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Kovács János beszámolója 

SZEGED MASTERS Asztalitenisz Verseny 
A Floratom Szeged AC Probart szervezésében került lebonyolításra az 1. SZEGED MASTERS Amatőr Asztalitenisz 

Verseny.  
A kategóriák legjobb versenyzői számára lett kiírva ez a verseny, hogy távolabbi helyekről is versenyzőket 

csalogasson a városunkba, emelve ezzel egyesületünk és szervezői munkánk rangját, megítélését. 
Népes és nagyon erős mezőny jött össze a Floratom asztalitenisz csarnokában, erre a 8 döntős összecsapás 

sorozatra. Budapestről, Dabasról, Kakucsról férfi, - női vonalon a Csaba Fly részéről képviseltették magukat új 
versenyzők ezen a tornán.  

A tenyeres és fonák pörgetés olyan magas színvonalon, meghatározó módon és játszi könnyed rutinnal uralta a 
játékot, mint amikor két ember egyszerűen csak kérdezz-felelek módon beszélget egymással. Ismét száguldott a Bácsi 
expressz. Berci nagy napja volt ez a mai, mind az Amatőr és az Open kategóriában is győzni tudott. Díszes serlegbe 
öntve vihette haza a győztesnek járó pezsgőt, aranyakkal a nyakában. Győrki Laci az utóbbi idők legjobb játékával 
rukkolt elő, amikor Török Istvánt sikerült legyőznie. Takács Laci döntője, mozdulatai, esztétikai és formai szempontból 
is tanítani való volt.  

Dr.Törőcsik Tamás és Dr.Zahorán Gábor küzdeni tudása példaértékű vált. Molnárné Boros Márti nőként játszott a 
férfiak között. Játéka és eredményessége, őket is lenyűgözte. A sarkadi Balogh Sanyi is nagyon jól játszott ma, 
papírforma bontó játékával a négy közé jutott az „Openen”, olyan kiváló játékost búcsúztatott, mint a dabasi Bálint 
Gábor.  

A szentesi és szabadkai csapat tagjai továbbra is nehéz ellenfelek, érem nélkül még sosem távoztak Szegedről. 
Vidámságuk, jó kedvük és humoruk magával ragadó, nagyon szeretjük Őket. Ha átjönnek hozzánk versenyezni és 
megtisztelnek részvételükkel, nagyon sok borsot és erős paprikát tudnak tenni ellenfeleik levesébe. A Talapka Gábor, 
Bálint Gábor, Török István, Bata Károly új szakmai színvonalat hoztak Szegedre, emelve versenyünk szakmai értékét. 

A verseny legaranyosabb versenyzője a 11 éves Kókai Ákos (ATSK) volt, aki korát meghazudtoló fiatalságával, 
sokoldalú képzettségével és tapasztalt játékával, megnyerte a szabadidős felnőtt versenyt. 

Gratulálunk a győzteseknek és minden résztvevőnek! 
E verseny fő szervezője és lebonyolítója, Kovács János (Floratom) volt. 

EGYÉNI EREDMÉNYEK 
OPEN A-Döntő 
1.Bácsi Bernát (Hód ASE) 2.Takács László (Szentes) 3.Győrki László (MOAC) 
OPEN B-Döntő 
1. Talapka Gábor (Dabas) 2.Kovács Zsolt (Sarkad) 3.Molnárné Boros Márta (Békés) 
AMATŐR A-Döntő 
1.Bácsi Bernát (Hód ASE) 2.Gyenes Csaba (Szentes) 3.Dr.Zahorán Kristóf (B.Csaba) 
AMATŐR B-Döntő 
1.Dr.Törőcsik Tamás (Floratom) 2. Todorovics Dragan (Szabadka) 3.Kovács Zsolt (Sarkad) 
AMATŐR C-Döntő 
1. Molnárné Boros Márta (Békés) 2.Gádzser László (MOAC) 3. ifj. Majer Attila (Floratom) 
AMATŐR D-Döntő 
1. Szöllősi Gábor (Szabadka) 2. Márkus Gábor (Négyek) 3. Szél József (Röszke) 
SZABADIDŐS A-Döntő 
1.Kókai Ákos (ATSK) 2. Bata Károly (Budapest) 3.Csanádi Tamás (MOAC) 
SZABADIDŐS B-Döntő 
1.Boda Sándor (Floratom) 2. Poór Szilvia (Csaba Fly) 3. Lakatos István (Röszke) 
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