
Beszámoló a 2017-es versenyekről

A februári páros verseny eredményei - 2018. február 19.

5  férfi  páros  és  4  vegyes  páros  vett  részt  a  hagyományos  februári  páros  versenyen.
Körmérkőzés után az alábbi eredmények születtek:

Férfi páros: 

 I. Homródi-Stanka

 II. Kupcsik-dr. Hajba

 III. Mészáros-Csendes

Vegyes párosok: 

 Bial-Kiss

 Balázs-Balázs

 Veress-Veress

A győztesek a közgyűlésen kupát kapnak, és a Hotel Silver-be 1 napos kényeztető wellness
utalványt.  A versenyt  követően Herold  Krisztián  finom pörköltjét  fogyasztottuk el.  Külön
köszönjük Balázsné Zsuzsa odafigyelését, szervírozását, a finom süteményeket.

Karácsony Kupa - 2017. december 17.

Jó  hangulatban  8  férfi  páros  részvételével  került  lebonyolításra  2017.  december  16-án  a
hagyományos Karácsony Kupa.

A verseny eredménye:

 Kupcsik György-Fazekas György
 II. dr. Hajba Csaba-Stanka László
 III. Csendes István-Homródi Péter

A versenyt követően fehér asztal mellett finom ételek és italok társaságába köszöntünk el az
ez évi versenyévadtól. Köszönjük minden résztvevőnek és segítőnek a közreműködést.



Nyári szezont záró páros verseny, a lelátó ünnepélyes átadása - 2017. szeptember 30.

2017. szeptember 30-án került  sor a nyári  szezont  lezáró páros versenyre,  amely egyúttal
alkalmat adott arra is, hogy ünnepélyes keretek között átadjuk a már augusztusban elkészült
lelátót.

Az  átadáson  a  sportköri  elnök  megnyitója  után  dr.  Boka  István  polgármester  méltatta  a
beruházást, a sportkör eredményeit. Megjelentek a kivitelező cég a KOBOX Kft. tulajdonosai
és tudósítást adott a Füred Tv. is. Végezetül a sportköri elnök és dr. Boka István együtt vágták
át  a  lelátó  átadását  jelképező  nemzeti  színű  szalagot.  Ezt  követően  került  sor  a  páros
versenyre, mégpedig két kategóriában férfi párosban hat, és vegyes párosban úgyszintén hat
páros részvételével.

A dél környékére kifejezetten jó teniszezésre alkalmas idő keletkezett,  így jó hangulatban,
színvonalas mérkőzésekre került sor.  A párosok úgynevezett körönként más-más felállásba
játszottak, így a legjobb versenyzők tekintetében egyéni eredményt tudtunk hirdetni.

A  vegyes  páros legjobb női versenyzője  Salamon Zsuzsa,  a  legjobb férfi  vegyes  páros
versenyzője pedig Balázs István lett.

A  férfi  párosoknál Herold Krisztián nyert.  A győztesek 1-1 egésznapos wellness belépőt
kaptak a Hotel Silverine hotelba. A délután 16.00 órára véget érő versenyt követően Herold
Krisztián  által  készített  finom sült  húst  és  hozzávalót  fogyasztottuk  el  baráti  beszélgetés
mellett.  Az eseményről  a  későbbiekben  fotókat  is  közzéteszünk.  Aki  teheti  a  Füred  Tv-n
kísérje figyelemmel az átadásról készült felvételt.

Szent István Napi teniszverseny - 2017. augusztus 22.

43. alakalommal került sor a hagyományos Szent István Napi Országos II. Kategóriájú 
teniszverseny megrendezésére augusztus 18-20 között. A nagy számú több, mint 90 fős 
résztvevői kör örömmel vette birtokba az időközben elkészült lelátót, amely nagy sikert 
aratott. A hagyományoknak megfelelően a verseny jó színvonalon, a résztvevők 
megelégedésére tudtuk lebonyolítani, öregbítve a sportkör hagyományait. Sportkörünk 
részéről kiemelkedő eredményt ért el Homródi Péter, aki korosztályába megnyerte az egyéni 
versenyt.

2017. július 22.-i Batyus rendezvény - 2017. július 22.



A szokásoknak  megfelelően  került  sor  a  júliusi  páros  versenyre,  a  már  megszokott  jó
hangulatban, sportszerű és eredményes játék mellett.

Az eredmények:

Női egyéni:

 I.dr. Pető Éva,

 II. Balázs Istvánné Zsuzsa

 III. Praznovszky Anikó

Férfi páros:

 I. Herold-Kiss Á.

 II. Stanka-Gál

 III. Homródi-Kiss B.

A versenyt követően Herold Krisztián finom főztjét kóstoltuk meg 1-1 pohár ital mellett. A
nyertesen a Hotel Silverbe wellness utalványt kaptak.

A Szív Kupa eredményei - 2017. július 3.

Immár 5. alkalommal került  sor a Szív Kupa férfi  páros versenyre 2017. június 30-án.  A
megelőző napi eső után Bocsor József gondnokunk által kiválóan előkészített pályákon végül
is  jó  időben  két  5-ös  csoportban  körmérkőzéses  formában  került  sor  a  versenyre.  
Az eredmények:

 I. Hajba-Stanka

 II. Sárkány-Rácz

 III. Kupcsik-Szabó (Cege)

A mezőny  rendkívül  erős  volt  és  kiegyenlített,  végig  szoros  mérkőzésekkel.  A délelőtti
program  alatt  Földházi  István  sportköri  tagunk  támogatásával  Balázsné  Zsuzsa
odafigyelésével gondoskodtunk szendvicsről,  italokról, majd este 18.00 órától Végh Endre
pincészetében bormustrával,  vacsorával  töltötték  el  a  versenyzők és  hozzátartozóik  a  nap
végét. Ez utóbbi teljes anyagi hátterét Gödry Zoltán tiszteletbeli sportköri tagunk biztosította,
aki egyébként maga is részt vett a versenyen és páros társával Nándori Attilával csak rosszabb
gémarány miatt nem kerültek a döntőbe.



A Füred Open eredményei - 2017. május 28.

A hét fő részvételével került sor a szezonnyitó férfi egyéni Füred Open versenyre 2017. május
27-én. Ugyanezen a napon a megyében másik két verseny is volt, így ez kihatott a résztvevők
számára is.  Ezzel  együtt  jó  színvonalú  mérkőzésekre került  sor,  és  az alábbi  eredmények
születtek.

 I. Homródi Péter

 II. Hajba Csaba

 III. Csendes István


