Fazekas Péter beszámolója!
Forrás: https://www.facebook.com/groups/108042099287811
Szeretnék hálás köszönetet mondani legelsőnek azoknak a játékosoknak, akik elindultak a
Ligák Kupáján, mert nélkülük nem tudtuk volna megrendezni immáron 2. alkalommal!
Idén összesen 90 csapat 200 játékosa mérte össze tudását 3 különböző kategóriában. Soksok nyereménnyel, díjjal készültünk. Úgy gondolom, nagyon izgalmas mérkőzéseket
láthattunk. Nekem különösen tetszik és tiszteletre méltó, amilyen küzdés, hajtás van ilyen
versenyeken! Nincs eladott labda. Milyen sokan mennyire szeretnek pingpongozni! Voltak
csapatok, játékosok, akik már kiestek, de még mondták, hogy ők bizony játszanak még néhány
meccset versenyen kívül, vagy kijátsszák a helyeket.
Nagy örömmel tölt el, hogy ilyen események megszervezésében részt vehetek és ilyen
versenyek megrendezésével is hozzájárulhatok a magyar pingpong népszerűsítéséhez.
Ilyen lelkes játékosokra van szüksége a pingpongnak, mint amilyenek Ti vagytok!
Szeretném megköszönni szervezőtársamnak Kovács Lászlónak, akivel együtt szerveztük
és szívét, lelkét beleteszi mindig az események megszervezésébe. Szeretném megköszönni
Kovács Vikinek a versenyen nyújtott adminisztrációs segítséget.
Köszönet jár a Hesszo Kft.-nek amiért az asztalok, palánkok szállításában segített.
Köszönet jár továbbá a Dunakeszis 'öregfiúknak' a pakolásban nyújtott segítségért.
Köszönet, Nagy Lászlónak a plakát és grafika elkészítésében! Köszönet jár a profi
lebonyolításért a versenybíróságnak, Kékedi Tibornak és Karikás Gábornak! Idén is
flottul vezényelték a versenyt!
Szerintem ez egy nagyon jól bejáratott és jól együttműködő csapat!
Egy esemény nincsen szponzorok, támogatók nélkül. Így nagy-nagy köszönet jár elsősorban
Pósfai Gábornak (Decathlon, névadó szponzor), a Magyar Asztalitenisz Szövetségnek, a
Vörsas Kft.-nek, a Stigának, a Shopsportnak, a Butterfly-nak, a Mikrohungária Kft.-nek, az
L&H Sportnak, és Varga Richárdnak, hogy támogatásukkal nagyban hozzájárultak, hogy
minél magasabb színvonalon tudjuk megrendezni a versenyt!
Azokat a csapatokat, akik indulási jogot szereztek, őket és az NB I, és Extraligás csapatokat
pedig szeretettel várjuk augusztus 26-án az I. Liga/Döntőn! Az augusztusival kapcsolatban
július első felében várható a versenykiírás, addig is jó pihenést és kellemes nyarat kívánok!
Köszönöm Nektek ezt a szép és tartalmas hétvégét!
Bízom benne, hogy Ti is jól éreztétek magatokat és jövőre is visszajöttök, mert jövőre is lesz
Ligák Kupája!
Az eredményeket már feltöltöttem a honlapra, jó csemegézést!
Szép nyarat kívánok Mindenkinek!
ligak-kupaja.hu
ligak-kupaja.hu

