
 

 

Beszámoló a Szent István napi országos versenyről 

és a háziversenyekről 
 

 

Szent István napi verseny 
 

A tavalyihoz hasonlóan megközelítőleg 80 versenyző részvételével került lebonyolításra a 

hagyományos immár 42-ik országos 2 kategóriájú versenyünk. 

Az esemény rangját jelzi, hogy az országos ranglistán első 10 közötti több mint 15 versenyző 

szerepelt. A legmagasabb színvonalú szám talán a 45+ egyéni férfi volt, ahol nagy 

küzdelemben az olasz Dario Roscielli nyert. 

Eredmények: 

1. helyezett Homródi Péter 

1. helyezett Dr. Schütz - Dr. Varjúné Cseh Beáta vegyes párosban 

2. helyezett Dr. Hajba – Stanka 

3. helyezett Dr. Veress-Dr. Fülöp férfi páros 

3. helyezett Dr. Hajba Csaba 

3. helyezett Tánczos Zoltán 

 

 
1. Senior férfi-női páros teniszverseny 

VERSENYKIÍRÁS 

Senior férfi-női páros teniszversenyre 

Időpont: 2015. február 28. 12.00 óra 

  

A verseny résztvevői: a Petőfi Sportkör senior korosztályú tagjai 

Helyszín: Balatonfüred Kiserdő fedett sátor, 2 db salakos pálya 

A versenyre név szerinti párosok nevezhetnek írásban, és legkésőbb 2015. február 25.-i 

beérkezéssel a drhajba@t-online.hu, vagy a karoly.meszaros@citromail.hu  email címekre, 

vagy ugyanezen időpontig Herold Krisztián gondnokhelyettesnél. A pályák korlátozott 

számára és a verseny körültekintő lebonyolítására tekintettel, a határidőt kérjük betartani. 

Versenyigazgató: Mészáros Károly, Versenybíró: dr. Hajba Csaba 

  

A verseny lebonyolítására a veterán teniszversenyekre vonatkozó szabályok szerint, a 

nevezések számától függően kerül sor. 

Nevezési díj nincsen. 

mailto:drhajba@t-online.hu
mailto:karoly.meszaros@citromail.hu


A verseny ideje alatt a klubház a versenyzők rendelkezésére áll. 

A verseny díjazása: kupa és oklevelek. 

Az eredményhirdetés várható időpontja este 19.00 óra. 

Az Elnökség a versenyt követően a résztvevőket fehér asztal mellé invitálja fogadásra. 

 

 
 

2. Szezonnyitó egyéni háziverseny  

8 fő részvételével került sor május 16-án a szokásos évadnyitó férfi egyéni versenyre. 

 

Eredmények: 

1. helyezett Herold Krisztián  

2. helyezett Stanka László  

3. helyezett Csendes István 

 

 

3. A Szív Kupáról 

2015. június 20.-án került megtartásra a III. Szív Kupa 10 meghívott férfi senior páros 

részvételével. A meghívottak körét Prof. dr. Veress Gábor a kupa alapítója, a Sportkör a 

veterán bajnokságban játszó csapatkapitányok bevonásával alakította ki a hagyományoknak 

megfelelően. Úgyszintén a hagyományoknak felelt meg, hogy a versenyt, így mindenekelőtt a 

hozzá kapcsolodó kiszolgálást, annak valamennyi pénzügyi feltételét a meghívott szponzorok, 

így Földházi István tagunk és kiemelkedő támogatonk a Halker Kft., Gödry Zoltán 

képviseletében. A párosok két 5-ös csoportban játszottak körmérkőzést, majd az 1. és 2. 

helyezettek játszottak a helyezésekért. 

Az Eredmények: 

1.VeressGábor-ZsombókZoltán 

2.KupcsikGyörgy-SzecsődiIstván 

3. Szabó (Cege) Gyula - Hajba Csaba 

A jó hangulatú napot a versenyzők és hozzátartozóik jó hangulatú büfé vacsora mellett 

fejezték be a Blaha Étterem vendégségében. Végezetül külön megköszönjük Bocsor József és 

Herold Krisztián pálya előkészítését, Balázs Istvánné Zsuzsa és Salamonné Zsuzsa egész 

napos és odafigyelő segítségét. 

