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2016. évi beszámoló Tollaslabda szakosztály
A Tollaslabda szakosztály év közbeni edzései továbbra is a Szent István Gimnázium tornatermében folynak. A hétfői
napokra szóló bérleti szerződés a Gimnáziummal fél-évente egy-egy keret-szerződés keretében került megkötésre,
számla alapján átutalással történik a kiegyenlítésre.
A szakosztály egyik fontos célja a MÁV-csoport fiataljainak egészség megőrző mozgási lehetőség biztosítása,
közösségi élet csapatösszetartó erején túl a versenyszabályoknak megfelelő tollaslabda sport ismertetése,
népszerűsítése, melyhez 2013 óta Cserni János 29-szeres magyar bajnok nyújt segítséget, aki havonta három
alkalommal vezeti edzéseinket. Irányításával tagjaink sokat fejlődtek a versenyszerű tollaslabda technikájának
elsajátításában.
Eredményesen zárult a MÁV Vezérigazgatóság Sport Club Tollaslabda Szakosztály által, immár 6. alkalommal
megrendezett Vasutas Tollaslabda Találkozó.
A verseny 2016. május 21-én, hagyományosan a Szent István Gimnázium tornatermében került megrendezésre. A
játékra nevezett 20 fő közül csak ketten nem jelentek meg, most utólag elmondható: sajnálhatják, hogy lemaradtak
erről a kiválóan megrendezett eseményről. A játék támogatóinak köszönhetően (MÁV Zrt.; Rail Cargo Hungaria, MÁV
START Zrt. Halmos Kft.) minden nevező játékos apró figyelmességeket tartalmazó csomaggal vághatott neki a
küzdelmeknek, melyek közül pl. a Fitness-szeletek még energiát is adtak a küzdelemhez.
A versenyzők 10 órakor már a szervezők által berendezett és kitakarított csarnokban kezdhették meg a játékokra
történő kötelező bemelegítést. Nem sokkal ez után pedig a VSC elnökhelyettese, egyúttal a versenybíróság vezetője,
Cséti Viktor beszédében pár kedves buzdító szóval nyitotta meg a versenyt.
A nevezett játékosok női egyéni, férfi egyéni és páros számokban álltak rajthoz, volt, aki két versenyszámban is indult.
A kiírás szerint 15 pontig tartó mérkőzéseken, mely minden játékosnak legalább 6 meccset jelentett, a játékok
sorsolása számítógépes programmal történt, melynek segítségével az eredményeket körről-körre kísérhették
figyelemmel a játékosok. Az izgalmas csatákat a pálya széléről a versenyzőkkel érkező barátok, családtagok is
nyomon követték. A szervezők megfelelő ital és étel utánpótlásról is gondoskodtak, ásványvíz és pogácsa formájában.
A délutánba nyúló esemény eredményhirdetésekor 4 aranyérem, 4 ezüstérem, 4 bronzérem talált gazdára, és a
dobogósok egy-egy serleggel is gazdagodtak, melyen feltüntetésre került az esemény neve, időpontja és az elért
helyezés.
A férfi egyéni volt a legnépszerűbb nevezési forma 14 fő indult ebben a versenyszámban, ahol az érmek sorsa az
alábbiak szerint alakult:

1. Cséti Viktor (Rail Cargo Hungaria)
2. Fejes Gábor (MÁV_START Zrt.)
3. Marton Roland (MAV SZK Zrt.)
A következő legnépszerűbb nevezési forma a páros versenyszám volt, melyben 12 fő (6 páros) indult, melyben nem
különböztettünk meg külön férfi, női párt az eredmények az alábbiak szerint alakultak:

1. Szívós Csilla (MÁV SZK Zrt.)– Hartyányi Dániel (MÁV SZK Zrt.)
2. Drenkó Balázs (VSC) – Halmos János (VSC )
3. Fekete András (MÁV SZK Zrt.) – Füzesi Ferenc (VSC )
A női egyéni versenyszámban 3 fő indult, az érmek sorsa az alábbiak szerint alakult:

1. oldal (összes: 2)

2016. évi beszámoló Tollaslabda szakosztály
MÁV-csoport (https://www.mavcsoport.hu)
1. Szívós Csilla (MÁV SZK Zrt.), II. Palánkai Eszter (VSC), III. Balázs Eszter(MÁV Zrt.)
A három kategória első három helyezettje a támogatók által biztosított értékes ajándékcsomag díjazásban is
részesültek, míg az összes versenyző névre szóló Emléklappal emlékezhet versenyen nyújtott teljesítményére.
A szervezők ezúton is megköszönik MÁV Csoport és a Rail Cargo Hungaria által, a verseny sikeres
megrendezéséhez nyújtott támogatásait, valamint a résztvevők egész nap folyamán tanúsított lelkesedését.
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