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Prémium Gyáli ASE II. - DMTK II. 3:15 

A folytatás is jól sikerült a haraszti pingpongosoknak, mert a DMTK III. után a Pest megye I/A osztályában 

játszó második csapat is győzelemmel zárta a 3. fordulót. Igaz, volt egy kis szépséghibája a dolognak, 

sajnálatunkra a házigazdák csak három fővel tudtak kiállni. Viszont a különbség azért azt mutatja, hogy ha a 

negyedik játékos minden meccsét megnyerte volna a párossal együtt, a harasztiak akkor is el tudták volna 

hozni a három pontot.  

A párosnál még némi taktikázás is folyt a hazaiak részéről, hátha nyerhető lenne a dolog, de Hóf Sándor és 

Licsár Zsolt csak az első szett erejéig tudtak borsot törni a Mihály György-Virágh Attila kettős orra alá. A 

következő három szettben azonban már könnyen felül kerekedtek a harasztiak. 

Virágh Attila 3:0-ra hozta valamennyi mérkőzését, és Török Anna is mindet nyerte. Igaz, Hóf Sándor elleni 

játéka most is a szokásos képletet mutatta: 2:2-ig szinte fej-fej mellett haladtak, de az ötödik szettben Anna 

villámgyorsan ellépett. Sanyinak még sikerült némileg felzárkóznia, de a hajrá egyértelműen Török Anna 

fölényét mutatta a döntő szettben. 

Mihály Gyuri játékán meglátszott, hogy nem teljesen egészséges, így aztán nem volt annyira meglepő, hogy 

csak egyszer tudta győztesen elhagyni a játékteret.  

Patak Bencének sem jött minden össze, vesztett is egy ötszettes mérkőzést Sápi Miklós ellen. Jövő héttől 

azonban már rendesen edzésbe áll, mivel a csapatnak néhány nehéz fordulója következik. 

Egyéni győzelmek: 

DMTK II. (egy győzelem mindenkinek játék nélkül) 

Virágh Attila 4 

Török Anna 4 

Patak Bence 3 

Mihály György 2 

Prémium Gyáli ASE II. 

Sápi Miklós 2 

Hóf Sándor 1 

Licsár Zsolt 0 

Páros győzelmek: 

DMTK II. (egy győzelem mindenkinek játék nélkül) 

Virágh Attila-Mihály György 1 

Török Anna-Patak Bence 1 (játék nélkül) 

Prémium Gyáli ASE II. 

Hóf Sándor-Licsár Zsolt 0 

 


