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Kispesti beszámoló az Országos Utánpótlás Bajnokságról 
Mohács, 2016 május 6-7 

 

9 gyerek és 3 felnőtt utazott 3 autóval Mohácsra, hogy részt vegyen az újonc és serdűlő versenyeken. 

Mindenekelőtt minden gyerek dicséretben részesül sportszerű magatartásáért, és viselkedéséért a 

versenyterületen kívül. 

Eredményekről: serdülő egyéniben 6 ranglista pontot szereztünk Festorazzo Krisztián révén, ezzel neki 

idén 14 ranglista pontja lett és továbbra is csoport másodikként jön számításba az idei ranglista versenyeken. 

Részletes eredmények: 

 U11- ben csak Zsiga indult és csoportjában 3 lett, de szettet nyert a 8 közé jutott Juhász Márk ellen 

ami nagyon komoly teljesítmény, de ezzel ki is fulladt, másik ellenfelétől sima 3:0-s vereséget 

szenvedett noha meg is verhette volna (erről még később többet). 

 U13- ban Marci és Zsiga és Imi  teljesített a legjobban mindhárman szettet(szetteket) nyertek és ez azt 

jelenti, hogy ott vannak a mezőny határán csak még nem tudják megnyerni a nyerhetőt. Érdekesség, 

hogy Zsiga ugyanazt a Szeli Bertalant kapta második ellenfélnek akit U11-ben is. Itt azonban komoly 

esélye volt a győzelemre, mert 2:0, 10:8 után 2-3 meccslabdája is volt, és ha azt behúzta volna ő is 

bekerült volna a ranglistára (kicsit sok a volna). Gratulálok, de még sokat kell gyakorolni, hogy meg 

is nyerjük a meccseinket végre. Péter, Ádám, Gergő szépen küzdőt és 2-7 pontokat szerzett 

szettenként, ami azt jelenti, hogy majdnem pariban voltak ellenfeleikkel, de nekik még sokat kell 

fejlődni a sikerhez. 

 Serdülőben új játékosként Ürge Krisztián indulhatott, ami megfelel „a lehetőséget adunk mindenkinek 

aki meg szeretné méretni tudását” koncepciónknak, és nem is bántuk meg, mert bár még sokat kell 

gyakorolnia, hogy eredményes lehessen, egy rendkívül szimpatikus sporttársat ismerhettünk meg 

benne. A párosok versenyein a Marci – Imi duó az elért 4-8 ponttal nem nagyon, de a játékkal méltán 

elégedettek lehetnek, csak így tovább. Az Ürge Krisztián – Grigoropoulos Péter páros 7,8,7 szerzett 

pontja nagyon szép eredmény, de van még hova fejlődni. A Drenyovszky Dani – Festorazzo Krisztián 

pártól főtáblára kerülésben bíztunk, ami az első szett után (10:12), még reális esélynek tűnt, de sajnos 

a másik két szettet már meggyőző fölénnyel nyerte ellenfelük. Egyesben elsősorban nagy küzdelmeket 

láthattunk mind Marcitól mind Danitól (Krisztiántól tisztes helytállást), és itt szereztünk ranglista 

pontot Festorazzo Krisztián révén. Itt komoly reményünk volt a főtáblára, de Krisz ragaszkodott hozzá, 

hogy fonákról verje meg másik ellenfelét és ez csak egy szettben sikerült neki. Nem baj majd 

legközelebb. 

Szállásról, fürdőről é egyebekről: 

A szállás talán a legkedvezőbb volt az eddigi 3 vidéki helyeink közül, különösen, hogy szemben volt a 

sportcsarnokkal és gyalog át lehetett sétálni. A szintünkön volt egy felállított pingpongasztal, amin sokat 

ütötték a gyerekek a labdát, esetenként a szállón lakókkal, illetve az ide érkező pingpongosokkal.  

A lobby-ban elhelyezett biliárdasztal sokunk kedvence lett, néhányan itt tanultak meg biliárdozni. A városi 

fürdőben jól felfrissültünk, de csalódás volt mind a karcagi mind az orosházi fürdő után, 2 óra múlva ott is 

hagytuk, inkább indultunk vacsorázni.  

Az odajutás kissé kalandosra sikerült, mivel Tomit és Andrást csaknem megbüntették a rendőrök (az én 

hibámból), mi pedig egy nagydumás csövessel akadtunk össze, amíg vártunk rájuk.  

Végül minden jól végződött és együtt vonultunk be a „Keresztapa” nevű pizzériába a sétáló utcában. A név 

alapján kicsit aggódtam, de kiváló és óriási pizzákat kaptunk és az üdítőkkel valamint a felnőttek kávéival 

együtt komplett vacsorát fogyasztottunk el. A hangulat kiváló volt, minden gyerek szívesen beszélgetett 

keresztül kasul az asztalon. 

Összefoglalás: 

Szereztünk ranglista pontokat, (bár szerezhettünk volna többet is), és mindenki jól érezte magát. A verseny 

tanulsága, hogy aki sikeres akar lenni annak keményen kell dolgozni érte, például a napközis táborban, bár ott 

a jó hangulatra is nagy súlyt fektetünk. 

 

Oláh László (Laci bácsi) 

UI.: Tomi és András nagy segítséget jelentett számomra, és Tomi mindenkiről csinált képeket, így tőle 

kérhettek azokból. 


