
Utánpótlás OB - 2021 / Bük 

 

 

Az előző évben csak részben lett megtartva az OB, idén minden korosztály és versenyszám 

teret kapott a négy napos rendezvényen, Bükön. 

 

1. nap 

 

U11 

Az első napon két ATSK-s versenyző Szögi Szonja és Kókai Szabolcs lépett asztalhoz 

mindketten második kiemeltként. Szabolcs betegen is vállalta a játékot, és a főtáblán két 

mérkőzést nyert, és döntő szettben maradt alul a Tamás ellen, így 5-8. helyen végzett. Ezzel 

az eredménnyel sajnos a 4. helyre csúszott vissza a ranglistán. Szonja 4 közé jutásért ajkai 

ellenfele ellen 2:0-ás szett hátrányból fordított, így elődöntőt játszhatott a mindössze 8 éves 

nagyon tehetséges Fazekas Lizett ellen. Nagy csatában döntő szettben sikerült revansot vennie 

-hisz előző versenyen kikapott tőle -, így döntőbe jutott. Végül 3:0-ra alulmaradt a döntőben 

Szűcs Natival szemben. Ennek ellenére kiemelném, hogy Szonja OB-n elért ezüstérme, 

egyéniben a legelőkelőbb helyezés az ATSK egyesület éremgyűjteményében. 

 

U13 

Erdélyi Blanka szintén kiemeltként kezdett, az első körben Csimazia Hanna ellen könnyedén 

nyert. A 8 közé jutásért nagy ellenfele Kiss Csenge ellen játszott, és sajnos az első szettben 

végig vezetve elvesztette azt. Ez nyomott hagyott a későbbi szettekre is, végül 3:0-ra 

elvesztette a mérkőzést.   

Szonja a csoportját és a főtábla első körét nyerte, majd idősebb, rutinosabb budaörsi ellenfele 

ellen kiesett a későbbi küzdelmekből. 

Kókai Szabika főtáblán kezdett és egy 3:0-s győzelem után, hasonló arányban kapott ki az 

esélyesebb Fegyver Zsombor ellen. 

 

2. nap 

 

U15 

AZ OB második napján a serdülők is bekapcsolódtak a versenybe. 

Szögi Szonja egy vereséggel egy győzelemmel zárt a csoportban, így főtáblára jutott, és ott 

Fónagy Á. Zsófi ellen nagy csatában végül döntő szett 9-re kapott ki. 

Erdélyi Blanka csoportjában egyedül nagy riválisától Szűcs Natitól kapott ki döntő szett 9-re, 

így másodikként végzett. A főtáblán az U15 győztese ellen nem volt esélye. 

Hangai Flóra 8. kiemeltként vágott neki a versenynek, a főtábla első körében egy magabiztos 

győzelemmel kezdett. A második meccset Dohoczki Nóri ellen vívta és 3:1-re győzött. A 

négy közé korábbi csapattársa Szosznyák Emma ellen játszott, és 3:1-re kikapott a későbbi 

győztestől. 

Kókai Szabolcs két meccset is nyert jó játékkal a csoportjában, a második helyen végzett, ez 

azonban most nem jelentett továbbjutást. 

Kókai Ákos is elsőként végzett a csoportjában, és két szoros, majd egy sima szett után 

kikapott a főtáblán a fiatalabb Poór Balázstól. 

Kasa Zsombi csoportgyőzelme után a főtáblán egy szettet tudott nyerni ellenfelétől, így 

búcsúzni kényszerült a versenytől. 

A Szögi-Erdélyi páros már összeszokottnak mondható, az első mérkőzésüket simán nyerték, 

majd a szintén fiatal pécsi duó ellen 3:0-ra kikaptak. 



Hangai F.-Jakab Orsi pár szintén egy mérkőzést tudott nyerni a főtáblán, a második körben 

már nagyon simán kikaptak a versenyszám későbbi győzteseitől. 

