Pingpong Határok Nélkül — a roadshow elindult
Írta: Répási István, BeregSEK-sajtószolgálat
2019. január 21. hétfő, 17:05

A Debreceni Asztalitenisz Klub (D.A.K) kezdeményezésére 2019. január 13-án elrajtolt a
„Pingpong Határok Nélkül” elnevezésű nemzetközi amatőr asztalitenisz bajnokság. Az
eseményfolyam hasonlatos a BeregSEK által 4 éve útjára indított Beregszászi Amatőr
Asztalitenisz Vándorkupához, annyi eltéréssel, hogy szervezői ezúttal 4 ország
(Magyarország, Románia, Szlovákia, Ukrajna) részvételével bonyolítsák le a
„roadshow-t”.
A résztvevő országokat képviselő csapatok mindegyike szervezője is egyben a
kupasorozatnak. Az ötletgazda felkérésének ugyanis az volt feltétele, hogy a résztvevők
kötelezzék el magukat arra (Ukrajna esetében a BeregSEK), hogy legalább egy versenyt
hazájukban rendnek meg. Ennek megfelelően a versenynaptár az alábbiak szerint alakul:

1. Alesd (Románia, január 13.),
2. Tiszacsege (Magyarország, február 17.),
3. Buzita (Szlovákia, egyeztetés alatt);
4. Gyulafehérvár (Románia, egyeztetés alatt);
5. Ózd (Magyarország; május 26.);
6. Nagyvárad (Románia, június 15-16);
7. Hajdúdorog (Magyarország, egyeztetés alatt);
8. Hajdúnánás (Magyarország, egyeztetés alatt);
9. Marghita (Románia, szeptember 25.);
10. Beregszász (Ukrajna, október 13.);
11. Nagykároly (Románia, egyeztetés alatt).

A rendezvény 12.-ik fordulójának záróünnepsége, december 15-én lesz Debrecenben, a D.A.K
nagyerdei stadion asztalitenisz bázisán. (Temesvár és Budapest menet közben jelezte
csatlakozási szándékukat a részvételre.)

Az első, Alesdi forduló hely- és kapacitáshiány miatt Nagyváradon volt megszervezve az Era
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Shopping Parkban, ahol a résztvevőknek párban és egyéniben is meg kellett küzdeniük a
csoportból, majd az egyenes kieséses szakaszból való tovább jutásért. Az első fordulót
követően 6 kategóriában (profi páros, profi egyéni, amatőr páros, amatőr egyéni és 14 év
alattiak párban és egyéniben) is eredményt hirdettek.

A Prodán János vezette BeregSEK-csapat három versenyzője kategóriájának (páros amatőr)
második felében végzett. A Répási István - Martin Roland (2-2 győzelem) és a Nagy Viktória Nadaban Horatiu (1-1 győzelem) összetételű párosoknak a 3. és 4. helyen sikerült tovább
jutniuk csoportjaikból. Ezt követően egyenes kieséses szakaszban folytatódtak a párharcok. A
beregszászi csapatoknak az egyenes kiesés első fordulója jelentette a verseny végét, ám addig
gyűjtött pontjaik megmaradnak a következő fordulókra. A debreceni, 12.-ik zárófordulót
követően összegzik a csapatok addig elért (csapatbéli és egyéni) eredményeit és az alapján
állítják össze a verseny végleges rangsorát.

Eredmények az érintett kategóriákban (amatőr páros):
1. hely: Várady Tibor - Simu Marius (Románia, Nagyvárad) - 16 pont;
2. hely: Szemerszki Richard - Kiss Sándor (Magyarország, Tiszacsege) - 12 pont;
3. hely: Comiati Alexandra - Pascui Nicoleta (Románia, Nagykároly) - 8 pont;
…..
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14. hely: Répasi István - Martin Roland (Ukrajna, Beregszász) - 2 pont;
….
17. hely: Nagy Viktória - Nadaban Horatiu (Ukajna/Románia) - 1 pont;
....
20. hely: Hegyi Peter-Hegyi András (Magyarország, Debrecen) -1 pont.

Egyéni:
1. hely: Várady Tibor (Románia, Nagyvárad) - 16 pont;
2. hely: Simu Marius (Románia, Nagyvárad) - 16 pont;
3. hely: Szemerszki Richard (Magyarország, Tiszacsege) - 12 pont;
….
27. hely: Répási István (Ukrajna, Beregszász) - 2 pont;
28. hely: Martin Roland (Ukrajna, Beregszász) - 2 pont;
….
33. hely: Nagy Viktória (Ukrajna, Beregszász) - 1 pont;
…..
40. hely: Hegyi András (Magyarország, Debrecen) - 1 pont.

A részletes versenyeredmények megtalálhatóak a társszervező Nagyváradi Tibclau Sportklub
hivatalos honlapján a http://www.tibclau.ro/index.php/biliard/ oldalon (román nyelven).

Aki kedvet kapott, hogy csatlakozzon a beregszászi csapathoz, és jelezné részvételi szándékát
a hátralévő versenyekre, az érdeklődjön a feltételekről Répási Istvánnál a +380 (95) 490 36
11-es mobilszámon személyesen, vagy e-mailben a cok.bereg@gmail.com elérhetőségek
valamelyikén.

Lejegyezte: R. I., BeregSEK-sajtószolgálat
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