
   Teke Csapat- Világbajnokság Zalaegerszegen 
 
 
2013. május 7-én 10.00 órakor Budapesten a Danubius Hotel Arénában került sor a X. U- 18-
as Leány és Fiú, valamint az V. Felnőtt Női és Férfi Teke Csapat Világbajnokság 
beharangozó sajtótájékoztatójára. A Magyar Bowling és Tekeszövetség részéről Dr. Simon 
Zoltán elnök, Takács László alelnök és Dávid Veronika főtitkár tájékoztatta a média 
képviselőit a rangos sportesemény részleteiről, programjáról. 
 

 
 
Városunkat Balaicz Zoltán alpolgármester képviselte, aki beszédében kiemelte, az esemény 
házigazdája Zalaegerszeg Magyarországon a teke egyik fellegvárának számít, amit jól 
bizonyít, hogy idén a női és a férfi csapatbajnokságot is megyeszékhelyi klub nyerte. A város 
38 millió forinttal járult hozzá a világbajnokság megvalósításához. Szerinte azért is sikeres 
lehet a vb-rendezés, mert Zalaegerszegen azzal egy időben, május 13. és 20. között kerül sor a 
19. Egerszeg Fesztiválra, s a két esemény nagyban erősítheti egymást.  
 

 



 
A szakmai elvárásokról Takács László MATESZ- alelnöke, egyúttal a szervezőbizottság 
elnöke beszélt: szerinte a címvédő női csapatnak a sorsolást figyelembe véve nem okozhat 
gondot a négy közé jutás, míg a férfiaknál az elmúlt vb-n nem indult német csapatot kell 
legyőznie annak, aki a végső sikerre pályázik. 
 

 
 
A résztvevő magyar játékosok nevében a világbajnok Nemes Attila mondott köszönetet azért, 
hogy lehetővé tették számukra: hazai közönség előtt bizonyíthassanak. Megjegyezte, bízik 
abban, hogy akár mindkét nemnél magyar aranyérem születik. A fiataloknál egyelőre némi 
lemaradás látható a legjobbakhoz képest, de egyéniben egy-egy érem esetleg becsúszhat.  
A világbajnokság az U18-asok küzdelmeivel kezdődik május 11-én, a felnőttek pedig május 
18-án lépnek pályára.  
 

 



 
A sajtótájékoztatón hirdették ki a válogatott keretét is: (a vastagon jelöltek zalaegerszegi 
válogatottak) 
 
Nők: Airizer Emese Júlia, Méhész Anita, Tímár Edina, Sáfrány Anita, Nemes- Juhász 
Gabriella, Nemes Irén, Zenger Nikolett, Sajermann Nóra, Némethné Katona Beáta, Fegyveres 
Petra 
Férfiak: Kiss Norbert, Kakuk Levente, Karsai László, Zapletán Zsombor, Nemes Attila, 
Farkas Sándor, Boanta Claudiu, Feher Zoltán Flavius, Kiss Tamás, Botházy Péter 
U18 leány csapat: Urbán Brigitta, Urbán Viktória, Hannig Viktória, Tóbiás Anett, Tóth 
Katalin 
U18 fiú csapat: Brancsek János, Ifj. Horváth Péter, Nagy Gergő, Czeilinger Gábor, Farkas 
Ádám 
 
Az U18 - as világbajnokságot a nézők ingyenesen tekinthetik meg a Városi Sportcsarnokban.  
 

 


