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El Liberecbe, honfitársak!

Legolvasottabb

Dunaújváros-Liberec - Rengeteg német induló és európabajnoksági, világbajnoksági résztvevők között
szerzett tapasztalatokat hazánkfia.

1.

Drágán fizet, aki vét - Többhavi átlagfizetés is lehet a
büntetés az utakon

2011. július. 02. szombat | Szerző: Pekarek János

2.

Tragédia a Papírgyárin - Kamionsofőr volt a baleset
áldozata

nyomtatás |

Riportalanyunk nyugdíjas: már támogatókat kereső akciójáról is írtunk a DH 2011. május 28-i hétvégi
mellékletében. A 65 éves sportember, a Csákvár NB III-as csapatának igazolt játékosa valóságos kis
szociográfiának beillő képet festett arról, hogy régi, vele egyívású, elég kisjövedelmű sportemberek első
szóra adtak öt-tízezer forintokat a szemükben szentnek tűnő célra: a veterán EB-n való részvételére.
Nagyvállalkozók ismeretlenül támogatták - mások ismeretlenül hajíttatták ki őt a cégépületből...

Legfrissebb

3.

Ivott, balesetet okozott, hazudott

4.

A Mester úgy döntött: távozik - Kiss Szilárd elhagyja
Dunaújvárost

5.

Időközi választás: Sztankovics László lett a befutó

6.

Megszűnt a férfikézilabda!

7.

Vasárnap időközi választás

8.

Baleset az M7-esen: Szalagkorlátnak ütközött egy BMW,
öten megsérültek

9.

Baleset a 63-ason: két autó ütközött

Küldés e-mailben | A+ | A- | Megosztom

Klein Sándor, aki ötvenhárom éve pingpongozik Dunaújvárosban, részt vett a csehországi Liberecben június
20-25. között megrendezett veterán asztaliteniszezők Európa Bajnokságán.

Legvitatottabb

10. Halálos baleset Fehérvár határában

Ám Klein sportemberhez illő makacssága sikeres lett!
Eljutott Liberecbe. Ott aztán tapasztalta, hogy egy kisebb olimpiához elegendő, fedett csarnokokból álló,
komoly sportcentrum fogadta a földrész 2472 veterán asztaliteniszezőjét. Öt csarnokban zajlottak a játékok,
s a résztvevők közül több mint ezren németek voltak.
Hazánkat negyvenen képviselték. Klein egyéniben az első fordulóban német és cseh ellenfelét legyőzte, az
angol versenytárstól kikapott.
Párosban minden mérkőzését elveszítette honfitársával: a vigaszágon is kiestek.
Ennek ellenére remek sportélményként, nagy tanulságként jellemzi a veterán Európa Bajnokságot:
- Nem gondoltam, hogy ennyire erős mezőny gyűlik össze! Ausztriában honosított kínaiak is indultak a hét
korcsoportot felvonultató versenyen, mint például Ling Jin, hazája férfi válogatottjának tagja. Vagy Liang
Ko-liang, volt világbajnok, aki a pekingi egyetemen is oktatott pingpongot... De ott volt a nyolcszoros
Európa-bajnok Popova, vagy a páros világbajnokságon indult német Fetzner. Számomra feledhetetlen
élmény volt, ahogyan a döntőt például a hölgyeknél két nyolcvanöt éves vívta, hihetetlen vitalitással! Az vett
részt eséllyel az EB-n, akinek nem voltak megélhetési gondjai, nem kellett stresszel küzdenie, hanem képes
volt kikapcsolódásként felfogni a versenyt. Nem véletlen, hogy ennyi német indult... Nem véletlen, hogy
ennyi német versenyző indult a veterán Európa Bajnokságon...
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Liberecbe vén pingpongosok mennek
Az az ember, akit a képen látnak, vagyis: Klein Sándor, hatvanöt éves, a Csákvár NB III-as asztaliteniszcsapatának igazolt játékosa (egy huszonhét és egy harminckét éves spíler mellett hatvanhetvenszázalékos eredményességgel játszik!), nyugdíjas, és a csehországi Liberecben június 20-25
között megrendezendő veterán asztalitenisz Európa Bajnokság résztvevője egyesben és párosban
egyaránt.
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