Asztalitenisz verseny visszavágó
2019. április 04-én került sor a Lorántffy – Rudas Kollégium Barátságos Asztalitenisz visszavágó versenyére. A 3 lány és 3 fiú tanulót
Szabó Tamás kollégiumvezető és Illés Endre nevelőtanár kísérte át hozzánk a megmérettetésre. Meglepetésre teljesen más eredmény
született a visszavágón, mint az első találkozás alkalmával:
Lány eredmények
I. Baksa Zolna
II. Kővári Henriett
III. Varga Dóra
IV. Foltán Viktória
V. Kerti Ramónia
VI. Péter Nikolett

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Fiú eredmények
Szarka Hunor
Molnár Krisztián
Jancski Richárd
Szetlik Martin
Romsics Roland
Csillag Attila

A tanulókkal egyetértésben a szervező – kísérő kollégákkal a hagyományteremtés mellett foglaltunk állást, így a következő tanévben is
sor kerül a két kollégium pingpong versenyére.
Fülöp Andrea szervező nevelőtanár

Asztalitenisz verseny Rudas - Lorántffy
Kollégium
2019. március 06-án hagyományteremtő céllal került megrendezésre a Rudas - Lorántffy Kollégium Barátságos Asztalitenisz versenye.
A Rudas kolesz és Szabó Tamás kollégiumvezető meghívására Fülöp Andrea nevelőtanár
3 lány és 3 fiú tanulót kísért át a megmérettetésre.
Lány eredmények
Fiú eredmények
I.
Foltán Viktória
I.
Romsics Roland
II.
Polyák Dorina
II.
Szetlik Martin
III. Kővári Henriett III. Jancski Richárd
IV. Kerti Ramóna
IV.
Szarka Hunor
V.
Péter Nikolett
V.
Molnár Krisztián
VI. Varga Dóra
VI.
Csillag Attila
A meghívást köszönjük utólag is, remekül helyt álltunk és a visszavágó sem maradhat el! - ebben mindannyian egyetértettünk. Az
időpont egyeztetés után visszahívással kerül sor a revansra.

Fülöp Andrea nevelőtanár

Megyei Kollégiumi Pingpong
Bajnokság
2019.01.28-án került megrendezésre Székesfehérváron a Megyei Kollégiumi Pingpong Bajnokság. Az eseménynek második
alkalommal adott otthont a József Attila Kollégium színháztermében. Fülöp Andrea nevelőtanár kíséretében 7 fiú tanuló indult
egyéni kategóriában. A versenyzők 3 x 8 fős csoportokba lettek sorolva, ahol körmérkőzéseket játszottak. Mindegyik csoportból kikerült
első helyezett küzdhetett meg egymással az I., II., illetve a III. helyezésért. Tanulóink bár férfiasan helyt álltak, de sajnos a végső
játszmákban nem lehettek jelen. Csoportjaikban viszont erős középmezőnyben végeztek. A megmérettetés jó hangulatban zajlott.
Köszönjük a házigazdának a verseny megszervezését és a remek játéklehetőségeket!
A Lóri kollégiumot képviselte: Szarka Hunor, Kálomista József, Romsics Roland, Csillag Attila, Muzs Balázs, Kovács Bence és
Kozma Roland.

Házi asztalitenisz verseny
2019.01.21.
A megyei verseny kiírása miatt a tervezettnél sokkal korábban kellett lebonyolítanunk a Házi asztalitenisz versenyt. Az idei
megmérettetésre a tavalyihoz képest is többen jelentkeztek: 14 fő érzett elég bátorságot ahhoz, hogy pingpong tudásáról számot adjon.
1 fő betegség miatt nem tudta vállalni a versenyt, a többiek között viszont hosszú, izgalmas meccsek után idén is kialakult a rangsor. a
DÖK jóvoltából értékes ajándékokban részesültek a helyezettek. Gratulálunk!!!

Helyezés
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Tanuló neve
SZARKA HUNOR
KÁLOMISTA JÓZSEF
ROMSICS ROLAND
CSILLAG ATTILA
MUZS BALÁZS
KOVÁCS BENCE
KOZMA ROLAND
MUZS SÁNDOR
BOLVÁRI BENCE
MALOMSOKI JÁNOS
UHRSPRINGER SOMA
PETERDI BENEDEK
SZÉLL ISTVÁN

Fülöp Andrea nevelőtanár

Megújult asztalitenisz
terem
2018. december 06-a nemcsak a Mikulás érkezése miatt fontos dátum a kollégisták életében. Ezen a napon az asztalitenisz szakkör tagjai
birtokba vehették és felavathatták a konditeremből kialakított pingpong edzőtermet a kollégium alagsorában. A helység kialakításában
sokan fáradoztak. Köszönjük a rendezett környezetet és az új asztalokat is!
asztalitenisz szakkör tagjai és Fülöp Andrea nevelőtanár

Asztalitenisz verseny
2018. november 14-én a kollégium lelkes pingpongos tanulói beneveztek Fülöp Andrea nevelőtanár vezetésével az Asztalitenisz
Diákolimpia Dunaújvárosi Döntőjébe. Mivel eddig még ez a csapat nem vett részt kollégiumon kívüli versenyen, ezért a játék- és
versenyzési lehetőség kihasználása volt a legfőbb célunk. Magunk is meglepődtünk, amikor az egyenes kiesés mellett az utolsó előtti
körig a csapattagok versenyben maradtak. Bár dobogós helyezést egyik korcsoportban sem értünk el, de tapasztalatszerzésnek remek
lehetőség volt.
A Lóri kolesz csapatot képviselte: Csillag Attila, Kálomista József, Klár Bálint, Muzs Sándor, Romsics Roland és Szarka Hunor.
Jövőre is ott leszünk!!!

Asztalitenisz verseny 2018
Több évnyi kihagyás után Kollégiumunkban 2017. szeptembertől ismét elindult az asztalitenisz szakkör Székelyné Fülöp Andrea nevelőtanár
vezetésével. Bár a heti egyszeri edzéseken sokkal több tanuló van jelen, idén 9 fő vállalkozott 2018.02.20-án a megmérettetésre. Kemény, izzasztó, gyakran
három menetből álló izgalmas játszmák után dőlt el az idei rangsor:

I. helyezett

Kovács Martin

II. helyezett
III. helyezett

Kálomista József
Romsics Roland

Jövőre kibővült csapattal és a lányok bevonásával szeretnénk részt venni a megyei versenyen is!
Gratulálunk és köszönjük a lelkes részvételt!

