
Tisztelt Elnökség és Klubtagok! 

 

Potter Kupa beszámoló 

(Barcelona) 

 

8 csapat részvételével rendezte meg a Spanyol ILTC. a 4 napos találkozót. A magyar női 

csapat nevezését fogadták el. 

 

 
Játékosaink:   

• Turi Zsuzsanna (WTA világranglista 430.) 

• Serfőző Eszter (WTA világranglista 600.)  

• Nagyné Csurgó Virág (WTA világranglista 160., páros 80.helyezett) 

 

 

 

A színvonalas rendezés első 2 napján a Real Tennis Klub Barcelona gyönyörű pályáin zajlott, 

ahol 1978-ban hajdani elnökünk Taróczy Balázs nyerte az ATP versenyt, aki jelenleg a 

magyar konzul és kilátogatott a meccsünkre feleségével Köves Nórával. Balázs és Nóra mai 

napig tagok és teniszeznek ebben a klubban. Nórát meginvitáltuk a klubunkba való belépésre, 

mivel ő is WTA játékos volt. Nóri a felkérést örömmel elfogadta. 

Invitálásunkra kijött drukkolni még Markovits László az MTSZ alelnöke, aki épp ott 

tartózkodott Barcelonában. 

 

A 6. helyen végeztünk. 



 
 

Első nap veszítettünk a 2. kiemelt Spanyol A. csapat ellen 2-0-ra: 

 

                                             Avila Neus- Csurgó Virág  6/1  3/6  6/1 

                                             Kiera Gisela- Serfőző Eszter  6/1  6/1 

                                         

Második nap nyertünk a Francia csapat ellen  2-0-ra: 

                                            Csurgó Virág - Didelot Sophie   6/0  6/0 

                                            Serfőző Eszter- Grimal Chantal 6/7  6/4  10/6  

                                  

Harmadik nap kikaptunk a Spanyol B. csapat ellen 2-0-ra:                                      

         Homedes Marta-Serfőző Eszter 6/3 6/4 

                                            Castellá Ávrea - Turi Zsuzsanna  6/2  6/3 

 

A klubban a pályák korlátozottan álltak rendelkezésre, ezért amennyiben az egyéni 

mérkőzések után eldőlt a találkozó, nem játszották le a párosokat. 

 



Az utolsó nap a döntőket a másik nagy híres POLO Tenisz Klubban rendezték. 

A klubban 2000 teniszező játszik, amiből 1000 gyerek/ifi játékos!! 

 

Így a spanyol játékosokból akár 3-4 csapatot is ki tudnának állítani, sokan szeretnének 

bekerülni a Potter Kupára.  

 

Az idei évben Kovid betegség miatt a komplett Belga csapat lemondta a részvételt utolsó 

pillanatban, így ugrott be a Spanyol B. keret. 

A négy nap alatt sikerült kapcsolatot kialakítani az ír csapattal illetve az olasz csapattal. 

Beszéltünk lehetséges 2 oldalú találkozókról és látogatásokról.  

 

Sporttársi üdvözlettel: Turi Zsuzsa csapatkapitány 

 

 


