
2020 MINI Cadet Open 

 
 

Az év első napjaiban, kétnapos nemzetközi egyéni és csapatversenyen vettek részt 

Budapesten az ATSK fiatal versenyzői. 

 

Csapat verseny 

 

U13 Lány:  

 

Erdélyi Blanka – Szögi Szonja  

A két fiatal U11-es korosztályú tehetség egy szlovák és egy ukrán csapat ellen maradt alul a 

csoport meccsek során. A vigaszágon az Ukrán „C” csapatot tudtál legyőzni, éjszakai 

maratoni csatában. 

 

U13 Fiú:  

 

Kókai Ákos (ATSK) – Varga Botond  

„C” válogatottként, csoport második helyezés után a főtáblán egy cseh csapat állta az útjukat. 

A szegedi edző, Nagy Bence felkérést kapott, hogy e csapatot irányítsa a versenyen. 

 

U15 Lány:  

 

Szosznyák Emma (ATSK) – Tanács Nóra a magyar színeket „C” válogatottként képviselte 

és harmadik helyen zárt, a magyar „A” csapat ellen már nem sikerült a győzelem a döntőbe 

jutásért. 

 

Hangai Flóra – Csór Laura (Szolnok)  

A csoport meccsek során a 2. helyezést sikerült elérni, a főtábla első körében maradtak alul 

erős ellenfél ellen. 

 

U15 Fiú:  

 

Kasa Zsombor – Kopányi Áron (Békés)  

A csoport meccsek során a 2. helyezést sikerült elérni, a főtáblán a verseny későbbi második 

helyezettje ellen nem sikerült a bravúr. 

 

 

Egyéni verseny 

 

U11 Lány:  

 

Erdélyi Blanka  

Négy fős csoportban 4. helyen zárt, a vigaszágon a legjobb négy közé jutott. 

 

Szögi Szonja  

Az U10-es korú versenyző első nemzetközi versenyén a 3 fős csoportban 3. helyen zárt, 

vigaszágon már nem indult. 

 



U11 Fiú:  

 

Kókai Szabolcs a 4 fős csoportban, egy győzelemmel és szerencsés körbeverésnek 

köszönhetően második helyezettként továbbjutott. A főtáblán egy ukrán fiú állította meg. 

 

U13 Fiú:  

 

Kókai Ákos  

A 4 fős csoportban 3 győzelemmel az első helyen végzett, a főtáblán egy győzelem után, erős 

ellenfél ellen esett ki. 

 

Kasa Zsombor  

A csoport meccseket a harmadik helyen zárta, a vigaszágon jó játékkal a döntőbe jutott, és ott 

második helyezést ért el. 

 

U15 Lány:  

 

Hangai Flóra   

A 4 fős csoportban egy győzelemmel 3. helyen zárt, a vigaszágon nem sikerült tovább lépnie. 

 

Szosznyák Emma  

Magabiztos játékkal csoport elsőként jutott tovább, a főtáblán a legjobb 8 közé jutott. A 

verseny végére sajnos meg is sérült, amit több hónapos kihagyás követett. 

 

A versenyen Bárkányi Gabriella, Szosznyák Attila, Nagy Bence és Simon Viktor segítette a 

szegedi utánpótlás versenyzőket. 

 

 

 

 

Budapest Bajnokság  2020. január 24-26. 

 

Két bronz érem a Budapest Bajnokságról! 

 

Az U11-es fiúk versenyében a kilenc éves Kókai Szabolcs első alkalommal állhatott fel 

országos ranglistaversenyen a dobogóra, miután a csoportját megnyerve, a főtáblán is két 

mérkőzést tudott megnyerni.  

Szintén ebben a korcsoportban versenyzett Erdélyi Blanka, aki csak a későbbi győztes ellen 

vérzett el az elődöntőben, így ő is dobogóra állhatott az eredményhirdetés alkalmával. Ugyanitt 

Szögi Szonja játszott negyeddöntőt, és ő is a későbbi győztestől kapott ki nagy csatában, 3/2-

re! 

Az U13-as fiúk versenyében mindkét szegedi fiú, Kókai Ákos és Kasa Zsombor is a legjobb 

nyolc közé jutott, ami nagyszerű eredmény. 

 

Az újév első ranglistaversenyén Bácsi Bernát, Nagy Bence és Simon Viktor edzői team 

segítette a fiatalokat. 

