MIKULÁS KUPA
A SZADA SE Asztalitenisz szakosztálya idén már a tizenkettedik
alkalommal rendezte meg 2017. december 09-én a Székely Bertalan Általános
Iskola tornatermében a hagyományos és nagyon népszerű Mikulás kupát.
A kistérségi asztalitenisz versenyünkön a környékbeli települések apraja –nagyja képviseltette magát. Némi
szomorúságra az adott okot, hogy a lány kategóriák egyikében sem volt jelentkező, aminek sajnos nem tudjuk az
okát. Bízunk abban, hogy legközelebb nagyobb bátorságot merítenek majd a lányok is és megmérettetik magukat
ezen az igen hangulatos versenyen.
A délelőtt megrendezett gyermek kategóriában 17 versenyző, míg a délutáni felnőtt kategóriában 21 versenyző
állt rajthoz. Rendkívül izgalmas és szoros meccseken dőlt el több kategória dobogós helyezése is, így sokszor csak a
szett arányokkal lehetett megállapítani a végső győztest.
A „maratoni”-ra nyúlt versenyen reggel kilenc órától egészen este 7 óráig pattogtak a kaucsuk labdák a
tornateremben felállított 5 versenyasztalon és zajlottak jó hangulatban a sportszerű mérkőzések.

Fenti képen a „gyermek” érmesek (összes csoport)

Versenyen az alábbi eredmények születtek:
Gyermek,fiú III.korosztály (2006 és után születtettek):
1.helyezett: Szaszák Csongor (Veresegyház)
2.helyezett: Varga Vince (Erdőkertes)
3.helyezett: Kubatov Máté (Gödöllő)
Gyermek,fiú II.korosztály (2002-2005):
1.helyezett: Madarasi Tamás (Szada)
2.helyezett: Magyar Tibor (Veresegyház)
3.helyezett: Ákoshegyi Solt (Szada)
Gyermek,fiú I.korosztály :
1.helyezett: Bakó Oszkár (Erdőkertes)
2.helyezett: Nagy Viktor (Galgamácsa)
3.helyezett: Prálics Márk (Szada)

Felnőttek versenyében az alábbi eredmények születtek:
Férfi, Senior kategória (1962 és előtt születettek):
1.helyezett: Vági Rudolf (Budapest)
2.helyezett: Mókus Miklós (Vácduka)
3.helyezett: Szuhanyik György (Szada SE)

Férfi, Junior kategória (1963 és után születettek):
1.helyezett: Szántó Gyula (Fót)
2.helyezett: Tóth Gyula (Kartal)
3.helyezett: Drozd Péter (Veresegyház)

Női kategória :
1.helyezett: Galántai Zsófia (Szada)
2.helyezett: Galántai Zsuzsanna (Szada)
3.helyezett: Imre Éva (Veresegyház)
Férfi páros:
1.helyezett:

Vági Rudolf –
Szántó Gyula (Budapest-Fót)

2.helyezett:

Koza Viktor –
Bruck Gyula (Őrbottyán- Budapest)

3.helyezett:

Sólyomvári Tamás –
Mészár János (Veresegyház)

Bízunk abban, hogy ezzel a beszámolóval is sikerül felkeltenünk sok sportszerető honfitársunk figyelmét
egyesületünkre, illetve rendezvényünkre, így bátorítva őket a sportolásra.
Szeretnénk egyúttal megragadni az alkalmat arra, hogy Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, sikerekben és
örömökben gazdag békés, Boldog Új Esztendőt Kívánjunk minden kedves olvasónak és szadai lakosnak.
Szada SE asztalitenisz szakosztálya: Kovács Tibor szakosztályvezető.

