TÁJÉKOZTATÓ
AZ ATTE ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A 2019/2020-as évad félév értékelése

2019 nyarán hosszú idő után ismét megalakult az Angyalföldi Természetbarát és Testedző
Egyesület (ATTE) asztalitenisz szakosztálya Sári László szakosztályvezetésével. A szakosztály
tagjai első körben a Szufla Szabadidő Egyesület korábbi játékosai lettek. A szakosztály létszáma jelenleg 27 fő (közülük 18-an MOATSZ igazolás is rendelkeznek).
Az asztalitenisz szakosztály az első évében öt csapattal vesz részt a különböző bajnokságokban.
Három csapat a Budapest Bajnokság küzdelmeiben vesz részt, kettő pedig a kerületi bajnokságban. Csapataink jól kezdték a szezont. Később kisebb visszaesés jellemezte a teljesítményt.
Az évad felénél elmondható, hogy csapataink nincsenek veszélyben a kiesést illetően, de dobogó közelben is csak az 5. számú csapatunk tartózkodik.
Csapataink helyezése:
 ATTE I.:
Budapest 1/B,
11. hely,
12. pont
 ATTE II.:
Budapest II.o.,
7. hely,
15. pont
 ATTE III.:
Budapest II. o.,
10. hely,
13. pont
 ATTE IV.:
Kerület 1.,
11. hely,
8. pont
 ATTE V.:
Kerület 2.,
4. hely,
17. pont
Adott osztályában egyesületünk játékosai közül többen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A
legmagasabb osztályunkban ranglista 6. Horváth Kálmán, de a ranglista 12. Laskovics Levente
is húzóember. Kiváló teljesítményt nyújtott még Bundula Csaba és Stirling Tamás is. A Kerület
2. osztályban szakosztályunk egyetlen diák tagja Baczakó Kristóf holtversenyben 1-4. helyen
áll, de édesapja Baczakó Károly is kiemelkedőt nyújtott. Kristóf decemberben megnyerte a budapesti asztalitenisz diákolimpiát a középiskolások között. Ez nagy siker az Angyalföldi TTE
számára is.
Szakosztályunk csapatai jelenleg a korábbi játékhelyeiken, Zuglóban, valamint Kőbányán játszanak, de célunk, hogy a jövőben XIII. kerületi játékhellyel rendelkezzünk. Szeretnénk tagságunkat tovább növelni kerületi lakosokkal.
Egyesületünk, szakosztályunk Kiss László klubigazgató szervezésének köszönhetően a kerület
szabadidősportjának szervezésében is részt vesz. Havonta 1-2 alkalommal ingyenes játéklehetőséget biztosítunk a kerületi lakosoknak a sportág megismeréséhez a Vizafogó Általános Iskolában szombat délelőttönként a XIII. Kerületi Nyitott Hétvégék program keretében. Emellett
havonta egy csütörtöki délelőtt az Angyalföldi Sportközpontban szenior sportolók is űzhetik az
asztaliteniszt. A szeptemberi Angyalföldi Sportfesztivál programjában is szerepel sportágunk.
Várunk minden kerületi lakost rendezvényeinkre. Érdeklődni lehet az eseményekről:
iroda@atte.hu –n, valamint a XIII. Kerületi Nyitott Hétvége facebook oldalon.
Budapest, 2020. január 05.
Sári László
szakosztályvezető

