
Tájékoztató a Sportkör tagjainak 

országos rendezvényeken való szerepléséről 

 

 

Veterán versenyek 

Június 05-07. között került lebonyolításra a Halker kupára Balatonbogláron kiváló környezetben, jó 
pályákon, mintegy 120 résztvevővel. 

A klubunkat dr. Hajba Csaba képviselte, aki páros partnerével Kamerda Károllyal III. helyezést ért 
el. 

Felhívjuk klubtagjaink figyelmét, hogy 2015. június 25-28.-án kerül sor a szintén hagyományos 
veterán teniszversenyre a Huszár kupára Balatonakaliban. 

Minden klubtagunkat biztatunk a részvételre, remélhetőleg megismételve a tavalyi jó 
eredményeket. 

Nevezni június 26. 13 00 óráig a helyszínen lehet a Balatonakali Theodora Tenisz Klubban. 

 

Gyermek-ifjúsági verseny 

Lengyel Álmos oktató szervezésében került sor 2015. június 27.-én a szokásos évi a fiatalok számára 
megrendezett teniszversenyre. A remek hangulatú versenyen kiemelkedő létszám volt 17 fővel, és 
természetesen a szurkoló szülők biztatása mellett. Az eredményekről még híradást adunk. Úgy tűnik 
kezd beérni sportkörünk azon három évvel ezelőtt elhatározott szándéka, hogy új nemzedéket, 
fiatalokat vonjon be a tenisz életbe, ingyenes, illetőleg rendkívül szerény mértékű oktatási díj 
mellett. 

 

Körmöczy fedettpályás verseny 

Megkésve adunk hírt arról hogy ez év februárjában kerüllt sor Budapesten az ITF 2 kategóriáju 
nemzetközi fedettpályás veterán teniszversenyre, ahol Dr Hajba Csaba Szebegyinszki Andrással a 
párosban döntőbe jutott és szoros mérkőzésen a döntö szettben röviditésben kapott ki olasz 
ellenfelüktől.Eredményükkel a nemzetközö ranglistán a 261-ik helyre kerültek. 

  

 

Gálfi Dalma wimbledoni bajnok! 

Dalma sporttörténelmet írt, junior párosban wimbledoni bajnok lett. A sportkör nevében elsőként 
igyekeztünk gratulálni a fantasztikus eredményhez, amelyre édesapja Gálfi Tamás sms-be válaszolt 
az alábbiak szerint: " Köszönjük az egész Petőfinek" Dalma 2015-től édesapjával egyetemben 
sportkörünk tagja, és ennél szebb ajándékot az idén 80 éves sportkörünknek el sem tudunk 
képzelni. Kedves Dalma és Tamás! Mégegyszer gratulálunk és büszkék vagyunk rátok. 

 

Szegedi veterán verseny 

2015 augusztus 21-23-án került megrendezésre a szegedi 2-es kategóriáju veterán verseny. A rossz 
idő ellenére jó mezőny jött össze a füredi Szent István versenyt követő eseményként. Sportkörünket 
Dr Hajba Csaba és Stanka László képviselte. Egyéniben Dr Hajba III. helyezett lett, míg a Dr Hajba - 



Stanka páros a korosztályánál 20 évvel fiatalabb OB III-es párostól kapott ki az első körben 2:1 -re. 
Stanaka László igen szoros meccsen a négy közé jutásért 6:4, 7:5-re kapott ki. 

 

Kíváló füredi erdmények a Huszár Kupán 

Ismét jó mezőny jött össze a fövenyesi Huszár Kupán, ahol sportkörünket 5 versenyző képviselte. 

Eredmények:  
Stanka László és Tánczos Zoltán férfi egyéniben egyaránt döntőbe jutottak, ahol Stanka László a 
mezőnyből kiemelkedő Sákovits Pétertől kapott ki, míg Tánczos Zoltán pechesen rövidítésben 8:3-as  

előnyt bukott el. Döntőt játszott a Hajba -Stanka páros vereséget szenvedve a rutinos Franke-
Kamerda pártól. Hajba Csaba III.-ik lett vegyes párosban. 

Herold Krisztián egy kört ment szingliben, a Schütz-Herold páros pedig egy igen erős párostól kapott 
ki. 

 

 

Keszthely ITF Nemzetközi 1 kategóriájú verseny 

Keszthelyen került megrendezésre Magyarország legrangosabb nemzetközi veteránversenye 
megközelítő 300 fő részvételével. 

Sportkörünket Tánczos Zoltán és Hajba Csaba képviselte. Tánzos Zoltán remek eredményként egy 
kört ment a szingliben, míg Hajba Csaba döntő szettben szenvedett vereséget ugyancsak a 
szingliben. 

Hajba Csaba osztrák partnerével Mueck-el párosban a döntőben a világranglistát vezető Pansy-
Godfroid osztrák/belga párostól kapott ki és így II.-ik helyezést ért el, míg Simig Anikóval vegyes 
párosban III.-ik helyezett lett. 

 

 

Szeptemberi páros verseny 

A hagyományoknak megfelelően 2015. szeptember 26.-án (szombaton) 9 órától kerül megrendezésre 
az úgynevezett Batyus rendezvény, ahol összesorsolt párosok (tehát nem előre benevezett) 
játszhatnak. 

A sorsolást 9 órakor ejtjük meg, és várhatólag a késő délutáni órákba a sportkör "fehér asztal" mellé 
invitálja a játékosokat. Ez alkalommal a sportkör hölgytagjai vállalták magukra az étel biztosítását. 
Minden tagunktól köszönettel várjuk az estleges ital, aprósütemény felajánlását, hozzájárulva a jó 
hangulathoz. 

A zökkenőmentes szervezés érdekében már most várjuk a jelentkezéseket. Feliratkozni Bocsor 
József gondnoknál lehet, de természetesen a helyszínen is elfogadunk nevezéseket. 

 

 

Dalma a világ tetején! 

Gálfi Dalma ismét bizonyított! Wimbledon-i páros győzelem után megnyerte az US Opent a 
juniorok között! Gratulálunk Dalmának édesapjának, édesanyjának és minden felkészülését 
segítőnek. Mi fürediek büszkék lehetünk sportkörünk tagjára az elért eredményekre. Kívánunk 
további sok sikert és nagyon jó eredményeket! 



 

 

 

ITF 1-es kategóriájú Nemzetközi Veterán Verseny a Római 
Teniszakadémián. 

Sportkörünket négy versenyző Homrodi Péter, dr. Pető Éva, Tánczos Zoltán, dr. Hajba Csaba 
képviselte a rangos kiemelkedően erős megközelítő 500 fő részvételével zajló lebonyolításra került 
teniszversenyen. A verseny erősségére jellemző, hogy több versenyző jelentkezését nem fogadták 
el, mert nem fértek fel a fő táblára. Ennek ismeretében külön értékes és szép eredményt ért el 
Homrodi Péter aki nagy küzdelemben egy kört tudott menni egyéniben és a második körben is szoros 
meccset játszott. Dr. Pető Éva női párosban hatalmas küzdelemben a döntő szettben 12:10-re 
kapott ki, a döntőbe jutásért vívott küzdelemben. A Homrodi-Pető vegyespáros döntőbe jutásért 
játszott, de az ellenfél vitatható hozzá állása miatt visszalépésre kényszerültek. Dr. Hajba Csaba és 
Tánczos Zotlán egyéniben és párosban is igen kemény ellenfelektől szenvedtek vereséget. 

 

 

 

Mészáros Károly  

Versenyigazgató 


