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HÚSVÉTI KUPA 2017.
beszámoló/eredmények

A SZADA SE Asztalitenisz szakosztálya immár a 12. alkalommal rendezte meg 2017. április 22-én
a Székely Bertalan Általános Iskola tornatermében a hagyományos és nagyon népszerű Húsvéti
kupát.
A kistérségi asztalitenisz versenyünkön a környékbeli települések apraja–nagyja képviseltette
magát. Az idei évben is szép számban jelentek meg az ifjúsági és felnőtt versenyzők a
rendezvényünkön.
A felnőtt kategóriában örömteli emelkedést mutatott a részvételi arány, hiszen idén már 25-en álltak
asztal mellé a versenyünkön.
Bízunk abban, hogy továbbra is fennmarad ez az érdeklődés az asztaliteniszezés iránt és továbbra
is egyre többen szánják majd el magukat az aktív sportolásra.
Reggel kilenc órától 6 kategóriában kezdődtek meg a gyermekek versenyei, délután 1 órától pedig
a felnőttek kategóriáival folytatódott, és a párosok versengéseivel fejeződött be este 19.00-kor.
A tornateremben felállított 5 versenyasztal mellett jó hangulatban zajlottak a sportszerű, barátságos
és nagyon kiélezett mérkőzések.
Több kategóriában is nagyon szoros eredmények születtek, ahol csak a szett-arányokkal lehetett
megállapítani a végső győztest.

A versenyen az alábbi eredmények születtek:
Gyermek, fiú I.korosztály:

1.helyezett: Bakó Oszkár (Erdőkertes)
2.helyezett: Perjési Richárd (Erdőkertes)
3.helyezett: Lakatos László (Erdőkertes)

Gyermek, fiú II.korosztály:

1.helyezett: Magyar Tibor (Veresegyház)
2.helyezett: Fabók Botond (Veresegyház)
3.helyezett: Szaszák Ábel (Erdőkertes)

Gyermek, fiú III.korosztály:

1.helyezett: Szaszák Csongor (Veresegyház)
2.helyezett: Varga Vince (Veresegyház)
3.helyezett: Voith András (Veresegyház)

Gyermek, leány I korosztály: 1 helyezett: Sándor Petra (Veresegyház)
2.helyezett: Fekete Erika (Veresegyház)
Gyermek leány II korosztály: 1 helyezett: Peszeki Regina (Őrbottyán)
2.helyezett: Szappanos Edina (Gödöllő)
Gyermek leány III korosztály: 1.helyezett: Voith Emese (Veresegyház)
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A felnőttek versenyében az alábbi eredmények születtek:
Női kategória:

1.helyezett: Kovács Judit (Szada)
2.helyezett: Rába Katalin (Gödöllő)
3.helyezett: Hetyei Zsófia (Veresegyház)

Férfi, Senior kategória:

1.helyezett: Nemes Gábor (Budapest)
2.helyezett: Vági Rudolf (Budapest)
3.helyezett: Szuhanyik György (Veresegyház)

Férfi, Junior kategória:

1.helyezett: Szántó Gyula (Budapest)
2.helyezett: Nemes Gábor (Budapest)
3.helyezett: Bedron János (Őrbottyán)

Férfi páros:

1.helyezett:

Gombos Ákos – Nemes Gábor (Budapest)

2.helyezett:

Vági Zsolt – Szántó Gyula (Budapest)

3.helyezett:

Galli Zsolt – Győri Levente (Gödöllő)

A mérkőzések rendkívül jó, vidám hangulatban zajlottak a népes, „családi” szurkolótábor előtt.
Reméljük, ezúton is sikerül felkelteni a sportszerető szadai lakosok figyelmét egyesületünkre és
rendezvényeinkre, így bátorítva mindenkit a sportolásra.
Edzéseink pénteken 18.00-tól 21.00-ig vannak az általános iskola tornatermében, ahová sok
szeretettel várunk minden sportolni vágyó és sportolni szerető lakost.
Szada SE asztalitenisz szakosztálya: Kovács Tibor szakosztályvezető.
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