
 

 

„SZOMSZÉDOLÁS”=>jó nyári program, egyben felkészülés a következő bajnoki évadra 

Nyári időszak „felkészülési” lehetőséget ad a 2013/2014 bajnoki évadra, ennek egyik formája a „baráti találkozók” szervezése! 

Néhány „edzőmérkőzésre” már eddig is sor került, érdemes jobban kihasználni ezt a „szomszédolási” lehetőséget. 

Őrbottyániaknál már eddig is többen megfordultak (GEAC VII és Hévízgyörk), lehet, hogy máshol is voltak ilyen találkozások. 

KÉREM, hogy jelezzétek, ha „baráti/edző” mérkőzésre fogadnátok csapatokat, azt is, ha már volt ilyen találkozó. 

Alábbi két csapat szívesen fogad/fogadtak „vendégeket” (EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!!!): 

Gödi SE  

 Játékerő: kerület I. és II. oszt., megye „B” illetve „A” csoport, NB III. és II. 

 Edzéseiket: kedden és csütörtökön 18:00-20:00 tartják 

 Gulyás Miklós 

 email:gulyasmiklos44@citromail.hu 

 Mobil: 30/518 54 90 

 Németh László Általános Iskola torna terme: Göd, Ifjúsági u. 1-3 

Őrbottyáni Csapatok SE 

 Játékerő: kerület II. oszt., megye „B” illetve „A” csoport 

 Edzéseik/játéknapjaik: szerda péntek 17-21, vasárnap 9-17 (pontos időpontok: https://sites.google.com/site/orhegyopen/ ) 

 Kvassay Jenő Általános iskola tornaterme: 2162 Őrbottyán Rákóczy Ferenc 84 

 Peszeki Attila vagy Csapó Károly  

 20/ 230 0371 

 obcse@citromail.hu vagy csapokarcsi@gmail.com 

Gyerekek/utánpótlás számára http://www.cserny.hu web oldalon, néhány nyári edzőtábor helye és időpontja megtalálható. 

„Közeli” címeken kívül, néhány távolabbi helyszín is felkerült a listára, ezek inkább „haladóknak” szólnak, a csatolt leírásokból mindenki eldöntheti, hogy számára melyik a 

megfelelő program. Általam közölt lista NEM TELJES, máshol és mások is szerveznek edzési programokat! 

KISTÉRSÉGI PROGRAMOK szervezésében fontosak a szakosztályi kezdeményezések(teljesség igénye nélkül, néhány jó példa): 

 Tárnoki sportkör kistérségi versenye, részletesebben a web oldalukon: http://www.tarnok-pingpong.hu  

 Édi Ping Pong Világ Sport Klub programjai, részletesebben a web oldalukon: http://www.pingpongvilag.hu/hu 

 Fontos, hogy szakosztályok továbbra is megrendezzék „alkalmi” versenyeiket (Szada: Mikulás,húsvéti, farsangi; Göd: Rekord Kupa; Dunakeszi: „Kárpáti” és” Rung” 

emlékversenyek, mikulás, farsangi, húsvéti; Veresegyház: időszaki versenyek; Cegléd: DC verseny; Gyál: pingpongozz!!!;Vámosmikola: Ipoly Kupa …). 

Mindenkinek JÓ EGÉSZSÉGET, SIKERES ÉS BOLDOG NYÁRI PROGRAMOKAT KÍVÁNOK, egyben köszönöm és továbbra is várom, a meccslapokat és egyéb híreket! 

  cserny.peter67@gmail.com 
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