
ANNAVÖLGY KUPA 

Először rendezte meg Sportegyesületünk Asztalitenisz Szakosztálya az Annavölgy Kupa utánpótlás 
versenyét. Az eseményre előzetesen 11 település 50 versenyzője nevezett. Nyolc versenyszámban 
folytak a küzdelmek. A legnépesebb mezőny a nem igazolt fiúknál jött össze, tizenhatan versengtek, 
de a többi kategóriában is sokan vettek részt. 

                  

A lányoknál kimagaslott a Tatai AC ifjú versenyzője, a tízéves Adamik Csenge, aki koránál fogva 
három versenyszámban is elindult, és valamennyit meg is nyerte. A fiúknál is volt egy kimagasló 
versenyző, Gombola Bence, aki két éve nálunk ismerkedett meg komolyabban a sportággal és azóta 
az Egyesületünk igazolt versenyzője. Bence 12 évesként két korosztályba indult, az újonc I.-es / 13 
évesek/ és a serdülő / 15 évesek/ kategóriában. Mindkét versenyszámot megnyerte. Az újonc I.est 
könnyedén, míg a serdülőknél nagy küzdelemben verte az elődöntőben a nála esélyesebb tardosi 
Moravcsik Marcellt, majd pedig a döntőben színvonalas és küzdelmes mérkőzésen a Tatai AC 
versenyzőjét, Balogh Mátét verte meg.  

                                   

Jól szerepeltek a többi versenyzőink is. Schrammel Cintia ütőváltás problémái miatt egy kicsit 
elmaradt a várt eredménytől, de így is sikerült a bronzérmet megszereznie. Szintén bronzérmesek 
lettek a Petrovics testvérek, Gréta és Barnabás. Két érmet nyert Pósfai Bendegúz, aki második lett 
saját korosztályában az újonc II.-ben, és harmadik az újonc I.-ben. 

                 



Sajnos az összesített eredmények alapján hirdetett csapatversenyben a Tatai AC csapata szerezte 
meg az ANNAVÖLGY Kupát. A mi csapatunk második lett, megelőzve a Soproni TURRIS SE, 
Vértesszőlős, Tardos, Leányvár, Pilismarót csapatait. 

A verseny keretében adta át Lindner Ádám a Magyar Asztalitenisz Szövetség 40 ezer Ft értékű 
JOOLA sportszer-ajándékait, két legeredményesebb utánpótlás korú versenyzőnknek, Schrammel 
Cintiának, aki decemberben 34. volt az országos korosztályos ranglistán és Gombola Bencének, aki 
22. ugyanezen a ranglistán és ezzel a legjobban rangsorolt megyei versenyző. 

 

 

Utánpótlás korú versenyzőink egy héttel korábban a Megyei Utánpótlás Bajnokságon vettek részt.  

Annavölgyi eredmények:  

Gombola Bence – 1. hely újonc egyes., 2. hely – serdülő egyes, 3. hely serdülő páros / Pósfaival/ 
Pósfai Bendegúz – 2. hely újonc egyes, 3. hely serdülő páros / Gombolával/ 
Petrovics Gréta – 3. hely újonc egyes, 3. hely serdülő és ifjúsági páros / Dékány Sárával/ 
Dékány Sára – 3. hely újonc egyes, 3. hely serdülő és ifjúsági páros / Petrovics Grétával/ 
Schrammel Cintia – 3. hely serdülő és ifjúsági egyes, 2. hely serdülő és ifjúsági páros. 

A jó eredményeknek köszönhetően jelenleg hét versenyzőnk szerepel az országos korosztályos 
ranglistákon: Gombola Bence, Pósfai Bendegúz, Petrovics Barnabás, Schrammel Cintia, Dékány 
Sára, Petrovics Gréta és Kövér Tamara. 
 
 
Elkezdődött a felnőtt megyei csapatbajnokság tavaszi szezonja. 
Eredmények: 
Annavölgy – Mogyorósbánya     9 - 9 
Vértesszőlős – Annavölgy          3 – 15 
Annavölgy  - Tatai AC               7 – 11 
Tokod   -  Annavölgy                  7 – 11 
 
 
                                                                                                                                  Jakab József 


