




FARKAS SÁNDOR KÖSZÖNTŐJE
Tisztelt Játékosok, kedves Érdeklődők!

Köszöntöm a 7. Lábtoll-labda Európa-bajnokság résztvevő-
it Magyarországon, Csongrád megyében, Kisteleken! Kivéte-
les örömömre szolgál, hogy egy olyan sportág Európa - bajnok-
ságán köszönthetem a versenyzőket, amely sportág hagyomá-
nyai háromezer esztendőre tekintenek vissza. Igen 3000 évre, 
hiszen már i.e. 1000 körül készítettek olyan sporteszközöket, 
amelyekkel ennek a játéknak az ősét játszhatták. 
Érdeklődéssel várom e számomra új sportág versenyét, a ma-
gyar csapat szereplését, főleg annak tükrében, hogy már több 

mint 20 éve került sor az első magyar lábtoll-labda versenyre, és 20 éve minden 
évben nemzetközi versenyt is rendezünk Magyarországon.
Bízom benne, hogy ez a sportrendezvény is hozzájárul a lábtoll-labdázás szélesebb 
körű megismeréséhez; segítve ezzel azt, hogy minél többen sportoljanak.
Remélem, sokan megnézik az Európa-bajnokság mérkőzéseit, és kedvet kapnak 
ehhez a szórakoztató játékhoz!
Izgalmas mérkőzéseket, jó szórakozást kívánok!

Dear Players, dear Spectators!

I’m greeting the participants of the 7th Shuttlecock European Championship here 
in Kistelek, in Csongrád county in Hungary. 
It’s a great pleasure for me to welcome the European competitors of such sports 
whose traditions date back 3000 years. Yes, 3000 years ago, in b.C. 1000 people 
made sports tools with which the ancestor of this game might have been be played. 
I’m looking forward to the competition of this new sport, the play of the Hungarian 
team, especially that the first Hungarian shuttlecock competition was organized 
more than 20 years ago and since then we have been organizing International 
Championships each year in Hungary.
I’m convinced that this sporting event contributes to the wider cognition of the 
shuttlecock game, in order to get more people to do sports. 
I hope that many of you will watch the games of the European Championship and 
you’ll get a feel for that funny game.
I wish you exciting matches and have a great fun!

Farkas Sándor
Országgyűlési képviselő
Member of Parliament, 

Representative of Kistelek and Pusztaszer
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NAGY SÁNDOR KÖSZÖNTŐJE
Kedves Vendégek!

 
Nagy megtiszteltetés és egyben nagy büszkeség bármely sport-
ágban Európa Bajnokságnak helyszínt adni. Kistelek Városa 
megkülönböztetett figyelemmel várja és próbál házigazdá-
ja lenni ezen eseménynek. Mint a város polgármestere, tiszte-
lettel köszönöm a Magyar Lábtoll-labda Szövetségnek és vala-
mennyi szervezőnek, hogy megtiszteltek bennünket.
Eredményes versenyt, sok sikert! Isten hozott mindenkit Kiste-
leken

Dear Guest!

It’s such a great honor and pride as well to provide place to European Champion-
ship of any kind of sports. The town of Kistelek is looking forward to this event with 
special attention, and wants to become a good host. As the Mayor of the town I 
sincerely thank the Hungarian Shuttlecock Association and all organizers for hon-
oring us.
I wish you a succesful competition and good luck! Welcome everyone in Kistelek!

Nagy Sándor
Kistelek polgármestere/Mayor of Kistelek

MÁTÉ GÁBOR KÖSZÖNTŐJE 
Köszöntöm a Lábtoll-labda Európa-bajnokság Résztvevőit!

Nagy örömömre szolgál, hogy egy 1450 fős település sport-
eredményei, sportvezetőinek munkája elegendő alapot és bi-
zalmat teremtett arra, hogy nehéz körülményei ellenére konti-
nens viadalt szervezzen. Pusztaszer és környéke kultikus helye 
az 1100 éve történt államalapításunknak, jelképe a magyarok 
összetartásának, jelképe az európai kultúrához való csatlakozá-
sunknak. Ezt az összetartást igazolja az is, hogy Kistelek város 
vezetőivel együttműködve ezt az Európa-bajnokságot a járási 
központ impozáns sportcsarnokában rendezhetjük meg.

Köszönöm az országos és pusztaszeri lábtoll-labda szervezeteknek, hogy önzetlen 
munkájuk, elhivatottságuk révén létrejött ez az verseny, tovább népszerűsítve ez-
zel ország világ előtt e több figyelmet érdemlő sportágat.
Nemes küzdelmeket, a sportbaráti kapcsolatok további épülést kívánom minden 
résztvevőnek!
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I’m greeting the participants of the 7th Shuttlecock European Championship!

