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A szezon második felnőtt ranglistaversenyének a Honvéd Zrínyi SE sportcsarnoka
adott otthont, ahol hat versenyző képviselte klubunkat.
Madarász Réka B kategória egyéniben szettet sem veszítve masírozott be a
döntőbe, ahol a Vízműves Kőrösi Ágival nézett szembe. A három szettes maratoni,
és mindvégig kiélezett csatából ezúttal Ági jött ki győztesen, de pár ponton múlott,
hogy Réka szerezze meg a győzelmet, hiszen a döntő szett csak 23-21-re lett Ágié.
Réka a női párosok során vigasztalódhatott, ahol Karsai Anett oldalán
játszmaveszteség nélkül, két sima győzelemmel húzták be a bajnoki címet.
Ez volt a lányok első, de nem az utolsó aranyérme.
A C kategóriás egyéniben Réka mellett már Anett is ütőt ragadott. Mindkét
lányunk könnyedén jutott el a legjobb négyig, ahol Anett a szegedi Sándorházi
Viviennel került szembe, míg Réka a Vízműves Major Zitával. Anettnek sajnos nem
sikerült legyőznie, a pontosabban és taktikusabban játszó Vivient, így sajnos két
21-18-as játszmában kapott ki. Réka azonban hozta a kötelezőt, és nagyon simán
megverte Zitát, hogy a döntőbe kerülve Vivient is legyőzze. A finálé egy sima és
egy szorosabb játszma után lett Rékáé, de az egész meccsen az ő játéka dominált.
C férfi egyéniben Paál Dani ált rajthoz, aki hosszú menetelés után egészen a
legjobb négyig jutott. Az elődöntőben a szegedi Pápai Balázst sikerült legyőznie,
egy három szettes hosszú meccsen. A döntőben a fehérvári Dubicz Máté
következett. Ezúttal a rutinosabb fehérvári győzött, de látszott, hogy a sok meccs
sokat kivett Daniból, és így nem tudta a legjobb játékát nyújtani.
A versenyen még Dudás Bálint is elindult, aki a nehéz csoportjából nem tudott
továbbjutni, de mindkét ellenfelétől nagyon szoros három játszmás meccseken
kapott csak ki.
C vegyes párosban Karsai Anett a Zrínyis Piliszky András oldalán indult el a
versenyen. A csoportküzdelmeket simán abszolválta a frissen összeállt kettős. Az
első komoly akadály a legjobb négy között következett, ahol egy három szettes
nagyon szoros csatában sikerült megverniük a második kiemelt Elek – Kaszás
duót. A finálé ehhez képes sokkal simábbra sikeredett, hiszen könnyed két
szettben verték meg a szegedi Pápai- Sándorházi kettőst, begyűjtve ezzel az
aranyérmet.

Férfi párosban Paál Dani és Varga Máté indult, és az első kiemelthez méltóan
megnyerték a versenyt, a döntőben egy kiélezett, szoros meccsen legyőzve a hazai
színekben induló Szabó Bálint – Pálfi Dávid kettőst.

A verseny végeredménye: Négy arany, két ezüst, és egy bronzérem volt.

Részletes eredmények: ITT

