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Páros OB: 2008. után másodszor bajnok a Fülöp-Gyozsán páros!
A korábban egyszer már sikeres páros újra összeállt – ismét győzelmet aratott
a kissé furcsa Fülöp Elemér–Gyozsán Zoltán páros. Takács Zoltán–Major
István páros a 16. helyen végzett.
Március első vasárnapján, Budapesten került megrendezésre a Páros Országos
Bajnokság. Hogy miért is furcsa ez a páros? Nos, a nevezők többségénél két
hasonló játékerőt képviselő játékos áll össze egy párrá. Fülöpék esetében ez kissé
másképp van. Az országos egyéni ranglistát jó ideje vezető, tavaly Egyéni OB-t
nyerő Fülöp Elemér párja az a Gyozsán Zoltán, aki egyéni szinten finoman szólva
nem jegyzett játékos. Így a 20 párost számláló nevezési listán az egyéni ranglista
pontszámok alapján ez a páros csupán a 8. helyet foglalta el. Ugyanezen a listán 7.
helyen volt a Takács-Major páros, mintegy 68 pont előnnyel Fülöpék előtt.
A vasárnapi rajton a 20 párost két 10-es csoportba osztották el, a Fülöp-Gyozsán
páros az „A” csoportba, a Takács-Major páros a „B” csoportba került. Takácséknak
kevésbé jött ki a lépés, meglepetésre nem tudtak beleszólni a továbbjutásért vívott
harcba, a 9 mérkőzésen mindössze 8 pontot tudtak gyűjteni. Fülöpék, ha kissé
nehezen is, de játékba lendültek. A délelőtti csoportmérkőzéseken elsősorban
Elemér eredményes játéka vitte előre a párost. Az ebédszünetet Gyozsán Zoltán
némi gyakorlásra szánta – mint később kiderült, nem hiába. A szünet után
alkalmanként Gyozsán játéka is elfogadhatóvá fejlődött, ami Elemérnek is újabb
lendületet adott. A csoportmérkőzések során Fortuna is fogta a kezét a párosnak,
néha gyengébb játékkal is jöttek a pontok, nem kevés szerencsével. Viszont a
csoportgyőzelmet és a veretlen, 7 győzelem, 2 döntetlen eredményt nem lehetett
csak szerencsével elérni.
A döntőbe a legjobb 4-4 páros most vitte magával az addigi összes pontját a 8 közé,
ahol a másik csoport tagjaival játszottak. Erre a szakaszra már véglegesen
„összeállt” a komlói Fülöp-Gyozsán páros játéka. Mindenkit meglepve, mind a 4
döntőbeli mérkőzést győzelemmel zárták Fülöpék, így már az utolsó mérkőzés
eredményétől függetlenül megnyerték a bajnoki címet. Elemérék nem elégedtek meg
ezzel, az utolsó mérkőzésen a végül bronzérmes Szili Balázs-Horváth Dénes párost
magabiztosan, 5-1-re győzték le, egyértelműsítve, hogy jó helyre került a bajnoki cím!
A fárasztó napon, a 13 mérkőzésen 11 győzelemmel és 2 döntetlennel veretlenül
végzett az élen a „páratlan” komlói páros: Fülöp Elemér – Gyozsán Zoltán.
A végeredmény:
1. Fülöp Elemér, Gyozsán Zoltán – DÖKE-Komló
2. Szatmári Tamás, Lukács Viktor – Testvériség SE
3. Szili Balázs, Horváth Dénes – Józsefvárosi SZE

35 pont
28 pont
24 pont

A komlói csapattársak gratulálnak az előzetesen kevesek által várt sikert elérő
párosnak, akik most már kétszeres országos bajnokok ebben a kategóriában.
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Gyozsán Zoltán

