban
gondolkodunk, az a célunk, hogy
olyan birkózókat válasszunk ki, akik
a felnőttek között is eredményesek
akarnak lenni, nem csak most, a serdülő és ifjúsági korosztályban – hangoztatta a sportvezető.

Komolyabb célok a jövőben
A Marosvásárhelyi ISK ebben az
évben nagyszerű eredményeket ért
el országos és nemzetközi szinten
egyaránt, a serdülőktől az ifj úságiakon át a felnőtt korosztályig.
Meg kell említeni Georgiana Lircă,
Csíki Ervin, Bíró Krisztián, Gombos Erik, Nyulas Előd, Alexandru Mătea, Tudor Racoțan, Rareș
Popescu, Adrian Recorean és Cosmin Podar nevét, akik mind dobogós helyezéseket szereztek. Arra a

Gyarmati Ferenc: a legjobb körülményeket
biztosítjuk sportolóinknak,
hogy eredményesek lehessenek
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Gyarmati Ferenc munkássága
Gyarmati Ferenc 2011 óta irányítja a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub
összesen nyolc szakosztályának tevékenységét. A birkózóknál a klub edzőinek munkáját koordinálja és a nagyobb korosztályú versenyzőket készíti
fel. Emellett tagja a hazai szövetség elnökségének és elismert nemzetközi
bíró. Az elmúlt években kiváló munkájával „beverekedte” magát a világelitbe, és a legfontosabb versenyeken vezet döntő mérkőzéseket. Két évvel
ezelőtt ott volt a Rio de Janeiró-i olimpián, és reményei szerint 2020-ban
Tokióban is bíráskodhat majd.
kérdésünkre, hogy miként tudják
már hosszú évek óta tartani ezt a
színvonalat, Gyarmati Ferenc úgy
válaszolt, csakis komoly munkával,
továbbá az eredményesség érdekében minden szükséges felszerelést,
edzőtáborokat és versenylehetőséget biztosítanak sportolóiknak. „A
jövőt illetően legfontosabb célunk,
hogy részt vegyünk Európa- és világbajnokságokon és ezeken a megmérettetéseken jussunk fel a dobogóra. Ennek elérése nagyon nehéz
lesz, de nem lehetetlen. Azért, hogy
ezt megvalósítsuk, sokat utazunk
külföldre, a környező országokba,
a Moldovai Köztársaságba, Bulgáriába, Magyarországra és Ukrajnába
edzőtáborokba és versenyekre.”
Mindemellett a nemrég megalakult
Székely Ligában – ahol Hargita,
Kovászna és Maros megye sportolói
küzdenek meg egymással – is kiváló
versenyzési lehetőség adódik birkózóiknak, hiszen ezek a mérkőzések
is ösztönzik őket.

Jó irányba halad a sportág
Ami a romániai birkózást illeti,
Gyarmati Ferenc úgy látja, szép
jövő előtt áll, bár a nemrég befejeződött budapesti felnőtt világbajnokságon nem sikerült az
éremszerzés, a román küldöttség
csak két ötödik helyezést ért el.
Kiemelte azonban, hogy ezután
a Bukarestben rendezett ifjúsági,
U23-as korosztályú vb-n a román
versenyzők már nyolc érmet nyertek. „Reméljük, hogy a budapesti
megmérettetés jó figyelmeztetés
volt a következő versenyekre való
tekintettel, mivel Bukarest jövőre
felnőtt Európa-bajnokságot rendez, a következő világbajnokság
pedig már kvalifikációs tornának
számít a 2020-as tokiói olimpiára” – mutatott rá Gyarmati Ferenc.
Meglátása szerint elérhető cél,
hogy a román birkózók minden
fogásnemben nyerjenek egy-egy
érmet az ötkarikás játékokon.

