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Az idei év hagyományos 40. Szent István napi versenye a Petőfi Sportkör egyik kiemelt 

eseménye.  Dr. Hajba Csaba megbízott versenyigazgató nyitotta meg a versenyt, majd felkért 

Dudásné Nádasi Judit versenybírót, ismertesse a verseny lebonyolításának menetét. 

Ebben az évben is csak a sportkör kiserdei pályáin zajlottak a versenyek, nagyszámú nevezés 

ellenére a tervezett 3 napos verseny igazi tenisz időben fejeződött be. A nevezésekkel egy 

időben minden versenyző egy-egy üveg címkézett bort kapott. 

 

Az első versenynap reggel 9.30 órakor kezdtünk FE45 és FE55 versenyszámokkal, ahol 16-os 

táblák voltak. Kora délután kerültek pályára a FE65 versenyzői és a NE45 versenyszámban a 

két hölgy küzdött meg az elsőségért. Az FE65-ben 10 versenyző volt. Szombaton délelőtt 4 

közé játszottak, majd 11 órakor az elődöntők zajlottak. Szombat délben indultak az FP90 és 

az FP120 versenyszámok, szintén 16-os táblákkal.  Vasárnap az egyéni döntőkre, páros 

elődöntőkre és döntőkre került sor.  

 

Média megjelenése:  

Veszprém Megyei Napló, Balatonfüred honlapja, Füredi Napló és Füredi TV, Balatonfüredi 

Petőfi Sportkör honlapja. 

 

A verseny díjazása:  A korcsoportok 1. helyezettjei kupát, érmet és oklevelet, a 2. és 3. 

helyezettek érmet és oklevelet kaptak. 

 

A pályák rendezettek és tiszták voltak, a pályagondnokok kérés nélkül, azonnal felkészítették 

a pályákat a következő mérkőzésre.  

A rendező egyesület és a versenyigazgató mindent megtett annak érdekében, hogy a játékosok 

otthonosan érezhessék magukat. 

 

A versenyen a játékosok közelítőleg pontosan mentek pályára, sportszerűen zajlott a verseny. 

A következő eset történtek: 

 

FE55 korcsoportban:  Lugosi Ferenc téves regisztrálása miatt Klopcsik Ferenc játék 

nélkül továbbjutott. 

FE65 korcsoportban:  Dr. Almai János a döntőt izomgörcs miatt feladta. 

 

NE45 korcsoportban: 2 versenyző indult, pontot ugyan nem kapnak, de lejátszották a 

mérkőzést. 

FP90 korcsoportban:  A Kovács/Pesta páros elfogadta a villanyfényes játékot, a 

mérkőzés után reklamáltak érte, mivel vereséget szenvedtek.

  

 

Minden versenyrendezőnek és játékosnak hasonló versenyzési lehetőségek biztosítását 

kívánom. 

 

Balatonfüred, 2014. augusztus 17. 

 

          Dudásné Nádasi Judit 

        versenybíró 



 


