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Összefoglaló 

2014. április 26-án, Gödöllőn gyűlt össze az asztalitenisz utánpótlás korú 

versenyzők java része, hogy egy regionális versenyen mérje össze tudását a hasonló korú 

társaikkal. Érkeztek versenyzők Ceglédről, Dunakesziről, Budapestről, Dunaharasztiból, 

Szécsényből is, és Gödöllőről is több tíz versenyző részt vett a rendezvényen. 

Összesen 8 kategóriában hirdettünk versenyt leányok és fiúk részére egyaránt.  

A versenyszámok előcsatározásai és végjátékai is kiélezett küzdelmeket hoztak. A 

helyszínre látogatók rendkívül színvonalas játékot és szemkápráztató labdameneteket 

láthattak. A fiatalok technikailag és erőnlétileg jól felkészült állapotban álltak asztalhoz, 

hiszen voltak olyan versenyzők, akik 10 mérkőzésnél is többet játszottak azért, hogy 

aztán éremmel a nyakukban, kupával a kezükben térhessen haza. 

A Gödöllőről érkezett fiatalok összességében 1 arany- és 4 bronzérmet hoztak el, 

amely remek teljesítmény tekintetbe véve a színvonalas mezőnyt és az indulók 

létszámát. 

A verseny jól példázta, hogy igenis érdemes a fiatalokkal komolyan foglalkozni, 

mert óriási potenciál van a felnövekvő generációban, amit megfelelő személyi, szakmai, 

infrastrukturális feltételek mellett valóra lehet váltani. 

A gödöllői fiatalok szakmai felkészítését Monostori Péter, Daru Zsolt és Kajári 

Balázs végzik a Török Ignác Gimnázium tornatermében a hét minden napján. Itt sok 

szeretettel várjuk az asztalitenisz iránt érdeklődő 7-12 éves gyermekeket kedden és 

csütörtökön 16 és 18:30 között. 

Versenyen indulók kategóriánkénti bontásban: 

kategória nem indulók létszáma (fő) 

újonc 11 év alattiak leány 7 

újonc 11 év alattiak fiú 17 

únonc 12 év alattiak fiú 10 
újonc összevont (13 év alattiak) leány 4 

újonc összevont (13 év alattiak) fiú 22 
serdülő (15 év alattiak) leány 11 

serdülő (15 év alattiak) fiú 16 

ifjúsági (18 év alattiak) fiú 7 

Összesen   94 
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Eredmények 

U11 leány     

1. helyezett: Kuris Kitti (Szécsény)     

2. helyezett: Szabó Renáta (Konytyfa Általános Iskola Budapest)  

3. helyezettek: Letanócki Dalma (veresegyház) és Volentics Anna (Dunakeszi) 

U11 fiú 
1. helyezett: Kolozsvári Bence (Gödöllő)     

2. helyezett: Cserey Bálint (Veresegyház)    

3. Schleer András (Gödöllő) és Patak Bence (Dunaharaszti)  

U12 fiú  
1. helyezett: Galáth Ferenc (Dunakeszi)     

2. helyezett: Hargitai Bence (Budapest)     

3. helyezettek: Györfi Tibor (Gödöllő) és Kishegyi Ákos (Dunakeszi)  

U13 leány  
1. helyezett: Kecskeméti Cintia (Cegléd)     

2. helyezett: Elisher Boglárka (Szécsény)     

3. helyezett: Szőke Borbála (Dunakeszi)     

U13 fiú     
1. helyezett: Pável Attila (Dunakeszi)     

2. helyezett: Galáth Ferenc (Dunakeszi)     

3. Schleer András (Gödöllő) és Hargitai Bence (Budapest)  

Serdülő lány  
1. Schrammel Cintia (Annavölgyi Bányász SE)   

2. helyezett: Kecskeméti Cintia (Cegléd)     

3. helyezettek: Szőke Borbála (Dunakeszi) és Elisher Boglárka (Szécsény) 

Serdülő fiú 
1. helyezett: Pável Attila (Dunakeszi)     

2. helyezett: Kovács Gábor (Szécsény)     

3. Kabdebo Aba (Cegléd) és Galáth Ferenc (Dunakeszi)  

Ifjúsági fiú  
1. helyezett: Varga Barnabás (Szada)     

2. helyezett: Kovács János (Szada)     

3. helyezettek: Básthy Zalán (Gödöllő) és Kovács Máté (Gödöllő)  
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Verseny képei 
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