
Tisztelt Sporttársak! 
 
2022.március 25-27 között egy korábbi,Hámori Tamás volt elnökünk által megbeszélt meghívásnak 
eleget téve a luxemburgi ILTC klub látogatott meg bennünket egy barátságos találkozóra. 
Kilenc játékossal(8 férfi és 1 női)és három kisèrővel érkeztek. 
A csapattalálkozóra március 26-án szombaton került sor a Grand Slam klub Kapolcs utcai 4 db fedett 
pályáján. 
A magyar csapat összeállításánál igyekeztünk figyelembevenni,hogy lehetőleg hasonló korú és 
hasonló játékerót képviselő ellenfelek kerüljenek egymással szemben. 
Próbáltunk minél több játéklehetőséget adni az ILTC régi és új tagjainak,illetve ahol a tagságon belül 
nem találtunk megfelelő korú játékost,ott “kölcsönjátékosokat”kértünk fel a magyar színek 
képviseletére. 
Az összeállítás annyira jól sikerült,hogy a 15 lejátszott mérkőzès utolsó összecsapásán dőlt el a 
találkozó végeredménye! 
A mérkőzések 8 játékig tartottak,8/8-nál normál tie break-re került sor. 
 
Eredmènyek: 
 
Egyes mérkőzések: 
 
Kincses Kolozs(15 éves)-Matiej Reiter(15)  8:4 Hegyi Hankó Tilda-Fabienne Thill  8:6 Almási Zoltán-
Marco Paolucci  8:4 Besser Ferenc-Charles Berna  3:8 Bibók Tamás-Paul Hofmann  5:8 Erdei Csaba-
Claude Welter  8:6 Erdei Ferenc-Henri Reiter  4:8 Gáspár Balázs-Pierre Kurt  8:3 Molnár István-Guy 
Loos  8:2 
 
Párosok: 
 
Paolucci,Thill-Almási,Zimonyi  8:1 
Berna,M.Reiter-Besser,Kincses  8:5 
Hofmann,Welter-Tóth S,Bibók  8:5 
Paolucci,Loos-Gáspár,Erdei F.  8:4 
H.Reiter,Kurt-Molnár,Erdei Cs.  7:9 
Thill,Bogár Szabó-Miltényi,Hegyi Hankó  4:8 
 
Tehát a mérkőzés az utolsó női páros mérkőzésen dőlt el,ahol a vendégjátékos a magyar Bogár Szabó 
Évával hatalmas csatában vereséget szenvedett a Miltényi,Hegyi Hankó párostól.Így a lejátszott 15 
mérkőzés alapján a magyar csapat 8:7 arányban győzött. 
A vendégek közül kiemelkedett Charles Berna(28 éves)aki két héttel ezelőtt Luxemburg felnőtt 
bajnokságát nyerte,valamint a korábbi Davis kupa játékos Paul Hofmann. 
Nálunk a 15 éves Kincses Kolozs nagyszerű mérkőzésen győzött hasonló korú partnere ellen.Nagy 
meglepetésre Hegyi Hankó Tilda kiváló játékkal legyőzte a korábbi Fed kupa játékost Fabienne Thill-t. 
 
A mérkőzést követő rendkívül jó hangulatú vacsorán a magyar klub “honorary member”címet 
adományozott a luxemburgi  ILTC klub elnökének Pierre Kurtnak és titkárának Henri 
Reiternek.Hasonló címet kapott a luxemburgi klubtól Zoltán György az ILTC Hungary alelnöke illetve 
Szerencsésné Miltényi Éva a klub titkára is.Hivatalos meghívást kaptunk Luxemburgba egy 
visszavágóra,amelynek időpontját a közeljövőben tisztázzuk. 
 
Másnap egy szentendrei kirándulásra vittük luxemburgi vendégeinket,amelyet a csodálatos 
napsütéses időben nagyon élveztek. 
Az ILTC tagsága köszöni a Szenior Szövetség vezetőségének a segítségét(busz és labda biztosítása)a 
csapattalálkozó lebonyolításában. 



Külön köszönet  Beötthy Bernadettnek aki szombat—vasárnapját áldozta fel a vendégek szállítására 
és tolmácsolásra. 
 
Összeállította:Zoltán György alelnök ILTC 
 

Képek a találkozóról: 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 