 

 

 

 



Országos Bajnokság Kecskemét, 2020. február 28-29. 

 

 

Kókai Szabolcs magyar bajnoki bronz érmet nyert az U-11-es korosztályban! 

 

 

Hétvégén került megrendezésre Kecskeméten az Újonc OB, amelyen az ATSK Szeged fiatal 

versenyzői is részt vettek. Nagyszerűen szerepeltek, hiszen a negyeddöntőig mindenki eljutott. 

Az éremszerzés csak Kókai Szabolcsnak sikerült, aki végül a dobogó 3. fokára állhatott fel. 

Abból a szempontból is érdekes volt ez a verseny, hogy egyszerre rendezték az újonc, az U21, a 

felnőtt, a veterán és a para asztalitenisz OB-t, a Mercedes Benz Sportakadémián, 30 asztalon! 

 

Az U11-es fiúk versenyében a kilenc éves Kókai Szabolcs első alkalommal állhatott fel 

országos bajnokságon a dobogóra. 

Szintén ebben a korcsoportban versenyzett Erdélyi Blanka és Szögi Szonja, mindketten a 

negyeddöntőben szenvedtek vereséget. 

 

Az U13-as fiúk versenyében mindkét szegedi fiú, Kókai Ákos és Kasa Zsombor is a legjobb 

nyolc közé jutott, ami nagyszerű eredmény.  

 

Az országos bajnokságon a Bácsi Bernát, Nagy Bence és Simon Viktor edzői team segítette a 

fiatalokat. 

 

 

Serdülő Moatsz-kupa 

 (Budapest 2020.03.07.) 
 

Az elmúlt hétvégén került megrendezésre szombaton az egyéni, vasárnap a 
csapatverseny. Sajnos, sérülés (Szosznyák Emma, Kókai Ákos) és más okok miatt, 
sem a lányoknál, sem a fiúknál nem indított csapatot a szegedi egyesület. 
 
A lányoknál két újonc, Szögi Szonja U10-es és Erdélyi Blanka U11-es korú versenyző 
is vállalta a nagyobbak között a megmérettetést. Szonja felemásan zárta a 
csoportküzdelmeket. Dohoczki Nóritól simán kikapott, majd budaörsi ellenfelét nagy 
csatában verte, Ádám Flórát meg két szettben is megszorongatta, ami szép 
eredmény tőle. A vigaszágon a pécsi Nagy Judit ellen jó játékot mutatva, sajnos 
döntő szett 9-re alulmaradt. 
Erdélyi Blanka volt az, akit ezen a versenyen, még az ág is húzott. A csoportban 
kétszer is 2:0-as vezetésről veszített, előbb Benczik Dóri, majd Szuhanyik Gréta 
ellen, így vigaszágon folytathatta. Pétery Johanna ellen egyedül - edző nélkül - 
vitézkedett, és itt is nagy csatában, végül 3:2-re kikapott.  
Hangai Flóra első éves serdülő, a csoportmeccseket hibátlanul vette, a főtábla első 
körében 0:1-es hátrányból fordított Sinka Zsóka ellen, majd erősebb ellenféltől 
Czeglédi Dorkától kapott ki simán a 8 közé jutásért. Ez az eredmény az aktuális 
ranglistahelyezéséhez (18.) passzol. 
 
A fiúknál Kasa Zsombor magabiztos játékkal csoportelsőként jutott tovább, ahol a 
legjobb 16 közé már nem sikerült bejutnia. 
 

A lányoknál Simon Viktor, a fiúknál Bácsi Bernát edző segítette a fiatalokat. 



Évadnyitó 
Statisztika/KSI 2020 augusztus 26-28. 

 

Lányok 
U11 

Erdélyi Blanka csoportgyőztes lett, majd a 4 közé jutásért a második kiemelttől kapott ki 3 

szettben, 

Szögi Szonja szintén csoportgyőztesként zárt, a 4 közé jutásért az első kiemelttől, a későbbi 

győztessel szemben maradt alul. 

 

U13 

Szonja csoport másodikként jutott a főtáblára, ott idősebb ellenfelével szemben helytállt, de 

nem sikerült a továbbjutás. 

Blanka hasonlóan klubtársához a főtábla első körét még sikerrel, a másodikat már vereséggel 

zárta. 

