
Szombat 1.	  pálya 2.	  pálya 3.	  pálya 4.	  pálya 5.	  pálya 6.	  pálya 7.	  pálya 8.	  pálya 9.	  pálya 10.	  pálya
Ágoston	  Tamás Prieger	  Tibor Majoros	  Miklós Bartha	  Tamás Varga	  Tamás Gyarmati	  György
Péterfalvy	  László Ömböli	  Tamás Másik	  Áron Kéri	  Péter Ócsai	  László Géber	  István

Péter	  Péter Szabó	  Ervin Kolbert	  Imre dr.	  Manzini	  Tibor Gyéresi	  Gyula dr	  Gergely	  Mihály
Vörös	  Zsolt Danyi	  Gábor Gábor	  Balázs Keresztes	  László Pál	  Tibor Magyar	  Attila

Máté	  József Varga	  Zoltán Fődi	  Tamás Kaszás	  Endre Gelb	  Gábor Kálmán	  Zoltán Majoros	  /	  Másik	  győztese Bartha	  /	  Kéri	  győztese Juhász	  Pál Gyarmati/Géber	  I.	  győztese
Kolbert	  /	  Gábor	  B.	  győztese Szilágyi	  Gábor Patkó	  Péter Sütő	  János Ágoston	  T/Péterfalvy	  győztese Priger	  /	  Ömböli	  győztese Patkó	  Balázs Újpál	  Géza Varga	  T/Ócsai	  győztese Deáki	  Péter
Manzini	  /	  Keresztes	  győztese Jagicza	  Gábor Bálint	  Botond Gyéresi	  /	  Pál	  T.	  győztese Péter	  P.	  /	  Vörös	  Zs.	  győztese Sipos	  F.	  /Nesz	  T. Kaszás	  E.	  /	  Kéri	  P. Ágoston	  Gy.	  /	  Theisz	  J. Kálmán	  Z.	  /	  Varga	  T. Blum	  A.	  /	  Bartha	  T.

Fülöp	  Csaba Haiser	  György Szabó	  E./	  Danyi	  győztese dr.	  Falusy	  Gábor Diófási	  Tamás Kelemen	  T.	  /	  Murányi	  F. Forczek	  V.	  /	  Varga	  Z. Ágoston	  T.	  /Ócsai	  L. Géber	  I.	  /	  Géber	  I. Oláh	  Cs.	  /	  Kolbert	  I.
Péterfalvy	  L	  /	  	  Vörös	  Zs. Pál	  T.	  /Faragó	  A. Patkó	  B.	  /	  Patkó	  P.
Péter	  P.	  /	  Gergely	  M. Danyi	  G.	  /	  Molnár	  I. Gyarmati	  Gy.	  /	  Gyéresi	  Gy.

Vasárnap 1.	  pálya 2.	  pálya 3.	  pálya 4.	  pálya 5.	  pálya 6.	  pálya 7.	  pálya 8.	  pálya 9.	  pálya 10.	  pálya

Színkódok: BRAND	  SLAM	  SINGLE

BRAND	  SLAM	  DOUBLES

Vigaszág	  SINGLE
Vigaszág	  DOUBLES

NB	  	  	  9:45

NB	  	  	  8:30

NB	  	  	  16:30

NB	  	  	  18:00

Vigaszág	  egyéni	  és	  páros	  sorsolása

Vigaszág	  S6

NB	  	  	  12:15

NB	  	  	  13:30

NB	  	  	  8:30

NB	  	  	  9:45

NB	  	  	  11:00

NB	  	  	  15:00

BRAND	  SLAM	  ÖKO-‐TRADE	  	  OPEN	  TENISZVERSENY	  JÁTÉKRENDJE

Vigaszág	  S5

NB	  	  	  11:30

NB	  	  	  17:30

Vigaszág	  D9 Vigaszág	  D10NB	  	  	  13:00

NB	  	  	  14:30

NB	  	  	  16:00

Vigaszág	  S9 Vigaszág	  S10 Vigaszág	  S11 Vigaszág	  S12

Vigaszág	  S1 Vigaszág	  S2 Vigaszág	  S3 Vigaszág	  S4
Vigaszág	  D1 Vigaszág	  D2 Vigaszág	  D3 Vigaszág	  D4 Vigaszág	  S8Vigaszág	  D5 Vigaszág	  D6

Vigaszág	  D7 Vigaszág	  D8
Vigaszág	  D11 Vigaszág	  D12 Vigaszág	  S13 Vigaszág	  S14

Vigaszág	  S7

Páros	  DÖNTŐ	  Egyes	  DÖNTŐ
Vigaszág	  D14Vigaszág	  D13

EREDMÉNYHIRDETÉS


