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Kedves mindenki, sziasztok!
Péntek-vasárnap rendezték meg Mohácson a 2016. év Országos Újonc, Serdülő, Ifjúsági asztalitenisz-bajnokságot. Az évente egy alkalommal megrendezett versenyen
mindenki indult, aki számít a sportágban.
Nagy öröm számunkra, hogy a 4 hónapja igazolt versenyzőnek számító Letanóczki Dalma (U11, 2005) ezüstérmet szerzett az újonc leány U11-es korcsoportban, úgy, hogy
egyetlen vereségét a döntőben szenvedte csak el a címvédő és régóta magyar válogatott szegedi kisleánytól, aki a legsikeresebb magyar leány egyesület a 25-szörös BEK
győztes, budapesti Statisztika PSC játékosa. Dalma - a Diákolimpia februári megnyerése után - ezzel megszerezte Veresegyház város első Országos Bajnoki érmét, mely
rögtön egy ezüstszínű!
A 28 ezres lélekszámú rendező város Mohács igazán kitett magáért. A nagy városi sportcsarnokban 18 asztalon folytak a mérkőzések. A díjátadón megjelent a Busó vezér is
:), valamint népviseletbe öltözött lányok hozták párnán az érmeket - mint a „nagyoknak” a nemzetközi versenyeken.
Dalma U13-ban is megnyerte csoportját, felkerült a főtáblára, ahol 12 ranglista pontot szerzett.
Másnap a serdülők között - U11-es döntőbeli ellenfelével párban, akiben barátra is lelt egyben - élete első páros magyar bajnokságán mérkőzést nyertek a 14-15 éveseknek
kiírt versenyen. Egyéniben kiváló játékkal, ismét feljutott a főtáblára, ahol a későbbi 3. helyezett vietnami - magyar származású Statisztika játékosa állta csak útját.
Cserey Bálint (BVSC) pénteken, az U13-as fiú korosztályban nagyon közel volt a főtáblára kerüléshez - miután megnyerte csoportját, de a „bejátszó mérkőzésen” egy
székelyudvarhelyi, komoly játékerőt képviselő fiú állta útját.
Másnap szombaton, a serdülők napján nagyon jó játékkal rukkolt elő és megnyerte csoportját és a főtáblára jutásért az extra mérkőzését is, azaz az erősebbek között
sikerült az, ami előző nap még nem. Utána nem volt szerencséje, mert a magyar ranglista vezetőjét a verseny első kiemeltjét, klubtársát, a többszörös bajnok és magyar
válogatott András Csabát kapta ellenfélül, aki igazolta a papírformát.
Köszönjük szépen mindenkinek a munkáját-támogatását, amivel részesei ennek az újabb sikeres versenyzésnek, Cserey Zolinak a hétvégi logisztikát!
Csatolt képeken
- a Mohácsi sportcsarnok a verseny előtt csütörtökön,
- a díjátadó képei,
- valamint Bálint a csapattársa elleni mérkőzésen látható.
További információk:
http://www.utanpotlassport.hu/2016/05/06/ujoncok-egymas-kozott/
http://www.moatsz.hu/index.php/esemenyek/versenykiirasok/hazai-versenyek/ranglistapontot-ado-versenyek/1745-ujonc-serdulo-es-ifjusagi-orszagos-bajnoksagsorsolasa
üdv:
István
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