
Beszámoló a Dél-Afrikai IC klub elleni találkozóról. 

  

Klubunk történetében első alkalommal került sor kétoldali csapat mérkőzésre a teniszsportban régóta komoly szerepet játszó dél-afrikai 
együttessel, akik a tavalyi meghívásnak megfelelően , Prágából 2019 június 17-én, hétfőn érkeztek meg vonattal Budapestre. A Korona panzióban 
megtartott technikai értekezleten Hámori Tamás elnök és Kozáry Vilmos csapatkapitány vett részt. Megegyezés született arról , hogy a várható 
nagy melegre meg a pályák ésszerű kihasználása miatt a párok - a bemelegítést is beleértve- egy órát töltenek a pályán és annyi game-t játszanak 
amennyi ebbe az időkeretbe belefér. 

A mérkőzésre másnap a Grand Slam Park teniszklub kitűnően előkészített pályáin került sor. A vendégek 5 női 3 férfi versenyzővel álltak fel míg mi 
minden számban más - az ellenféllel közel azonos korú- tagunkat neveztük így részünkről tizenegyen is játék lehetőséghez jutottak míg Kozáry 
Vilmos egy barátságos mérkőzést játszott.  

  

Eredmények: 

            11.00  : Női egyesek: 

                          Barbara Rose-Innes – Alpár Márta  12 : 3       

                          Tanton du Plessis – Magyarosy Edina  2 : 12  

            12.00    Debbie den Hartog – Szerencsés Éva 2 : 11 

                          Férfi egyesek: 

                          Danie Botha – Kenyeres János 5: 3 

             13.00   Miles Foxcroft – Erdei Ferenc  5 :6  



                          Vegyes páros: 

,                         D. Botha , Sonja Botha – Almai János ,Dobrei Éva  6 : 5 

             14.00   Férfi páros : 

                          D. Botha , M. Foxcroft – Roman Ferenc , Pohly Ferenc  10: 4 

                          Női párosok: 

                          D.den Hartog , S.Botha - E. Szerencses , E. Magyarosy 6 : 8 

             15.00   Lyn Lyndon , T.du Plessis -  Zs. Turi , A. Kantor 5 : 8. 

  

A fentiekből látható , hogy az 5:4-es, meglepő győzelem / vendégeink nyerték meg Prágában az öt nemzet csapatversenyét / elsősorban női 
versenyzőinknek köszönhető, de kellett hozzá Erdei Feri bravúros játéka és győzelme a korábbi él játékos ellenfelével szemben. 

  

A játékot követő hivatalos vacsorán, amelyen az egész napos rendezvényen részt vett Ambrus Erzsébet és Zoltán György is jelen volt ,  a 
hagyományoknak megfelelően a két elnök rövid beszédet mondott . Hámori Tamás kiemelte történeti esemény a dél-afrikai IC klub mostani 
látogatása , míg korábban játékosaink két alkalommal is szerepeltek nemzetközi csapat találkozó keretében vendégeink otthonában. Játékosain 
túlmenően megköszönte Kozáry Vilmosnak a vendégeink utazásával , szállásával és azok minden kérésének teljesítésére vonatkozó alapos 
előkészítő munkáját.  Ezt követően budapesti nevezetességeket bemutató díszes fotókönyvet nyújtott át Mike Dunk-nak a vendégek elnökének.  

  

Dunk úr válaszában megköszönte a rendkívül figyelmes fogadtatást , a sportszerű játékot egyúttal gratulált a vendéglátók győzelméhez, 
ugyanakkor nem győzte dicsérni a kiváló magyar konyhát , amellyel itt megismerkedhettek. Elmondta , hogy jövőre , amikor klubjuk fennállásának 



70. évfordulóját ünneplik nemzetközi csapat versenyt rendeznek, amelyre ezennel meghívta a magyar csapatot. A versenyre május 10-15 között 
Sun Cityben kerül sor és egy-egy 65+ és 70+ férfi és női páros részvételével. Végül Hámori Tamást a klub hivatalos nyakkendőjével míg Kozáry 
Vilmost egy dél-afrikai útikönyvvel ajándékozta meg. 

Végezetül néhány kép a találkozóról: 
 

 
 



 



 

 
 



 
 
 
 
 
 

 


