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A marosvásárhelyi klub egyik 
legeredményesebb sportoló-
ja hétéves korában kezdett 

el birkózni. Elmondása szerint azt 
szereti, hogy egyéni sportág, nem 
csapatmunka, mert ha keményen 
dolgozik, akkor az meglátszik az 
eredményeken.

„Minden a hozzáállástól függ, és 
attól, hogy milyen célokat tűzök ki 
magam elé. Ha világbajnok akarok 
lenni, ahhoz nagyon sokat kell edze-
nem. Mindig a végsőkig kell küzdeni, 
mivel sokszor az utolsó öt másod-
percben dől el a győztes kiléte” – véli 
Biró Krisztián.

Mint mondta, nagy elvárásokkal 
utaztak a szűk két héttel ezelőtti vi-
lágbajnokságra, nem feltétlenül a 
végső győzelemre, de mindenkép-
pen egy éremre pályáztak. „Nagyon 
örülök, hogy elértem a célomat, és 
megnyertem az ezüstérmet. Nagyon 
sok sportoló volt a világbajnoksá-
gon, itt a legjobbak gyűltek össze, 
és az én súlycsoportomban, a 71 kg-
ban voltak a legtöbben, összesen 
huszonheten. A döntőig minden ki-
válóan ment, taktikai és technikai 
szempontból is jól versenyeztem, 
betartottam azt, amit az edzőkkel 
megbeszéltünk.

Az ezüstéremnek a helyszínen 
nem nagyon örültem, mert mégis-
csak elveszítettem egy világbajnoki 
döntőt, mindössze két ponttal kap-

tam ki. Több mint egy héttel ezután 
viszont úgy tekintek erre az ered-
ményre, amelyért keményen meg-
dolgoztam, és nem úgy, mint egy 
elbukott fi náléra” – tette hozzá Biró 
Krisztián.

Kifejtette, az orosz birkózókat 
nagyon nagyra tartják, és neki is 
ez volt a fejében a döntőben, hogy 
milyen jó képességű ellenféllel áll 
szemben, de utána megtapasztalta, 
hogy 8:0 arányú hátrányból is meg 
lehet fordítani az állást, a végén 
azonban nem volt kellően fi gyel-
mes, és 13:11-re alulmaradt.

Világbajnoki címre vágyik

Meglátása szerint nagy a különbség 
a romániai és a külföldi birkózók kö-
zött. Az országban ugyanis nemcsak 
neki, de sok csapattársának sincs iga-
zán ellenfele, ezért is hívnak a klub-
nál külföldi versenyzőket az edzőtá-
borba, akikkel edzeni tudnak. A 17 
éves sportoló kiemelte, hogy a maros-
vásárhelyi olimpiai birkózó központ 
működése is hozzásegített az ered-
mény elérésében. „A központ tavaly 
novemberi megnyitása óta nagyon so-
kat fejlődtem, a klubedzőim mellett a 
moldovai Boris Sava vezetőedző min-
den téren sokat segített nekem abban, 
hogy a legjobb formába kerüljek.”

Biró Krisztián jövőben már az 
ifj úsági korosztályban lesz érdekelt, 
amelyben előbb meg szeretné nyerni 
az országos bajnokságot, az Európa- 
és világbajnokságon pedig nem csak 
egyszerűen versenyezni, hanem is-
mét érmet akar szerezni.

„Nagyon szeretnék világbajnoki 
címet nyerni, de ehhez még idő kell, 
mert előbb még bele kell érjek az ifj ú-
sági korosztályba. Jövőben leszek 18 
éves, és 20 éves birkózókkal is fogok 

versenyezni. Itt még nagyon nagy 
különbség van a bizonyos korú spor-
tolók között. Célom az, hogy az utol-
só évben az ifj úsági korosztályban 
nem ezüst-, hanem már aranyérmet 
nyerjek” – vázolta céljait.

Biró Krisztián edzője, Fazakas 
Csaba – aki a román válogatott egyik 
szakvezetője is – közölte, ez a világ-
bajnokság az év egyik legfontosabb 
versenye volt, 39 ország sportolói 
képviseltették magukat, mindegyik 
országból súlycsoportonként csak 
a legjobb birkózó indulhatott. „Na-
gyon örvendünk ennek az eredmény-
nek, mert bebizonyítottuk, hogy meg 
tudjuk állni a helyünket a legjobbak 
között egy világversenyen”. Kiemel-
te, ez az ezüstérem volt a román kül-
döttség egyetlen dobogós helyezése 
Bulgáriában, Románia huszonhét 
év után szerzett ismét érmet ebben a 
korosztályban.

