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Az Erste Bank és a Magyar Tenisz
Szövetség között három tornából ál-
ló sorozatra jött létre megállapodás,
és Budapest után a második állomás
a Gyõri Teniszcentrum vadonatúj lé-
tesítménye. A rendezvénnyel kapcso-
latban Szabó Margit, a Teniszcent-
rum vezetõje és egyik tulajdonosa el-
mondta: nagyon örülnek annak,
hogy megrendezhetik ezt a nemzet-
közi versenyt. Deák Attila, az orszá-
gos szövetség fõtitkára a torna sajtó-
tájékoztatóján annak a véleménynek
adott hangot, hogy az ilyen alapverse-
nyek nagyon fontosak a magyar te-
niszsport számára, ugyanis a hazai
tehetségeknek ezzel tudnak lehetõsé-
get biztosítani a pontszerzésre és a
szakmai elõrelépésre. 

Múlt szombaton délelõtt az egyé-
ni selejtezõkkel  már meg is kez-
dõdtek a küzdelmek. Lapzártánk-
kor  a szabadkártyás Király Pálma
már túljutott az osztrák Metzin-
geren (1:6, 6:4, 6:4), és Marosi Ka-
ti is megverte a német Haegelét.
(6:0, 6:4). Lászlóffy Viviennek nem
volt szerencséje az ötödik helyen ki-
emelt finn Suomalainennel (4:6,
2:6), és Hídvégi Adrienn is kika-
pott a 6. helyen kiemelt szlovén
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TÍZEZER DOLLÁROS TENISZVERSENY

A Pápai úti Gyõri Teniszcentrum alig néhány hónapja nyitotta
meg kapuit és máris nagyszabású, pénzdíjas nõi teniszverseny-
nek ad otthont. A május 27. és június 3. között zajló eseményen
16 ország versenyzõi lépnek a salakra. 

Volktól (0:6, 1:6). Jól kezdett
Borsányi Csilla az osztrák Petro-
viccsal, és küzdelmes mérkõzésen
három szettben jutott tovább (6:1,
6:7, 6:3). A második helyen kiemelt
Németh Virág játékot sem engedé-
lyezett Suhajda Editnek, és simán
gyõzött (6:0, 6:0). 

Az eddigi játéknapokon annak
ellenére, hogy az idõjárás nem
volt a legoptimálisabb a játékra,
sok érdeklõdõ kilátogatott a Gyõ-
ri Teniszcentrumba. A mai napon
folytatódnak a fõtábla küzdelmei,
és pénteken délután kerülhet sor
a párosok, míg szombaton dél-
után az egyesek döntõjére. 

Szombaton délelõtt 10–12-ig
Dallos Róbert és Lépesfalvi Dá-
vid tanárok, valamint a tulipános
és gyakorlóiskola diákjainak rész-
vételével minitenisz-bemutató
lesz, míg ugyanebben az idõben
úgynevezett profi-amatõr verseny-
nyel várják az érdeklõdõket. 

Minden bizonnyal érdemes kilá-
togatni a tenisz szerelmeseinek a
pénzdíjas versenyre, ugyanis rit-
kán láthatnak városunkban ilyen
színvonalas játékot, érdekes mér-
kõzéseket és neves résztvevõket.




