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HÚSVÉTI KUPA 2019.
A SZADA SE Asztalitenisz szakosztálya immár a 14. alkalommal rendezte meg 2019. április 27-én vasárnap a Székely
Bertalan Általános Iskola tornatermében a hagyományos és nagyon népszerű Húsvéti kupát.
A kistérségi asztalitenisz versenyünkön a környékbeli települések apraja–nagyja képviseltette magát. Az idei évben is
szép számban jelentek meg az ifjúsági és felnőtt versenyzők a rendezvényünkön.
Bízunk abban, hogy továbbra is fennmarad ez az érdeklődés az asztaliteniszezés iránt és egyre többen szánják majd
el magukat az aktív sportolásra.
Reggel kilenc órától 6 korcsoportban kezdődtek meg a gyermekek versenyei, délután 1 órától pedig a felnőttek
versenyeivel folytatódott, és a párosok versengéseivel fejeződött be este 18.00-kor.
A tornateremben felállított 5 versenyasztal mellett jó hangulatban zajlottak a sportszerű, barátságos és nagyon
kiélezett mérkőzések. Több kategóriában is nagyon szoros eredmények születtek, ahol csak a szett-arányokkal
lehetett megállapítani a végső győztest.

A versenyen az alábbi eredmények születtek:
Gyermek, fiú I.korosztály:

1.helyezett: Ákoshegyi Solt (Szada)
2.helyezett: Balázs Bálint (Erdőkertes)
3.helyezett: Balázs Gergő (Szada)

Gyermek, fiú II.korosztály:

1.helyezett: Varga Vince (Erdőkertes)
2.helyezett: Arnóczki Levente (Dunakeszi)
3.helyezett: Dudás Ákos (Veresegyház)

Gyermek, fiú III.korosztály:

1.helyezett: Osváth Ákos (Veresegyház)
2.helyezett: Törőcsik Ferenc (Veresegyház)
3.helyezett: Herman Benedek (Veresegyház)

Gyermek, leány I korosztály:

1 helyezett: Dudás Réka (Veresegyház)
2.helyezett: Peszeki Regina (Őrbottyán)

Gyermek leány II korosztály:

1 helyezett: Vidéki Tímea (Galgamácsa)
2.helyezett: Szappanos Edina (Gödöllő)

Gyermek leány III korosztály:

1 helyezett: Dudás Emese (Veresegyház))
2.helyezett: Németh Zsófia (Gödöllő)

A felnőttek versenyében az alábbi eredmények születtek:
Női kategória:

1.helyezett: Hanyeczné Siska Judit (Budapest)
2.helyezett: Fejes Nadin (Szada)
3.helyezett: Kovács Judit (Szada)

Férfi, Senior kategória:

1.helyezett: Márton Gyula (Őrbottyán)
2.helyezett: Mókus Miklós (Vácduka)
3.helyezett: Hanyecz József (Budapest)

Férfi, hobby kategória:

1.helyezett: Prálics Zsolt (Szada)
2.helyezett: Voith László (Veresegyház)
3.helyezett: Dalanics László (Veresegyház)

Férfi, Junior kategória:

1.helyezett: Márton Zoltán (Őrbottyán)
2.helyezett: Koza Viktor (Őrbottyán)
3.helyezett: Mókus Miklós (Vácduka)

Férfi páros:

1.helyezett: Márton Gyula – Márton Zoltán (Őrbottyán)
2.helyezett: Hiriczkó Ede – Szaszák Csongor (Veresegyház)
3.helyezett: Koza Viktor – Májai Lehel (Őrbottyán)
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A mérkőzések rendkívül jó és vidám hangulatban zajlottak a népes, „családi” szurkolótábor előtt. Reméljük, ezúton is
sikerül felkelteni a sportszerető szadai lakosok figyelmét egyesületünkre és rendezvényeinkre, így bátorítván
mindenkit a sportolásra. Edzéseink pénteken 18.00-tól 21.00-ig vannak az általános iskola tornatermében, ahová
sok szeretettel várunk minden sportolni vágyó és sportolni szerető lakost.
Szada SE asztalitenisz szakosztálya: Kovács Tibor szakosztályvezető.
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Kedves Sportbarátaim, Ismerőseim, Kedves Mindenki!
Ismételten eltelt egy esztendő és hamarosan itt van a Húsvéti Nyuszi! :-)
A SZADA SE Asztalitenisz szakosztálya, mint eddig minden évben, idén is megrendezi a hagyományos
kistérségi asztalitenisz versenyét, a HÚSVÉTI Kupát, melynek kiírását a csatolmányban találjátok.
Igazolt versenyzők csak a Megye "A" osztályos bajnokságig bezárólag vehetnek részt versenyünkön.
Bízom abban, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, ismét szép számban szerepel majd versenyünkön az
asztaliteniszt szerető Pest-megyei lakosság "apraja és nagyja".
Jó versenyzést kívánok Minden leendő részvevőnek!
Hajrá Szada SE, Hajrá Magyarok!!

Kovács Tibor
Szada SE Asztalitenisz szakosztály
Mobil: 30-8706028

