
ASZTALITENISZ HÍREK  

A csapat az előkelő negyedik helyen fejezte be a megyei bajnokság előző szezonját. Volt remény 
arra, hogy a 2014/2015-ös bajnokságban két csapattal indulunk, de ez sajnos nem jött össze. 
Legjobb utánpótlás játékosunk, Gombola Bence, immáron legjobb játékosunkká nőtte ki magát, a 
megyei 1. osztályban szereplő Tokod csapatához igazolt. Turbucz István, aki az előző bajnokság 
tavaszi szezonjában 100%-os eredményt ért el, az idei bajnokságban szünetelteti csapattagságát. Így 
jelentősen meggyengülve vágtunk neki az új szezonnak. Az első két fordulót ennek megfelelően két 
vereséggel kezdtük. A nagyon megerősödő Pilismarót 1. csapatától 13-5-re, míg Mogyorósbánya 
csapatától 11–7-re kaptunk ki. Harmadik mérkőzésünket Vértesszőlős csapata ellen, nagy 
küzdelemben, 10–8-ra megnyertük. A sikerben nagy szerepet vállalt Schrammel Cintia, aki két 
mérkőzését is megnyerte a négyből. 

Következő mérkőzésünket az újjáalakult Sárisáp csapatával játsszuk, október 10-én 18 órakor a 
Tornateremben. Az utóbbi 35 évben nem rendeztek bajnoki mérkőzést Annavölgy és Sárisáp 
csapatai között. 

Utánpótlás vonalon Gombola Bence távozásával nagyon meggyengültünk. Bence 26. volt az 
országos korosztályos ranglistán. Sajnáljuk, hogy nem nálunk folytatja, de sok sikert kívánunk 
további pályafutása során. Schrammel Cintia a lányoknál 37. helyen áll korosztályában. Rajta kívül 
fennt van az országos ranglistán Oláh Barbara, az ifjúsági lányoknál 87., Dékány Sára és Petrovics 
Gréta az újoncoknál holtversenyben a 78.-ak, Kövér Tamara ugyanitt 82. Pósfai Bendegúz az újonc 
fiuknál 89., Petrovics Barnabás pedig 108. Ennyi ranglistás hellyel rendelkező utánpótlás 
versenyzője egy megyei csapatnak sincs. 

Az elmúlt időszakban sikerült pályázaton nyerni három új versenyasztalt, hálót, egy adogatógépet, 
tíz térelválasztót, pólókat melegítőket. Versenyzőink, különösen az utánpótlás korúak, bejárják az 
egész országot az Annavölgyi Bányász SE képviseletében és ismertetik meg az ország asztalitenisz 
közösségeivel Annavölgy települését. Az elkövetkező hetekben Szekszárdon, Lengyeltótin, 
Cegléden, Budapesten rendeznek utánpótlás versenyt annavölgyi résztvevőkkel. 

Felhívjuk Annavölgy asztalitenisz iránt érdeklődő lakosait, hogy lehetőség van hobbi szintű ping-
pongozásra. Hétfőn, szerdán, pénteken 17 és 19 óra között várunk mindenkit, aki mozogni, 
asztaliteniszezni szeretne. Asztalt, hálót, ütőt, labdát biztosítunk, csak váltócipőre van szükség. 
Jelentkezni a Tornateremben, a megadott napokon és időpontokban lehet. 
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