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Verseny célja: 
Asztalitenisz népszerűsítése, iskolák között versenyzési lehetőség biztosítása, sporthagyományok ápolása. 

Madách Gimnázium hagyományteremtő céllal indított versenyének „életben” tartása. 

Gondolatok PÁLFI KÁROLY-ról: 
1922. január 14.én Budapesten született. Nyolcvanéves korában, 2002. április 19.-én távozott közülünk. 

1949-1957 között, hazai élvonal csapatainál játszott. Legendás idők voltak ezek a magyar asztalitenisz 

életben. Ekkor játszott Sidó Ferenc, Kóczián József, Farkas József és köztük Pálfi Károly is.  

Ezek a versenyzők az akkori nemzetközi mezőnyben olyan ismertek voltak, mint a fociban az 

„aranycsapat” játékosai: Puskás Ferenc és a többiek. 

Érdemes felidézni, hogy a nemzetek közötti asztalitenisz éremtáblázatban, eddig megszerzett érmek 

számát tekintve hazánk áll az első helyen –kínaiakat megelőzve–, amiben nagy szerepe volt a fenti 

játékosoknak és társaiknak. 

PÁLFI KÁROLY 1957. után is versenyzett, de nem ez és az eredményei azok, amiért elsősorban 

emlékezünk rá, hanem azért mert a legtöbbet Ő tette a váci és megyei asztalitenisz népszerűsítéséért, 

utánpótlás, és a fiatalok neveléséért. Minden helyi versenyen ott volt, néha szervezőként, máskor a 

versenybíróság tagjaként, volt úgy is, hogy edzőként, vagy maga is versenyzett (többször nyert megyei 

bajnokságot). 

Nevezés, lebonyolítás, díjazás:  
 Iskolánként egy-egy csapat (csapat: egy fiú és egy leány) nevezhető 

 Versenyszámok: fiú és leány egyéni, illetve vegyes-páros 

 Nevezési lap (név, osztály és iskola) a Boronkay György Műszaki Középiskola és. Gimnázium 

igazgatójának (Fábián Gábor), Nagy Péter verseny szervezőjének vagy cserny.peter67@gmail.com 

címen (Cserny Péter) lehet leadni 

 Nevezések/résztvevők számától függően, fiúknál is és a lányoknál is csoportokban, körmérkőzés 

rendszerben tervezzük, versenyt vegyes-párosok kezdik 

 Mérkőzések három (tizenkettőnél több nevezőnél: két nyert játszma) nyert játszmáig tartanak, egy 

játszma 11 pontig (legalább két pont előnnyel), szerva-csere 2-2 pontonként (MOATSZ versenyszabályai 

szerint) 

 Versenyt hat asztalon, a Boronkay György Műszaki Középiskola és. Gimnázium szérűskerti épületének 

tornatermében tervezzük (tornateremben, tornacipőben használata kötelező) 

 Verseny tervezett időpontja: 2012. április 25. 

 Verseny várható időtartama 3 óra (kalkuláció: egy mérkőzés 15 perc, hat csoportnál 54 csoportbeli 

mérkőzés időigénye: 54*15=810 perc, ebből egy asztalra 1080/6=135 perc jut) 

 egyéni 1-2-3 helyezettek érmet és oklevelet, párosok 1-2-3 helyezettjei oklevelet kapnak 

 legtöbb pontot elért iskola, a következő versenyig tulajdonosa lehet a PÁLFI KÁROLY 

VÁNDORKUPA serlegnek. 

 

 Nagy Péter 
 szervező tanár 
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Eredmények 

Fiúk 
 1. Lovas Dániel Madách Gimn. 

2. Halász András Piarista Gimn.  

3. Hatala Tamás Boronkay 

   Lányok  

1. Megyesfalvi Petra Boronkay 

2. Tacsherer Panni Boronkay 

3. Holecz Melinda Madách Gimn. 

   Párosok 

1. 
Megyesfalvi Petra 

Boronkay 
Hatala Tamás 

2. 
Holecz Melinda 

Madách Gimn. 
Lovas Dániel 

3. 
Tacsherer Panni 

Boronkay 
Dudás Márton 

   Iskolák (csapatverseny)  

1. Boronkay 

2. Madách Gimn. 

3. Piarista Gimn. 

 
Vác, 2102. április 25. 
  Nagy Péter 
  szervező tanár 


