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MEFOB asztalitenisz döntő beszámoló 

2019. április 16-17., Pécs 

 

A 2019-es Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság asztalitenisz döntője a 

hagyományokhoz híven Pécsett került megrendezésre. Az esemény nívójához tartozik, hogy a 

megnyitón az országos szövetség elnökhelyettese és a Pécsi Egyetem rektora és dékánja 

mellett jelen volt két korábbi világbajnok, Jónyer István és Klampár Tibor.  

Az indulók létszáma igen magas volt. Hozzávetőleg 7 egyetem 50 sportolója vett részt 

a megmérettetésen. A mezőny igen magas színvonalat képviselt mind a férfi, mind a női 

versenyszámban számos NB1-ben és NB2-ben szereplő játékos, sőt külföldön légióskodó 

válogatott játékos is akadt az indulók között.  

A debreceni egyetem részéről négy hallgató vett részt a bajnoki döntőn: Tarsoly 

Zsófia, Béres Zsófia, Galgóczi Balázs és Bán Gergely. Három versenyszám került 

megrendezésre a két napos rendezvényen (csapat, páros és egyéni). Csapatban a férfi 

egységünk a 8 közé jutásért szenvedett vereséget a Pécsi Tudományi Egyetem „B” csapata 

ellen 2-1-es arányban. Hozzá kell tenni, hogy esély volt a kettő nullás győzelemre is, miután 

Bán Gergely nyerte az első egyéni meccset és Galgóczi Balázs már kettő nullra vezetett a 

pécsi ellenfelével szemben. Sajnos innen fordítottak a Baranya megyeiek és következett a 

mindent eldöntő páros, ahol az összeszokottabb NB1-ben pallérozódó pécsi páros húzta be az 

utolsó pontot.  A női csapatban a lányok bejutottak a legjobb 8 közé, majd a négy köze 

jutásért szenvedtek vereséget a Szegedi Egyetem csapata ellen. Így sajnos ebben a 

versenyszámban nem sikerült az éremszerzés. 

Férfi párosunk elsőnek egy pécsi párost, majd a Veszprémi Egyetem elsőszámú 

párosát múlta felül magabiztos győzelemmel. A döntőbe jutásért pedig a Pécs elsőszámú 

párosa következett, akik ellen egy végig kiélezett csatában döntő szettben elszenvedett 

vereség jelentette a végállomást és egyben a bronzérmet. A női párosunk esetében a lányok 

magabiztosan két győzelemmel jutottak tovább a csoportból és a döntőbe jutásért 3:1 
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arányban vereséget szenvedtek az egyik Szegedi duótól. Így ők is egy bronzéremmel zárták a 

párosok versenyszámát.  

Végezetül pedig következtek az egyéni számok. A selejtező csoportokból három 

debreceni sportolónk is sikerrel vette az akadályt, egyedül Béres Zsófiának nem sikerült 

továbbjutnia. A főtáblán Tarsoly Zsófia és Galgóczi Balázs egy-egy kört menve a négy közé 

jutásért kapott ki. Mindkét esetben a későbbi döntős állt az útjukba. Bán Gergely pedig egy 

körrel hamarabb a 8 közé jutásért – a későbbi 3. helyezettől – kapott ki 3:2-es arányban. 

Összességében az erős mezőny ellenére kitűzött célokat elérte az egyetemi csapatunk és két 

bronzéremmel tért vissza Pécs városából. 

 

Olajos László 

Szakosztályvezető 

Debrecen, 2019. 04. 22. 


