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Marosvölgý Barnabás iskolánk ötödik osztályos
egyben magánedzője is.

Baľnabás már egész kis korában megmutatkozott kivételes labdaérzéke, immár hatodik éve,
hogy komolyabban foglalkozik tenisszel. Rendkívül jól lát a ptiyźn, kivételes koordinációs
képességekkel rendelkezik, birtokában van ateniszhezszükséges összes kompetenciának.

Mostanában zaj|ik a kategóriaváltás, kezdődnek az ,,igazi" megméľettetések a 12 éves
koľosztályos bajnokságban. Tenisztehetségének elismeľéseként beválogatták a magyar ifiú
tehetségek közé a2019. szeptember 76.-źn, a horvátországi1Jmagban rendezett Champoins
Bowl Finals tenisztornára.

A Play&Stay kategóri éi 202O-ban befejezve az első oľszágos bajnokságán már túl van, ahol
nagyon szépen teljesített.

Barnabás szátmźra fontos, hogy kipróbáljon többféle mozgásfoľmát, spoľtágat is. Belekóstolt a
kosárlabdába, indult megyei asztalitenisz veľsenyeken, rendszeresen fut, s így észľevétlenül is
fej lő dik az źů|őképessége, koordi nációs készsége.
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Iskolája az éves diákolimpiai veľsenyekre egyéni képességei a|apján nevezte, ahol
bizonýtotta többiľányu' magas színvonalú sportfelkészültségét és tehetségét.

Iskolai diákspoľt eredményei:

2018.. szeptember 15. Sulisprint l. hely

20l8'. december 0l. Asztalitenisz Diákolimpia Megyei Döntő l. hely

zjlg.június 06. Tenisz DiákolimpiaOrszágos D<intő

2019' december Asztalitenisz Diákolimpia Megyei Döntő l. hely

2020" május 15. Diákolimpia Game Time Progľamsorozat / aszta|itenisz,
atlétika, kosárlabdď

A koľonavírusjárvány miatt március ll-én félbeszakadt a Diákolimpiaidei Veľsenysorozata,
és eddig az időpontig sajnos mindössze a Versenyek ZOoÁ-źhan sĺtertilt bajnokot avatni. A
rendkívüli helyzetben meghozott döntés rengeteg diáknak és felkészí tő tanálnak okozott
szomoruságot, hiszen hosszú hónapok, sot évek befektetett munkája veszett így kárba eÍTe a
szezonra. Iey volt ezze\ Barni is, hiszen a labdaľúgásba, az atlétikába és a tenisz
Versenysorozatban is ľészt vett volna.

Kiemelkedő iskolai sportteljesítménye a|apján 202O-banő nyeľte el az iskola ,,Év sportolója,,
díjat. A spoľt mellett a tanulmányait sem hanyagolta el, a tanév végén kitűnő bizonyítváný
vehetett át.

Óĺĺsi szakmai kihívás Barni esetében, hogy azegyéni edzésmunkát hogyan tudja adaptálni a
veľsenyekre. 2020- őszén sarkosabb elvárás volt az oB-n való szeľeplés, amit augusżfusban
rendeztek Fl 2 kategóľiában.

A karanténnal és kényszenĺ versenypihenőkkel teletűzdelt ZOZO.-as tavasz után végre
beindulni látszottak a versenyek is. Legutőbb, 2020. októbeľ 24-25-én ľendezett Golden
Ace kupán, 37 nevezett játékosból, a csopoľtmeccseit soľľa megnyerye' feljutott a főtáb|fua,
majd itt a kieséses ágon tovább menetelve, haľmadik lett. Tulajdonképp itt mutatta meg
először, mit is tud enől a játékľól, és hová való valójában'

Elsődleges céljaink között szerepel a válogatottság, melyre, lelkesedése és elhivatottsága s
eddi gi eredménye i alapj án reál i s leheto s ég nyí lik.

Az iskola tantestülete kiemelkedő, sokszínű sportteljesítménye, valamint kitĺinő tanulmányi
eredménye a|apjánjavasolja Marosvölgý Baľnabást a város ''Jó tanuló-jó sportoló díj-,,
kitüntetésľe.

Dorog, 2020. novembeľ 12.