Rendkívül értékes eredmény

Elmondása szerint tanítványa végig 
nagyon jól birkózott, a döntőben 
nagy hátrányból fordított, és közel 
volt a világbajnoki címhez, de az 
ellenfél kérésére egy taktikai fogást 
megvitattak, így az orosz versenyző 
másfél percet pihenhetett, ezután pe-
dig nyerni tudott. Úgy véli, ez nagy-
ban közrejátszott a végeredmény-
ben, mivel előtte Biró Krisztián nagy 
lendületben volt, és ha nem állították 
volna meg az összecsapást, szinte 
biztos, hogy nyer.

„A várakozások szerint verseny-
zett, teljesítette a célkitűzésünket, 
mivel úgy készültünk erre a világbaj-
nokságra, hogy érmet szerezzünk. 
Annál értékesebb ez az eredmény, 
hogy olyan országok képviselőivel 
kellett megmérkőznie, ahol jóval 

nagyobb hangsúlyt fektetnek a bir-
kózásra. Iránban például nagyjából 
hárommillió leigazolt birkózó van, az 
oroszoknál pedig kétszer ennyi, míg 
Romániában ez a szám mindössze 
kétezerre tehető.

Fazakas Csaba elmondta, az ered-
mény elérésében fontos szerepet 
játszott a marosvásárhelyi olimpiai 
birkózó központ is, hiszen ott váloga-
tott szinten zajlik az edzés. A központ 
vezetőedzője, Boris Sava nagy ta-
pasztalattal rendelkezik, ez nagyban 
segítette a versenyzők felkészülését. 
„Bízunk abban, hogy jövőben Biró 
Krisztián a nagyobb korosztályban, 
az ifj úságiaknál is fokozatosan fejlő-
dik majd, és hasonló eredményeket 
érünk el” – zárta Fazakas Csaba.

Az Iskolás Sportklub igazgatója, 
Gyarmati Ferenc – aki birkózóedző és 
nemzetközi játékvezető – minden tőle 
telhetőt megtett azért, hogy a felké-
szülés a lehető legjobban sikerüljön. 
Úgy nyilatkozott, Biró Krisztián tel-
jesítménye egyáltalán nem véletlen, 
hiszen ennek eléréséért közösen na-
gyon sokat dolgoztak. Ezzel a kiemel-
kedő eredménnyel pedig ismét bebi-
zonyították, hogy a marosvásárhelyi 
klubnál magas szintű képzés zajlik.

Közös csapattal országos 
bajnokok lettek

Biró Krisztián az elmúlt hétvégén 
újabb érmet szerzett, ezúttal aranyat, 
a Marosvásárhelyen megrendezett 
serdülő, U17-es korosztályú orszá-
gos csapatbajnokság döntőjében. Az 
ország legjobb klubjait felvonultató 
megmérettetésen a Marosvásárhelyi 
ISK és a Székelyudvarhelyi ISK közös 
csapattal versenyzett, és szabadfo-
gásban sikerült megszereznie a baj-
noki címet.
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A végsőkig küzd az ifjú birkózó
Biró Krisztián világbajnoki ezüstérmessel és edzőjével beszélgettünk

Biró Krisztián úgy tekint erre 
az eredményre, amelyért 
keményen megdolgozott
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• Biró Krisztián ezüst-
érmet szerzett a Szófi-
ában megrendezett 
serdülő korosztályú 
birkózó világbajnoksá-
gon. A Marosvásárhe-
lyi Iskolás Sportklub 
többszörös országos 
bajnok birkózójával 
a pár héttel ezelőtti 
rangos bulgáriai vilá-
gesemény tapaszta-
latairól, eddigi pálya-
futásáról és jövőbeli 
céljairól beszélget-
tünk. Edzője, Fazakas 
Csaba is elismerően 
nyilatkozott tanítvá-
nya nagyszerű telje-
sítményéről.




