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GENERÁCIÓK CSATÁJA
Többen jelezték nekem, hogy nem pontosan érthető a legutóbbi postolásom, hogy ki milyen formában fog
szerepelni a Gálán és a versenyen. Ezért gondoltam, összefoglalom, hogy áll a szervezés és a rendezvényen
milyen programok várhatóak és kik fognak ezeken részt venni. A honlapon megtalálható külön menüpont
alatt, akik a versenyen és külön menüpontban azok, akik a Gálán fognak játszani.
Az egész Generációk Csatája rendezvényre több mint 80 játékost hívtunk meg, akik minden bizonnyal
játszani fognak a másfél napos rendezvényen, kik a versenyen, mások pedig a 4 órásra tervezett Gálán,
néhányan pedig mind a kettőn.
A Generációk Csatája verseny December 19-én délután 15:00-kor kezdődik a versennyel 8 asztalon. 4 fős
csoportok lesznek mind a nőknél, mind a férfiaknál. A csoportokból az első 2 fog továbbjutni a nőknél a
legjobb 8 közé, a férfiaknál a legjobb 16 közé. Másnap December 20-án délelőtt 10:00 kezdettel
folytatódik a verseny 4 asztalon a legjobb 4 közé jutásig. Délután 13:30-kor kezdődnek az elődöntők már
csak 1 asztalon!
És 17:00- kezdetét veszi a Generációk Csatája Gála műsor, amely előreláthatólag kb. 4 órás lesz.
A szombati napon óriáskivetítő fog rendelkezésre állni a csarnokban, amelyen korabeli felvételeket fogunk
bejátszani egészen Barna Viktorról, Sidó Ferencről, Berczik Zoltánról, az Aranycsapatról, Tóth Krisztináról
és a jelenlegi válogatottakról.
A tervezett Gála műsor programjai és szereplői a következők:
1. Két 8 fős csapat fog egymás ellen bemutató szetteket játszani.
Játékosok: Klampár Tibor, Jónyer István, Gergely Gábor, Takács János, Kreisz Tibor, Kriston Zsolt, Molnár
János, Frank Béla, Nozicska József, Németh Károly, Lindner Ádám, Jakab János, Kosiba Dániel, Lakatos
Tamás, Szudi Ádám, Fazekas Péter
2. Újra összeáll egy 21-es szett erejéig a legendás Klampár-Jónyer páros!
3. Búcsúztató ünnepséget rendezünk a Gála keretén belül a válogatottságtól nem régen visszavonult Tóth
Krisztinának! Kriszti egyéni, páros és vegyes páros bemutató szetteket fog játszani!
4. Faházi János bemutató show! Játszani fog parkettával is!
5. Soklabdás edzésmódszer bemutatása.
Játékosok: lányok: Harasztovich Fanni és Fehér Orsolya Ágota, edző: Téglás Péter
fiúk: András Csaba, Molnár István Patrik edző: Aranyosi Péter
6. Para fellépők: Pálos Péter, Csonka András
7. Az asztalitenisz történetének bemutatása 1900-as évek elejétől korabeli női kosztümben és férfi
öltönyben!
8. A Generációk Csatája Verseny férfi döntője a Gála műsor része!
9. Játszani fog egymással apa és fia, Kriston Zsolt és Kriston Dániel.
Meglepetés játékosok fognak szerepelni a Gálán,de mivel meglepetés, ezért jelenleg hétpecsétes titok!
Az egész rendezvény ideje alatt egy egyedülálló Múzeum kiállatást fogunk felállítani, ahol megtekinthetőek
lesznek olyan pingpongos ereklyék, mint pl 1880-ból származó húros ütő, 1920-ból származó bőrös ütő,
számos ütő az 40-es, 50-es, 60-as évekből, olyan is megtekinthető lesz, amit maga a pingpong király JanOve Waldner és Mikail Appelgren írtak alá!
Az ütőkön kívül 100 éves hálók, labdák, rengeteg pingpongos kitűző, pingpongos bélyegek és fotók lesznek
megtekinthetőek!
És néhány olyan meglepetéssel készülünk, ami soha, de soha nem volt még semmilyen pingpong
rendezvényen!!!
TetszikTetszik · Megosztom
Péter Fazekas
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szeptember 17., 23:05 ·
Kedves pingpongos barátaim, ismerőseim!
Nem szokványos módon és kéréssel fordulok Hozzátok! Igen, a Generációk Csatája rendezvényről van szó.
Nem tennék így, ha nem érezném, hogy erre most tényleg szükség van. Úgy gondolom és hiszem, hogy ez
az esemény nagymértékben befolyásolja sportágunk megítélését és hatással lesz sportágunk jövőjét illetően
is! Ez az esemény népszerűsíteni tudja az asztaliteniszt a jövő generációja, a gyerekek körében is! Már csak
azért is, mert szerepelni fog az esemény a médiában! Tárgyalunk több tv társasággal is, hogy milyen
formában tudnának beszámolni az eseményről. Mivel ez a kezdeményezés itt indult a facebook-on, itt
szeretnék elmondani őszintén pár dolgot a rendezvénnyel kapcsolatban, olyat, amit talán nem mindenki tud.
