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– Első komoly nemzetközi verse-
nye 2013-ban az Universiade volt 
Kazanyban. Mi történt azóta?

– Rengeteg munka. 2016-ban kerül-
tem bele ebbe a bírói kategóriába. Ha 
nemzetközi szintű bíró leszel, akkor 
előbb a nemzetközi harmadosztályba 
kerülsz, majd jön a másodosztály, az 
első osztály, és végül az úgynevezett 
szuper első osztály, ahol most is va-
gyok. Ebből a kategóriából mennek a 
bírók a felnőtt Európa-bajnokságokra, 
innen kvalifi kálnak a felnőtt világbaj-
nokságokra, olimpiákra. 2019-ben 97 
ilyen ún. szuper első osztályos bíró 
volt, ebből hatvanöt került be a világ-
bajnokságra, és közülük válogatták 
ki, hogy kik mennek az olimpiára. Aki 
nem vett részt a tavalyi vébén, annak 
már esélye sincs kvalifi kálni az olim-
piára.

– Ön ott volt.
– Persze, már ezelőtt három évvel a 
párizsi felnőtt világbajnokságra be-
válogattak, a 2018-as budapesti vé-
bén, illetve a tavalyi nur-szultánin is 
ott voltam, és mindegyiken vezettem 
döntőt is. A legutóbbi vébén egy sza-
badfogású súlycsoportban vezettem 
döntőt, amelyen egy amerikai egy irá-

• Bő fél év múlva kezdődik a nyár egyik 
legjobban várt sporteseménye, a tokiói 
olimpia. Az már korábban eldőlt, hogy 
birkózásban a Magyar Birkózószövetség 
ügyvezető alelnöke, Bacsa Péter lesz a 
verseny technikai igazgatója. Tavaly év 
végén derült ki, hogy a székelyudvarhe-
lyi születésű, Budapesten élő Pál Sza-
bolcs bekerült a nemzetközi szövetség 
szűkített birkózóbírói keretébe, így ő is 
készülhet a nyári ötkarikás játékokra.

nival találkozott. Még mosolyogtunk is, 
hogy egy amerikai–iráni konfl iktust egy 
székelyre bíztak.

– Hogyan zajlik az olimpiai kvalifi ká-
ció, miként áll össze a bírói mezőny?
– Vannak országok, amelyeknek nincs 
bírójuk ebben a kategóriában. Például 
ott van Grúzia, amely nagyhatalomnak 
számít birkózásban, a vébén viszont 
nem volt bírójuk, így nem lesz képvise-
lőjük az olimpián sem. Nem egyszerű 
ide bekerülni. Számunkra is hasonló 
a kvalifikáció, mint a versenyzőknek, 

ám sokkal hosszabb, nekünk a buda-
pesti vébén kezdődött. Ez abból áll, 
hogy minden mérkőzésen, amin sze-
repet kapsz, lehetsz pontozó, a mecs-
cset vezető bíró vagy szőnyegelnök. A 
bírói asztalnál ülő instruktorok – akik 
egyben oktatnak minket – öt kritéri-
um szerint osztályoznak: miként al-
kalmazod a szabályokat, mozogsz a 
szőnyegen, mutatod fel a pontokat, 
alkalmazod a passzivitást, milyen a 
megjelenésed. 2019-ben elő volt írva, 
hogy kötelező részt venni egy rangsor-
versenyen, ezeken döntik el, hogy ki 
lesz kiemelt a következő vébén, elke-
rülvén azt, hogy a két legjobb rögtön a 
verseny elején összekerüljön. Legalább 
egy ilyen rangsorversenyen a bíróknak 
is kötelező részt venniük, továbbá a 
felnőtt kontinensbajnokságon. Elmé-
letileg Nur-Szultánban zárult a bírók 
kvalifikációja az olimpiára, ám igazá-
ból mégsem. Összesen negyvenöt bíró 
lesz ott az olimpián, eddig harminc-
nyolcnak mondták, hogy utazik. A szu-
per első osztályból még hét bekerülhet 
a mezőnybe. Én már novemberben, a 
budapesti U23-as világbajnokság után 
nagyjából tudtam, hogy bekerültem.

– Az olimpián a versenyigazgató is 
magyar lesz.
– Így van, Bacsa Péter. Erre már koráb-
ban volt példa, hiszen Pekingben és 
Londonban Hegedűs Csaba volt a bir-
kózás versenyigazgatója. Bacsa tavaly 
bekerült a nemzetközi birkózószövetség 

elnökségébe is, ahol komoly pozíciót 
tölt be. Pekingben és Londonban még 
bíróként szerepelt. Ő már rendezett pár 
világversenyt, a 2018-as budapesti vébét 
minden idők legjobbjának tartják, ő volt 
a szervezőbizottság elnöke. A nur-szul-
táni olimpiai kvalifi kációs vébén Ba-
csa volt a versenyigazgató, akárcsak az 
olimpián is, továbbá ő felel a bírókért is. 
Rióban volt pár érdekes dolog, azt pró-
bálják megoldani, hogy ezek ne történje-
nek ismét meg.

– Mik voltak azok?
– A kvalifi kációk után olyan bírók is be-
kerültek az olimpiai keretbe, akik nem 
voltak a helyzet magaslatán. Voltak 
olyan tévedések, hibák, amelyek nem 
tettek jót a birkózásnak. De biztosra nem 
lehet tudni, mi is történt ott. Ezt próbál-
ják most helyrehozni. Aki dolgozik, az 
hibázik. Ám erre egyre kisebb a lehető-
ség, hiszen nagyon komoly technika is 
a bírók rendelkezésre áll, például öt ka-
mera van szőnyegenként, így bármikor 
vissza lehet nézni a történéseket.

– Szóval akkor benne van a keretben, 
de még nem biztos semmi.
– A bíróknak kötelezően részt kell ven-
niük a felnőtt kontinensbajnokságon, 
ez Rómában lesz február végén, majd 
Budapesten az európai kvalifi káción, 
április végén és május elején pedig 
Szófi ában világkvalifi  káción. Ezeken 
kötelezően részt kell venni, és nem sza-
bad hibázni.

Székelyudvarhelyről Budapesten át T
Interjú Pál Szabolcs székelyudvarhelyi származású birkózóbíróval

Maximális 
koncentrációt 
igényel, nem 
szabad hibázni

▾   FOTÓ: MARTIN 

     G Á B O R / U W W

Nem szakadt el 
szülőföldjétől, 
napirenden van az 
itthoni birkózással
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