 

U15 

Hangai Flóra magabiztosan, jó játékkal nyerte a csoportját, a főtábla második körében a 

legjobb játékát nyújtva a verseny későbbi győztesével szemben maradt alul döntő szettes 

vezetésről. 

Szosznyák Emma több hónapos sérülés/felépülés után állt ismét asztalhoz, a főtáblán a 

második körben, szoros csatában fiatalabb ellenfele ellen kikapott. 

 

Páros 

Hangai – Csór Laura (Cegléd) egy korábbi sikeres szereplés után, ismét együtt álltak 

asztalhoz. Egy fiatalabb, de lelkes(ebb) duó ellen most nem sikerült a továbbjutás. 

A két még erősen újonc korú Erdély-Szögi páros bombaformát mutatva, két serdülő korú 

szekszárdi ellenfelük ellen nagy csatában maradt csak alul. Bizakodásra ad okot, a mutatott 

játékuk, a későbbiekre nézve. 

Szosznyák – Tanács (Kiskunmajsa) már több versenyen szerepelt együtt, a verseny első 

fordulójában megizzadva jutottak tovább, a második meccsük már éremért zajlott, de a pesti 

páros most jobb volt. 

 

U18 

Egyéniben Hangai Flóra és Szosznyák Emma a csoportból tovább jutott, és mindketten jó 

játékot mutatva, de búcsúzni kényszerültek a főtáblán, az első, ill. második körben. Pelyva 

Bogi 3. helyen zárt a csoportban, így nem jutott tovább. 

 

Páros 

Szosznyák-Tanács (Kiskunmajsa) az első körben erőnyerőként jutottak tovább, a következő 

körben már éremért folyt a játék, ahol a második kiemelt pesti páros győzött.  

Pelyva Bogi ex-klubtársával Tóth Nórival alkotott egy párt. Az első fordulót sikeresen zárták, 

a másodikat az első kiemelt ellen már nem sikerült megnyerniük. 

 

 

 

 

 



Fiúk 
U11 

Sárai Pál első bemutatkozó ranglistaversenyén a csoportból továbbjutva, a főtáblán az első 

kiemelt ellen már alul maradt. Ez szép teljesítmény, így ő is rögtön felkerült a 21. helyre az 

országos ranglistán.  

Kókai Szabolcs kiemeltként (v)érmes reményekkel neki vágva, most csak a legjobb 8 közé 

jutott. Még lesz bőven lehetősége érmeket szerezni, hisz még csak 10 éves múlt. 

 

U 13 

Sárai Palika megtapasztalta az idősebb korosztály erejét, a csoportból nem jutott tovább. 

Kókai Szabolcs csoportgyőztesként jutott a főtáblára, ahol tisztes helytállásra futotta pesti 

ellenfelével szemben. 

Kókai Ákos kiemeltként a főtábla első fordulójában is alaposan megizzadt, döntő szettben 

még sikerült kiharcolnia a továbbjutást. A következő meccsen hasonló helyzetben már a 

fiatalabb ellenfele győzött. 

Kasa Zsombi is hasonlóan járt, mint klubtársa, őt is a főtábla 8 közé jutásért állították meg. 

 

U15  

Fiúknál Kasa Zsombor csoportelsőként jutott tovább a főtáblára. Itt már erősebb ellenféllel 

sorsolták össze, és győzött is a rutin. 

A még nagyon fiatal Kókai Szabolcs egy győzelemmel zárt a csoportmérkőzések alatt, így 

nem jutott főtáblára. Bátyja Ákos is egy győzelemmel zárt a csoportban, így sajnos ő is 

kiesett. 

 

Páros:  

Újból együtt indult Ákos és Zsombi ranglistaversenyen. Egy magabiztos győzelem után, a 

közepes erősségű ellenfél ellen már nem sikerült nekik a továbbjutás. 

Kókai Szabolcs pesti társával, Fegyver Zsomborral győzelemmel mutatkozott be a serdülők 

mezőnyében, a legjobb 8 közé jutásért már idősebb/tapasztaltabb ellenfelük ellen már nem 

volt esélyük.  

 

Az ATSK fiatal versenyzőit Márki Ernő, Bárkányi Gabriella, Nagy Bence és Simon Viktor 

segítette. 

 


