
Szűcs Barna is Fight Code Dragons-résztvevő! 
 
A „Vörös Skorpió”, a fehérorosz Alexei Ignashov május 12-én a Papp László 
Sportarénában tér vissza a K-1 szabályrendszer nemzetközi vérkeringésébe, a 
kitűnő képességű török Ali Cenic ellen húz kesztyűt. A gálán több magyar 
sportolóért is szoríthatunk, Szűcs Barna a Fight Code Dragons világbajnoki 
kvalifikációs tornán a francia Jérémy Sportouch ellen veszi fel a küzdelmet.  
 
Szűcs Barna az egyik legmagasabban jegyzett magyar Muaythai harcos, de 
előszeretettel méri le formáját K-1 szabályrendszerben is. Tavaly májusban a Papp 
László Sportarénában a magyar válogatott 71 kilós versenyzőjeként győzelemmel 
segítette csapatát a horvátok elleni WAKO World GP-sikerhez. Augusztusban a 
debreceni Főnix csarnokban a francia Philippe Salmonnal csapott össze K-1 super 
fight meccsen. Akkor a gall győzött, ám azt kevesen tudják, hogy Szűcs az első 
menetben egy földrekerülést követően sérülést szenvedett, alig kapott levegőt, így 
küzdötte végig a további meneteket. A Szatmárnémetiből származó sportoló nem is 
szívesen beszél erről a csatáról, nem szeretné, ha úgy tűnne, magyarázkodik. Nincs 
is miért, teljesítményét értékelték a Fight Code olasz tulajdonosai, Barna május 12-
én már a rangos sorozat világbajnoki kvalifikációs tornáján lép szorítóba a Papp 
László Sportarénában.  
 
- A pályafutásomban mérföldkő, hogy egy ilyen rangos sorozatban vehetek részt – 
jelentette ki Szűcs Barna. – Magyarországon mesteremmel, Rehák Györggyel 
készülök, a többi tréninget Szatmárnémetiben végzem. Egészséges vagyok, a 
súlyom is rendben lesz, most nem 70-re, csak 72,5-re kell lefogynom. Sportouch-t 
leginkább full-contactban láttam küzdeni, de volt K-1 meccse is. Nagyon 
mozgékony, ki-be ugrál, oda kell rá figyelnem.  
 
Barna a maga őszinte módján nem cifrázta túl a leendő taktika ismertetését, a „mi 
kell a győzelemhez” kérdésre a következő válasz érkezett: – Egyszerű dolog ez, 
többet kell ütni, rúgni, s erősebbnek lenni tőle! 
 
A Re-Gym harcosa a Fight Code Dragons sorozatban maga elé állított célkitűzést 
sem spilázta túl: – Nem nagyon tervezek előre, úgy vagyok vele, ember tervez, 
Isten végez! Teszem a dolgom, mindig az előttem lévő feladatra koncentrálok, most 
éppen a Sportouch ellenire. Rajtam nem fog múlni a siker, megteszek mindent a 
győzelemért! Ha ez meglesz, majd ráérek utána a folytatáson gondolkodni.  
 


