KINCSES TIBOR

„Mindig hinni kell a győzelemben” - vallja az olimpiai bronzérmes judós, Kincses Tibor

Moszkva 1980 - Harmadik helyezett (60 kg)

Olimpiai formaruhában

Törzsgyökeres kecskeméti sportoló

Kecskeméten született 1960. február 12-én.
Nevelő sportegyesülete a Kecskeméti Dózsa SE. A Kecskeméti SC színeiből olimpikon.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát 1974-ben végezte el. 1977-ben villanyszerelő szakmunkásként fejezte be tanulmányait az akkori 623. számú Szakmunkásképző Intézetében. Tovább képezve magát vendéglátó ipari, majd dzsúdó segédedzői képesítést is szerzett.
Fiatalabb éveiben a röplabda és a kosárlabda sportágba is belekóstolt. Alkatát tekintve szerencsés volt számára a cselgáncs sport választása. A Kecskeméti Dózsa Sportegyesületben, majd a névváltozás után a Kecskeméti Sport Clubban olyan elkötelezett szakember gárda egyengeti az útját, akik maguk
is kiváló cselgáncsozók voltak, mint: Kerekes Sándor, Nagy Lajos, Deli Imre és Sebők Albert. A csúcsra Varga Andrással jutott el. Amikor nyilatkozatokat
kértek Kincses Tibortól, mindig elmondta: „Szeretnék köszönetet mondani azoknak az edzőknek, akik ezeknek az eredményeknek az elérésében segítettek.”
Kincses Tibor a legtechnikásabb versenyzőnek járó címet több versenye után is megkapta, köszönhetően a felkészítő mestereinek.
1908-tól számítva 1980-ig 16 kecskeméti születésű sportoló vett részt olimpiai játékokon. Három arany-, öt ezüst- és két bronzérmet nyertek. Ezt az olimpiai
éremkollekciót öt versenyző nyerte: Bóbis Gyula birkózó, Fekete József tornász, Polyák Imre birkózó, Földi Imre súlyemelő és Kincses Tibor cselgáncsozó.
Az öt versenyző közül négyen budapesti sportegyesület színeiből kerültek ki az olimpiára és lettek dobogósok. Egyedül Kincses Tibor volt az, aki az olimpiai
bronzérmét szülővárosa sportegyesületének színeiből kijutva az olimpiára nyerte meg. Ő az első, aki kecskeméti születésűként, kecskeméti sportegyesületből lett olimpiai érmes.

Kincses Tibor eredménylistája
1974 - Országos serülő bajnok
1976 - Országos ifjúsági bajnok
1976 - Phenjan, Ifjúsági Barátság Verseny
bronzérem
1977 - Országos ifjúsági bajnok
1979 - Ulanbator - Ifjúsági Barátság Verseny
aranyérem
1980 - Bécs, Európa-bajnokság helyezetlen
1980 - Moszkva, Olimpia BRONZÉREM!
1981 - Debrecen, Európa-bajnokság ötödik
1981 - Budapest, Hungária Kupa harmadik
1981 - Maastricht, Világbajnokság hetedik

Ritkán látható pillanat: egy Kincses akciót
követően még az oldalbíró is repült

Petőfi Népe, 1980. augusztus 3.

KECSKEMÉTI OLIMPIAI BARÁTOK BÓBIS GYULA KÖRE