 

4. 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. 

 

 

 

5. Batyus rendezvény  

A rendkívüli meleg idő ellenére szép számmal vettek részt sportkörünk tagjai a július 25-i 

páros versenyen. A szokásnak megfelelően a helyszínen sorsoltuk össze az egyes párokat. 

 

Eredmények: 

Férfi páros 

1. helyezett Cendes - Gál páros 

2. helyezett Pázmány - Földházi páros 

3. helyezett Szabó (Cege) – Sárkány és Stanka – Balázs páros megosztva 

Női egyéni 

1. helyezett Balázsné Zsuzsa 

2. helyezett Salamon Zsuzsa 

3. helyezett Doktorné Ági 

4. helyezett Veress Józsefné 

 

 

6. Felkészítő páros verseny a Szent István Kupára 

2015 augusztus 1-én /szombaton/ 9 órától hirdetjük meg a Szent István Kupára felkészítő 

páros versenyt. Azokat a párosokat várjuk, akik indulni szeretnének az év kiemelkedő 

versenyén.Elózetesen az elmúlt évi tapasztalatokból kiindulva külön is felkértünk párosokat, 

így várhatólag 8-10 párosméri össze tudását az 1-2 3-as pályákon. Az eredményekről 

természetesen hírt adunk. 

  

 

7.  Októberi batyus rendezvény  

 



A szeptember végi rossz idő miatt elmaradt sportköri rendezvényt 2015. október 03-án 

ismételtük meg csodálatos napsütéses tenisz időben, jó hangulatban, és nagy érdeklődés 

mellett. A hagyományoknak megfelelően sorsoltuk össze az egyes párokat, akik két 

csoportban körmérkőzést játszottak, majd helyosztókra került sor. A hölgyeknél 7 

résztvevővel körmérkőzésekre került sor. 

Az eredmények: 

Férfiak  

1. helyezet: Homrodi-Sárkány  

2. helyezet: Ferenczyhalmi- Ifj. Solymár  

3. helyzetet: Kupcsik-Id. Solymár 

Nők: 

1. helyezet: Balázsné Zsuzsa  

2. helyezet: Szabóné Zsuzsa  

3. helyezet: Pető Éva 

 
 

 

8.  Karácsonyi kupa  

 

10 páros részvételével került sor december 19-én a szokásos meghívásos férfi páros 

karácsonyi kupára. 

Az eredmények: 

1. helyezet: Schütz - Győri páros 

2. helyezet: Szabó (Cege) - Tánczos páros 

3. helyzetet: Csendes - Fazekas (Pető Éva) és Veress - Herold párosok lettek megosztva 

 

 

9.  Februári páros verseny  

 

Jó hangulatban nagy érdeklődés mellett került lebonyolításra a februári páros teniszverseny, 

amelyre 8 férfi páros és 6 vegyes páros nevezett. Külön örömünkre szolgál, hogy az összesen 

26 résztvevő között 2 fiatal Szurma András és Horváth András is benevezett. 

Mind a férfi párosnál, mind a vegyes párosnál csoportok alakultak, ahol körmérkőzésre került 

sor, majd a csoportok első és második helyezettjei keresztbejátszással elődöntőt játszottak. A 

délelőtt 11 órától este 19 óráig tartó verseny végig rendkívül sportszerű volt. 

 

 

 

Az eredmények: 



1. helyezet: Balázs István – Csendes István 

2. helyezet: Szecsődi István – Kupcsik György 

3. helyzetet: ifj. Solymár János – Herold Krisztián és Hajba Csaba – Stanka László megosztva 

Vegyes párosok: 

1. helyezet: Homródi Péter – Pető Éva 

2. helyezet: Balázs Istvánné – Győri János 

3. helyzetet: Kiss Zoltán – Bial Gabi 

4. helyzetet: Oláh János – Salamon Zsuzsa 

 

 

 
 

 

       Mészáros Károly 

       Versenyigazgató 

  


