
Görbics-Birics a Fight Code nemzetközi címéért 
 
A „Vörös Skorpió”, a fehérorosz Alexei Ignashov nevével fémjelzett, május 12-
én megrendezésre kerülő nemzetközi küzdősportgálán több rangos 
mérkőzésre is sor kerül: a Papp László Sportarénában Görbics Gábor és 
Birics Tamás a Fight Code 65 kilogrammos nemzetközi címéért csap össze K-1 
szabályrendszerben.  
 
A Fight Code sorozat olasz tulajdonosai egy szikrázóan kemény meccset kértek a 
szervezőktől az élő közvetítés első csatájaként, így kerül sor a magyar-magyar 
presztízs derbire. Sem Görbicset, sem Biricset nem kell bemutatni a hazai 
küzdősportrajongóknak, itthon mindkét harcos a legjobbak közé tartozik. Biricsnek 
elsősorban a Muaythai az erőssége, de K-1-ben is otthon van, Görbics ökölvívóként 
is sikeres, mellette a full-contact válogatott oszlopos tagja. A két sportember a 
tavaly májusi, a Papp László Sportarénában megrendezett nemzetközi gálán a 
magyar válogatottat erősítette a horvátok ellen a WAKO World GP-sorozatban, 
Birics 60 kilogrammban, Görbics 67-ben meccselt. Május 12-én 65 kilóban 
csapnak össze, a tét a Fight Code nemzetközi bajnoki címe.  
 
- Egy percig sem gondolkodtam, hogy elvállaljam-e a meccset – kezdte Görbics 
Gábor, a Titán SE versenyzője, akit az egykori remek ökölvívó, kick-bokszoló, 
Szabó Árpád „Pumukli” készít fel a májusi ütközetre. – Szikrázó csatára számítok, 
Tomi rendkívül jó képességű srác, nemes ellenfél. Örülök, hogy vele bokszolhatok, 
nagyon várom a mérkőzést!  
 
A csupa szív, utolsó leheletéig küzdő Görbics Gábor jellemezte riválisa stílusát, 
vázolta a várható taktikát: – Az egyenes rúgásai nagyon jók, remekül térdel, ezeket 
el kell kerülnöm. Fizikálisan erősebb vagyok, meg kell törnöm, ez lehet a nyerő 
taktika. Kíváncsi vagyok, mire, mit reagál, s hogyan tudom érvényesíteni az 
akaratomat a ringben. Nagyon ügyes srác, nem lesz könnyű dolgom. Jó meccset 
várok, természetesen győzni szeretnék! 
 
Míg Görbics Gábor mostanában a Debrecen BoxingONE Liga csapatában 
vitézkedik, addig Birics Tamás a 7. IFMA-EMF Muaythai Európa-bajnokságon, 
egy kőkemény fehérorosszal meccselt a törökországi Antalyában. Mestere, Rehák 
György azt kérte tőle, csak akkor vállalja el a Görbics elleni bunyót, ha fizikálisan, 
technikailag, mentálisan tökéletesen fel tud készülni. Birics Tamás bevállalta. A 
fighter nemrég még 60 kilóban nyomta, aztán 63,5-re váltott, így a 65 kilós 
címmeccsen nem okoz majd gondot számára a súlyhozás.  
 



- Gáborhoz hasonlóan én is örülök a mérkőzésnek, riválisom a magyar mezőnyben 
ismert, így a közönség tisztában lesz vele, hogy nem egy no name külföldivel 
csapok össze, hanem egy remek honfitársammal – kezdte Birics Tamás. – Többek 
között ez is adja a csata presztízs jellegét. Minden benne van a pakliban, bármi 
lehet a végeredmény, jól ismerjük egymást. Abban biztos vagyok, egyikünk sem 
adja olcsón a bőrét. Gábor nagy küzdő, én sem térek ki a harc elől, lesz izgalom! 
Egy ideje már ez a meccs jár az agyamban, igyekszem tökéletesen felkészülni, saját 
testtel való erősítést is végzek, hogy jöjjön még rám izom, szükség lesz rá 65 
kilóban. 
 
A Re-Gym sportolója is kitért riválisa erősségeire, ám úgy érzi, tudja, mi lehet a 
nyerő lépés ellene: – Gábor eléggé kézcentrikus, de egyre jobban figyel a lába 
védelmére. A térdrúgások miatt nem szerencsés mélyre hajolgatnia, az 
ökölvívásban viszont ez ösztönné válik, de tudom, hogy erre is sokkal jobban 
odafigyel, mint korábban. A támadása is elsősorban kézalapú, én megpróbálok 
majd komplexen harcolni, kéz, láb, térd, váltogatom majd a belharcot és a távolról 
indított akciókat. Ha kell, kivárok, ha kell, indulok, megvan a taktikám, a 
technikám, amivel érvényesülhetek ellene. Győzni akarok, ki tudja, lesz-e lehetőség 
visszavágóra, szikrázó csatára számítok. Garantálhatom, jó hangulatú meccs lesz, 
nem fognak unatkozni a nézők!  
 