Kókai Á. - Kasa Zs. páros szintén összeszokottnak mondható, az előző ranglistaversenyen, a 

Budapest bajnokságon bronzérmet szereztek. A sorsolásukra se lehetett panasz, végül a 4 

közé jutásért egy fiatal(abb) párostól 3:0-ra kikaptak, így sajnos érem nélkül zártak. 

Kókai Sz - Fegyver Zsombi (KSI) a bejátszó mérkőzésüket magabiztosan nyerték, majd a 

főtáblán már nem sikerült továbbjutniuk. 

 

 

3.nap 

 

A serdülő és ifi vegyes párosokban dőltek el a helyezések. Serdülőben három párosunk 

küzdött a továbbjutásért, a Hangai-Kókai Á. és az Erdélyi-Kasa kettősnek sikerült is, a 

következő körben azonban búcsúzni kényszerültek. 

Ifiben a bejátszó helyekről egyedül a Hangai-Kókai Á.-nak nem sikerült a továbbjutás. Az 

Erdélyi-Kasa, Bácsi B.-Köllő Á., Pelyva-Zsigmond R. párosoknak viszont sikerült, de a 

főtábla első köre már végállomást jelentett mindegyik duónak.  

 

4.nap 

 

U19 

Öt lány és két fiú vágott neki az OB utolsó napjának.  

A párosokkal kezdődött és a Kókai-Kasa párosnak a főtáblán egy könnyed győzelem után, 

egy magasan kiemelt ellenfél jutott (Terék – Fehér), és búcsúzni kényszerültek. A lányoknál a 

főtáblán Hangai-Pelyva párosnak igen erős Statisztikás páros jutott, és érvényesült a 

papírforma, 3:0-ra kikaptak a lányok. A két még újonc korú Erdélyi-Szögi páros győzelemmel 

kezdett, a következő körben fiatal pécsi páros ellen óriási csatában, döntő szettben maradtak 

csak alul.  

Bácsi Bogi - Fónagy Á. Zsófia (Tiszaújváros) kettős bemutatkozó mérkőzésükön nem tudták 

megszorítani sem erősebb pesti ellenfelüket. 

Kasa Zsombinak és Kókai Ákosnak sajnos egyéniben nem sikerült meccset nyerniük a 

csoportjukban. 

Szögi Szonja egy győzelemmel, és két rendkívül szoros és izgalmas meccsen maradt alul 

jóval idősebb és tapasztaltabb ellenfelek ellen. Jövőre mutató játékot és magatartást mutatva. 

Hangai Flóra csoportjában most győzte le először a Statos Nagy Lilit, így bebiztosította a 

csoportgyőzelmet. A főtáblán serdülő páros társát Jakab Orsit győzte le, majd a legjobb nyolc 

közé, az aktuális ranglista 7. Czeglédi Szilvi ellen 2:1-re és 10:8-ra vezetett, de a győzelem 

mégsem sikerült. 

Pelyva Bogi egyéniben 2 győzelem 1 vereség mellett csop. másodikként végzett, főtáblán a 

mindössze 14 éves Molnár Kendrával - a későbbi ifi győztessel! - sorsolták össze és bár 

szoros szetteket játszott, nem sikerült igazán megszorítania. 

Bácsi Boglárka tavasszal lett igazolt versenyző. Az OB volt a második ranglistaverseny amin 

részt vett, és sikerült egy győzelemmel zárnia az ifik csoportjában. Még rutint kell szereznie. 

Erdélyi Blankának nem sikerült meccset nyernie a csoportjában, korosztályos pécsi riválisával 

szemben döntő szett 15:13-ra maradt csak alul. Blanka jól játszott, nagyon megérdemelte 

volna a győzelmet. 

A versenyen az ATSK edzői team, Bácsi Bernát, Lele Viktor és Simon Viktor segítette a 

fiatalokat.  

 

        Simon Viktor edző 


