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A 2014-15-ös versenyszezon első ranglistaversenyének a Hodos Tamás Tollaslabda 

csarnok adott otthont, ahol három kategóriában mérkőzhettek meg a felek. 

Az OSC szakosztályát nyolc versenyző képviselte, akik közül mindenki éremmel térhetett 

haza Újpestről.  

Első osztályban Madarász Réka, Karsai Anett, 

Madarász Tamás, Paál Dániel és Varga Máté 

ragadta meg a nélkülözhetetlen játékeszközt, hogy 

értékes ranglistapontokat szerezzenek, a szezon 

végi Grand Prix döntőre. 

Vegyes-párosban a Madarász testvérek rögtön egy 

magabiztos győzelemmel biztosították helyüket a 

legjobb négy között, ugyanis sima két szettben 

megverték a Multi Alarm színeiben induló Bogdán - 

Mester duót. Az elődöntőben a tapasztalt, 

többszörös magyar bajnok Csiszér Levente és Czifra 

Zsuzsa kettőse azonban útjukat álta egy három 

szettes kiélezett csatában. A  nyerhető meccsen 

ezúttal a rutin győzött, de így is szépen 

csillogó bronzéremmel indult a verseny. 

A férfi egyéni küzdelmek sajnos nem hoztak 

sok sikert, Madarász Tamás Gebhart Tamástól 

(Karai Se) , Varga Máté Szerecz Marcitól 

kapott ki meglepően simán, néhol 

reménytelen játékkal. 

A hölgyek egyesében mindkét lányunk vesztét 

a Vízművek üdvöskéje Kőrösi  Ági okozta. 

Karsai Anett és Madarász Réka is egy simább 

és egy szoros játszmát veszítve esett ki, így 

Anett a legjobb nyolc, míg Réka a négy között 

végzett. 

 



Az egynemű párosok során a Paál-Varga kettősnek nem sikerült továbbjutnia a 

csoportból, míg a lányoknál a Karsai – Madarász kettős kisebb meglepetést okozva 

egészen a döntőig menetelt. Réka és Anett a csoportküzdelmek során megverte a korábbi 

évek domináns kettősét az örökös magyar bajnok Fórián Csilla és lánya a válogatott 

Gonda Daniella alkotta kettőst. A nagyszerű játék azonban a döntőben kevésnek 

bizonyult, a jelenlegi legjobb magyar játékos, Sárosi Laura és párja Bogdán Nikolett ellen. 

C kategóriában Paál Dani, Madarász Tomi és Varga Máté 

állt rajthoz. Egyéniben Dani simán jutott az elődöntőbe, 

ahol az első kiemeltet búcsúztató Pusztai Balázstól kapott 

ki két szettben. Tomi is magabiztosan vert meg mindenkit, 

egészen a döntőig menetelve, ahol sajnos ő sem tudott 

ellenfele lenni, az ezúttal magasabb szinten játszó 

Pusztainak, így be kellett érnie a második hellyel. 

Férfi párosban a Paál-Varga duó a döntőig jutott, ahol egy 

három szettes maratoni csatában maradt alul a fehérvári 

Nagy-Szabó Levente és Turzó Balázs alkotta kettős ellen, 

döntő szett 21-19-re. 

D kategóriában Károlyi Angéla, Ludvig Szilárd és Dudás 

Bálint indult, és mindhárman magabiztos játékkal 

rukkoltak elő, aminek meglett az eredménye. Angéla két meccset nyerve egy vereség 

ellenében, második helyen végzett, míg a fiúk házi döntőt játszottak egyéniben. A 

rendkívül szoros, háromjátszmás fináléból ezúttal Bálint jött ki győztesen, megszerezve az 

aranyat. A két finalista ezután összeállt a párosok küzdelmeire, és egy erős csoportban 

szerezték meg a harmadik helyet. 

A verseny végeredménye: Egy arany, négy ezüst és öt bronzérem. 

 

Részletes eredmények: ITT 

 

 

 

 

 

Írta: Varga Máté 
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