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Hévízgyörk SC II DMTK III 5:13
A Pest megyei csapatbajnokságok második fordulójában az I/B osztályban is Hévízgyörk jutott a
harasztiaknak. Alig fejeződött be a Hévízgyörk I - DMTK II összecsapás, már melegített mindkét együttes
másik csapata egy újabb megmérettetésre.
Kissé tartottunk az I/C Észak csoportból felkerült hazaiaktól, mivel mi az I/C Délben játszottunk, így nem is
ismerhettük őket. Ráadásul Virágh Attila helyett – aki most a DMTK II-ben játszott – egy 14 éves,
utánpótlás korú játékos állt asztalhoz Kepe Marcell személyében.
A páros mérkőzésen Marci Perényi Péter oldalán mindjárt nyert is 3:0 arányban. Igaz, nekik jutott a
könnyebb feladat, mert az első párosunknak – Keresztesi Józsefnek és Friedman Tamásnak – sokkal
nehezebb volt a helyzete. És hiába tettek meg mindent a győzelemért, végül, az ötödik szettben, mégis csak
alul maradtak. Így 1:1-es állással kezdődtek az egyéni mérkőzések.
Az első körben azonban mindjárt lendületbe jöttünk, és csak Kepe Marcinak nem sikerült a győzelem. Aztán
ez ismétlődött meg a második körben is. Ezzel tetemes előnyre tettünk szert, mert az állás már 3:7 volt a
javunkra.
A harmadik körben Friedman Tomi elcsúszott ugyan – Brenner Ervin verte 3:1-re –, de Péter és Józsi mellett
Kepe Marci is feliratkozott a győztesek listájára. Így tovább növeltük az előnyünket: 4:10 lett a javunkra.
Ez már valójában a győzelmet jelentette a számunkra, de a lendület mégsem fogyott el. Marci veszített
ugyan az utolsó körben, de a többiek mind hozták a kötelezőt – még ha Péter öt szettben, kissé nehezen is –,
és ezzel 5:13-ra legyőztük vendéglátóinkat.
Megérdemelt, dupla győzelemmel távozhattunk Hévízgyörkről.
Egyéni győzelmek:
DMTK III.
Perényi Péter 4
Keresztesi József 4
Friedman Tamás 3
Kepe Marcell 1
Hévízgyörk SC II.
Brenner Ervin 2
Kocsis Zoltán 1
Torda András 1
Szétag Tímea 0
Páros győzelmek:
DMTK III.
Perényi Péter – Kepe Marcell 1
Keresztesi József – Friedman Tamás 0
Hévízgyörk SC II.
Brenner Ervin – Kocsis Zoltán 1
Torda András – Szétag Tímea 0