Az köztudott, hogy ez egy alulról jövő, személyes kezdeményezés, ezért is óriási dolog, hogy a MOATSZ
elnöksége a rendezvény mellé állt és a MOATSZ anyagilag is támogatja a rendezvényt. Lehet szimpatizálni
és nem kedvelni a MOATSZ-ot, de korábban elképzelhetetlen volt, hogy bárkinek az ötletét így felkarolják.
De ismerve az anyagi lehetőségeket, a támogatás összege csak bizonyos mértékig fedezi a Gála és a verseny
kiadásait. Ezért természetesen további szponzorok, támogatók bevonása szükséges a rendezvény
fennmaradó költségeinek fedezésére. Ez ügyben szépen haladunk előre, igaz van még 3 hónapunk, személy
szerint én rengetek szponzori tárgyaláson vagyok már túl és még szerintem leszek, többségében nagyon
pozitív eredménnyel. A Gála kiadásain túl a versenyen is szép pénzdíjakat szeretnénk kiosztani, de ehhez
bizony még szükségünk van szponzorokra, támogatókra. Itt minden kiadott 1 ft-hoz 2 ft-ot kell gyűjtenünk,
ez sajnos az adózási törvények miatt van így. Itt nem csak a rendezvényről van szó! Itt az UTÁNPÓTLÁSról is szó van! Ha sikerülne és hiszem, hogy igen, nyereségessé tenni az eseményt, amihez még szépen kell
gyűjtenünk, akkor azt a plusz összeget NEM ÉN, vagy más, hanem a MAGYAR UTÁNPÓTLÁS, a
GYEREKEK kapják meg!!! Lehet, hogy valamelyik utánpótlás nevelő klub néhány doboz labdát, másik
felszerelést, valamilyen támogatást, de kap! Ez egy nagyszerű cél, amiért érdemes tenni! Ha valaki engem
nem kedvelne, kérem, ez alkalommal emelkedjen felül ezen, mert a Gálával kapcsolatban NEM NEKEM,
hanem az UTÁNPÓTLÁSNAK van szüksége minden egyes támogatói forintra! Nem tízezrekről, vagy
százezrekről van szó, hanem olyan támogatói összegekről, amit ha felajánl valaki, tudja, hogy még nyugodt
szívvel tudja nélkülözni. Legyen az akár ezer forint, nekünk az is nagyon sokat számít, mert most a sok
kicsi, nagyon is sokra megy! Ezért is fordulok most Hozzátok és kérlek Benneteket, hogy ilyen formában is
vegyetek benne részt, és aki tudja, támogassa a Generációk Csatáját és támogassa a MAGYAR
UTÁNPÓTLÁST!!!
Ha szeretnétek támogatni a rendezvényt, nálam is megtehetitek, forduljatok hozzám bizalommal, de akinek
egyszerűbb, utalással is megteheti. A rendezvény támogatói bankszámlaszáma: 11600006-0000000067184419. A kedvezményezett minden esetben a Magyar Asztalitenisz Szövetség, a közlemény rovatba a
“Támogatás – Generációk csatája” megjelölést tüntessétek fel.
Köszönettel: Fazekas Péter
Péter Fazekas
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Legendák a Generációk Csatáján
👤Pusztai Viola 📁 Hírek, Kiemelt hírek 🕔11.október 2014
Mindketten tagjai voltak a svédek legendás csapatának. Számtalanszor nyertek világ-, és Európabajnokságot. Decemberben pedig a magyar közönség is láthatja őket a Generációk Csatáján. Mikael
Appelgren és Jörgen Persson is részt vesz a gálán.
Igazi világsztárok érkeznek a Generációk Csatájára. A kiváló játékos, Fazekas Péter által megálmodott, s
a MOATSZ közreműködésével megvalósuló december 20-i sportági gálán – amelynek bevételét az
utánpótlás javára fordítják a szervezők – az elmúlt évtizedek hazai nagyságai mellett külföldi sztárvendégek
is asztalhoz állnak.
Elfogadta a meghívást az eseményre a svédek két korábbi extraklasszisa, a négyszeres világ- és
kilencszeres Európa-bajnok Mikael Appelgren, valamint az ötszörös világ- és kilencszeres Európa-bajnok
Jörgen Persson is.
Mikael Appelgren élő legenda. Azzal írta be magát az asztalitenisz történelmébe, hogy a páros és három
csapat világbajnoki aranyérme mellett ő volt az első asztaliteniszező, aki három aranyérmet nyert egyéniben
az Európa-bajnokságokon. A legelsőt éppen 1982-ben Budapesten.