TENISZ BREDMENYEK

I dőpo nt, ve ľs e ny meg n eve 7és

20ló augusztus28' Soroksár HPS kupa

Ż016 szeptembeľ l0. Postáslidó kupa
Szentendre

2016 szeptember 24. Matc-point kupa
Budapest

2016 október 08' Decathlon kupa Budaöľs

20 1 ó november 72. CsapatbajnokiNEK

2017 .január 28. Molnár Teniszakadémia

2017. február 25. Vasas Pasaréti Tenisz
Klub

2017. március l l. Postáslidó kupa
Szentendre

EreĺIményesség

2011. április 0l. Pécs PVTC kupa

Ż0l7. ápľilis 29.Szfvár Alba Regia kupa

piros pálya 4.hely

piros pálya 4.hely

2017. augusztus 20. Százhalombatta Batta
kupa

Ż017. május 20. Bp Fonix kupa

piros pálya 3. hely 2009-esek között

piros pálya 5. hely

2017 " szeptember 10. Vasas Pasarét kupa

2017. október 07. Golden Ace kupa Bp
Bókay kert

2017" október l4. Soroksár HPS kupa

piros pálya 5. hely

piros pálya l. hely

2017 . november 1 l. országos
csapatbajnokság

2017. deeember 09. Karácsony kupa Molnáľ
TA

piros pálya 3. hely

2018. máľcius 3l. Szentendľe Postáslidó
kupa

piros pálya 1. hely

piros pálya l. hely

2018. április 14. Székesfehérváľ Viszlo
kupa

piros pálya ó. hely

2018" május 12-13. Soroksár HPS kupa

narancs pá|ya 4.hely

csoportkcirból nem jutott tovább

nem indult

piros pálya 4. hely

selejtező 2.helyezés

piros pálya l. hely

nafancs pá|ya 1' hely

csoportelső, elődöntőben kikapott

csoportból nem jutott tovább



20l8. május 20. Győr Panakoľ kupa

2018. május 31' Balatonlelle Diákolirnpia

20l8. június 02. Pasarét kupa Bpest

20l8. június 09. Match Point kupa Bpest

20l8. június 1ó. Panakor kupa Győr

2018. auguszus 25. Mini Garros kupa Bpest

20l8. szeptember 0l. Postáslidó kupa
Szentendre

2018. szeptember 08. MESE kupa Bpest

20l8. október 20. Soroksár HPS kupa

2018. november 11. P&S csb. NEK

20l8. december 08. Mikulás kupa Molnár
TA

narancs pálya 1. hely

2018. december 22.karácsony kupa BTC

2019.január 12. Yisz|ő trans kupa Szfvár

narancs pá|ya 5. hely

csopor1ból nem jutott tovább

2019.január

naľancs pálya l. hely

narancs pźůya2.hely

2019. februáľ 2-3. Pasarét kupa Bpest

l9. Mini Garľos kupa Bpest

2019. február 23. Mini Garros kupa Bpest

narancs pálya l. hely

csoportból nem jutott tovább

csoportból nem jutott tovább

2019. március 02. Győr open EYOF
olimpiai park

2019. máľcius 23. Székesfvár Alba Regia
kupa

csapat 2 .hely

2019.jrinius 7-9. Champions Bowl Hungary

narancs pálya I. hely, zöId pálya III' hely

narancs pálya 4.he|y

2019.jrinius 22. Szfvár Viszló trans kupa

narancs pá|ya 4. hely

narancs pálya 3. hely' zóldpályán
csoportból nem jutott tovább

zUlg.július 13. Mini Garros kupa Bpest

Ż0l9. július 27 . BBT C Balatonboglár

narancs pá|ya 3. hely, zölrd pályán a
csoportból nem jutott tovább

2019. aug 17 . Mini Garros kupa Bpest

narancs pá|ya3. hely, zöld pá|yán a 8
között kiesett

2019. október 05. BTC kupa MTK

mindkét kategóriában csoport 2. he|y,
csoportból nem jutott tovább

narancs pá|ya 2. he|y, zöld pályán l. hely

a

narancs pá|ya l. hely

4. hely

narancs pálya l. hely

csoportból nem jutott tovább

a

naľancs pálya 1. hely' zöld pálya nem
jutott tovább

4.hely



2019. novembeľ 30. Pasaľét kupa Fl2

2019. december 07. Mikulás kupa
Budakeszi

2019. december 7-9.BTC kupa Budapest

2020.január l1-l5. Fl2 oB

2020.január l8-20. Molnár TA kupa

2020. február l5. Golden Ace kupa

2020. február 29. Pasarét kupa

2020. október 24-25 Golden Ace

VIsZLo TRANS KUPA Fl2-es kategória
novembeľ 8.

zold pálya 1. hely

fotáblára jutott, ott kikapott

csop-ból nem jutott tovább

3. hely

7.hely

3. hely

3. hely


