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„A” kategória 

 

A szezon első utánpótlás versenyére 

Szeptember harmadik hétvégéjén került 

sor, ahol a 15 és a 19 év alatti 

versenyzők ragadtak ütőt. Az OSC 

csapatát népes mezőny képviselte, 

köztük olyanok is, akik először mérették 

meg magukat az „A” kategóriában. 

U15-ös kategóriában Erdős Fruzsina, 

Merő Emese, Kónya Bernadett, Sikari 

Sára és Madarász Réka állt rajthoz.  

Az egyéni csoportküzdelmeket sajnos 

csak Madarász Rékának sikerült 

abszolválni, de a lányok szépen helyt 

álltak a csoportküzdelmek során, 

tapasztalatnövelő meccseket és 

szetteket nyerve. 

Réka a főtáblán a debreceni Szoták 

Kittit, majd a hazai színekben versenyző Tóth Rékát verte meg a döntő felé vezető úton 

mindkettőjüket sima két szettben legyőzve. A fináléban pedig a pécsi Papp Tittina volt az 

ellenfél, akit 21-8 és 21-5-re sikerült legyőznie Rékának, bezsebelve ezzel a bajnoki címet. 

Lány párosban a Kónya-Merő és az Erdős-Sikari duók indultak el, akik közül utóbbi a 

nyolcban, míg előbbi a legjobb négyben végzett. 

 

U19-ben Karsai Anett, Madarász Réka és a lázasan rajthoz álló Madarász Tamás ragadott 

ütőt. Mindhárman nagyszerűen szerepeltek, hiszen egyikük sem maradt aranyérem nélkül, 

kiemelkedve a teljes mezőnyből. 

Vegyespárosban a Madarász testvérek kétséget nem tűrően verték meg ellenfeleiket, és 

így játszmaveszteség nélkül sikerült begyűjteniük a bajnoki címet. 

Lány párosban hasonló volt a séma, hiszen Réka és Anett kettősének szintén nem akadt 

legyőzője, sőt még játszmát sem vesztettek a bajnoki arany felé vezető úton. 

Fiú párosban Tomi a fehérvári Hircze Levente oldalán, két szoros meccset nyerve 

begyűjtötte az aranyérmet, a döntőben a pécsi Szenjai – Pytel kettőst fölülmúlva.  

Egyéniben Réka első kiemelthez méltóan, simán és könnyed játékkal jutott a döntőben, 

menetelés közben válogatott társát Bukoviczki Biankát (NYVSE) is két szettben legyőzve. 



Anett szintén simán jutott a fináléba, a négy között a korábbi magyar bajnok Major Zitát 

(Vízművek) is két vállra fektetve. A késő esti döntőben Réka tudott felülkerekedni 

csapattársán, egy sima és egy szoros játszmát behúzva. Mindkét lány a hosszú versenynap 

és a sok lejátszott meccs után is szép, látványos labdameneteket játszott. 

 

Egyéniben Tomi az első körben páros társát Hircze Leventét (FBSE) győzte le, majd a 

legjobb négy között a pécsi Szenjai Balázst tudta fölülmúlni mindkettőjüket két 

játszmában. A döntőre sajnos már nem tudott kiállni, betegsége miatt, így Pytel Bence lett 

játék nélkül a bajnok, de Tomi így is két aranyéremmel zárta a napot. 

 

A verseny végeredménye: Öt arany, kettő ezüst, és egy bronzérem 

 

 

Részletes eredmények: ITT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Írta: Varga Máté 
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