A másodikat pedig 1988-ban, a párizsi Eb-n. Az elődöntőt azóta is a modern asztalitenisz történelem
egyik valaha volt legjobb meccsének tartják, amelyet „Apple” honfitársa, Jan-Ove Waldnerrel játszott. Az
utolsó szettben a labdamenetek olyan hosszúra nyúltak, hogy egy-egy játékon belül akár 25-30 alkalommal
is érintették a labdát. Waldner olyan keményen ütött, ahogy csak bírt, de „Apple” szinte mennyezetig érő
pörgetései kivégezték. Amikor végül Waldner megadta magát, a mintegy tízezres tömeg szinte megőrült,
úgy üvöltöttek, ordítottak és tapsoltak.
Nem kevésbé emlékezetes Jean-Philippe Gatien elleni meccse az 1991-es csibai világbajnokság
csapatversenyében. A címvédő svédek a nyolcaddöntőben találkoztak a franciákkal, akiknek nagy
önbizalmat adott, hogy Waldner elvesztette a meccsét Eloi ellen. Három győzelemre voltak attól, hogy a
legjobb nyolc közé kerüljenek, a háromból két meccset Gatien játszott Appelgrennel. A gyors lábú
franciának általában nem jelentett problémát „Apple” stílusa, viszont aznap minden fordítva történt és
mindkét meccsét elvesztette. Ez pedig önbizalmat adott a svédeknek, akik végül zsinórban másodszor
nyerték meg a vb-t.
Először 1989-ben álltak a dobogó legfelső fokára, a világbajnokság döntőjében Appelgren simán verte
az addig egyeduralkodó Kína sztárjait, Jiang Jialiangot és Chen Longcant. A vb-győztes csapatban
Waldner és Appelgren mellett Jörgen Persson volt az alapember.
1983-ban mutatkozott be a nemzetközi porondon, három év múlva pedig már Európa trónjára ült. 1989ben a vb-n egyéniben döntőt játszott, de ott a csúcsformában lévő Waldner megverte. 1991-ben azonban már
nem talált legyőzőre, így Csibában kétszer is a nyakába akasztották az aranyérmet. A legendás csapat
egyébként 1993-ban hazai pályán tette fel az i-re a pontot: Göteborgban már harmadszor lettek
világbajnokok. 1999-ben pedig a negyedik elsőségüket is megszerezték.
Bár Persson hihetetlen eredménysorral rendelkezik, az olimpiai szereplés miatt hiányérzete van. 1988 óta
hét alkalommal vett részt a játékokon – ezt csupán a jugoszláv-horvát színekben versenyző Zoran Primorac
és a belga Jean-Michel Saive mondhatja el magáról –, de érmet nem sikerült szereznie. Sydneyben és
Pekingben is a negyedik helyen végzett.
Pályafutása során háromszor nyerte el a Nemzetközi Fair Play-díjat, az 1988-as szöuli olimpián, az
1989-es dortmundi világbajnokságon és az 1996-os olimpiai selejtezőn tanúsított, kiemelkedően sportszerű
magatartásáért.
A tervek szerint a skandináv pingponglegendák egymással játszanak bemutatót, majd Appelgren
megmérkőzik Klampár Tiborral, a gálához kötődő férfi verseny győztesének pedig Persson lesz a kihívója.
A repülőjegyek már megvéve, már csak jönniük kell a gálára.
Péter Fazekas
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GENERÁCIÓK CSATÁJA - ASZTALITENISZ VERSENY ÉS GÁLA
Budapest Körcsarnok
Budapest
szo, 20. dec 2014 kor 10:00
Jegyek
Hol :Budapest

Körcsarnok, Ifjúság útja1146 Budapest, Magyarország
Helyszín adatok
Generációk Csatája
Emlékszik még? Egy-egy asztalitenisz-esemény előtt hosszú sorok kígyóztak a Nemzeti Sportcsarnok
pénztárainál, odabent pedig Faházi Janika varázsolt...
Sosem látta őket? Sajnálhatja, mert annak idején Jónyer, Klampár meg Gergely végigverte a világot, s a
kínaiakat megelőzve lett vb-aranyérmes...
Kíváncsi rá, ma mire képesek a régi menők, mit tudnak a jelen legjobbjai és kik a jövő ígéretei? Most itt
az alkalom, hogy lássa, mert a teljes hazai élvonal egy mezőnyben áll asztalhoz, majd fergeteges gálaműsor
keretében vonulnak fel kicsik és nagyok. A tegnap és a jövő klasszisai komolyan és könnyedén a
világbajnokságokon ötször győztes svéd Persson és honfitársa, a négyszeres aranyérmes Appelgren
társaságában...
Generációk Csatája: asztalitenisz verseny és gála december 20-án a budapesti Körcsarnokban!
További információk