I’m very pleased that the work and effort of our sport leaders and sport successes 
of our very small village of Pusztaszer - with population of 1450 people - has given 
a sufficient basis and created trust, that despite of its very poor conditions it can 
organize a continent tournament here in this region.
Pusztaszer and its surroundings are cultic place of our state foundation 1100 years 
ago, symbol of the convergence of Hungarians, emblem of our join to the European 
culture.
This convergence is proven by the fact, that cooperating with the leaders of Kistelek 
we can organize a European Championship in this imposing sports hall of the dis-
trict center.
I’d like to thank the National Shuttlecock Organization and the Pusztaszer Sport As-
sociation for making this event happen through their selfles job and vocation and 
also making this sport more popular countrywide and worldwide.
I wish noble combats and I wish you all the development of our sportfriends rela-
tionships! 

 Máté Gábor
 Pusztaszer polgármestere/Mayor of Pusztaszer

KISTELEK
Kistelek város Csongrád megyében, a Dél-alföldi régióban található Dél-Magyar-
országon. Kistelek egy dinamikusan fejlődő 7020 lakosú kisváros, amely Szegedtől 
26 és Budapesttől, a fővárostól 141 km-re helyezkedik el. A város az M5-ös autó-
pálya mellett, a E75-ös nemzetközi főútvonal mentén található. Területe 69,2 km2.
Először 1420-ban említik oklevélben, helyén már a középkorban egyházas telepü-
lés létezett. A település törökdúlás előtti elődjének ’Szert’ tekintik, ami a mai Kis-
telek és Ópusztaszer között lehetett. Kistelek pusztán 1747-ben, a Félegyházi út 
mellett a postaállomás és csárda közelében hét szállás állott. A homokot szőlő-
termesztéssel hasznosították, azonban egy filoxéra járvány tönkretette szőleit az 
1870-80-as években. Kistelek 1970. január 1-jétől nagyközség, 1984-ben városi 
jogú nagyközség, 1989. március 1-jétől város. Napjainkban öt környező település – 
Baks, Balástya,Csengele, Ópusztaszer, Pusztaszer – kereskedelmi, közlekedési, ok-
tatási és egészségügyi központja.

Az Aqua Hotel a város központjában, könnyen megközelíthető helyen, a római ka-
tolikus Szent István templommal szemben található. A szálloda 54 főt képes befo-
gadni, két- és háromágyas, valamint apartman jellegű szobákkal várja vendégeit. 
A szálloda rendelkezik étteremmel, mely lehetőséget nyújt kisebb létszámú kon-
ferenciák és rendezvények rendezésére is. A hangulatos kávézó megfelelő hely-
színt biztosít baráti, üzleti beszélgetésekhez. A Hotel összeköttetésben áll a Városi 
Sportcsarnokkal, ahol a tornacsarnok és a Kistermálfürdő remek kikapcsolódási le-
hetőségeket biztosít. A sportcsarnokban sok sportesemény zajlik egész éven át. A 
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római katolikus templom mellett található az 1929-ben készült Első világháborús 
emlékmű – katonaszobor. Keviczky Hugó és Hadnagy Imre alkotása, aminek talpa-
zatára 261 elesett hős nevét vésték. Kisteleken egy általános és egy középiskola ta-
lálható.
Kistelek is a town in Csongrád county, in the Southern Great Plain region of south-
ern Hungary. It is a dynamically developing small town of 7,020 inhabitants lo-
cated 26 km from Szeged and 141 km from Budapest the capital city of Hungary. 
The city is next to the M5 motorway, along the international highway E75. It covers 
an area of 69.2 km2.

Kistelek was first mentioned in a charter in 1420, in its place there was a church 
settlement in the Middle Ages. The village ‘Szer’ is considered to be the predeces-
sor of the town before the Turkish invasion, which could be between the current 
Kistelek and Ópusztaszer. In 1747 Kistelek was located next to the road ‘Félegyházi’ 
with a postal station, an inn and seven lodgements. The sand was viticulture uti-
lized, however, a phylloxera epidemic destroyed the vines of this area in the 1870-
80’s. From 1 January 1970 Kistelek is a large village, from 1984 urban-fledged large 
village and from the 1 March 1989 it is a town. Nowadays the town is a trade, 
transport, educational and health center of five nearby settlements - Baks, Ba-
lástya, Csengele, Ópusztaszer and Pusztaszer.

AQUA HOTEL is in the city centre, within easy reach of the Roman Catholic Church 
of St. Stephen. The hotel provides the guests a total of 54 people, double and triple 
rooms as well as apartments in nature. The hotel has its own restaurant and a cozy 
café. The Hotel is connected to the municipal Sports Hall, where spa treatments, 
dry sauna, two and three swimming pools (thermal sitting pool, thermal pool and 
swimming pool), which is located in the pleasant recreational opportunities. A lot 
of sports events are held in the Sports Hall throughout the year. Next to the Roman 
Catholic Church was made World War I Memorial - Soldier statue in 1927. On the 
monument pedestal are engraved the names of 261 fallen heroes. Kistelek has got 
a primary and a high school. 

A kisteleki Hotel Aqua
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PUSZTASZER
Pusztaszer település a Dél-alföldi Régióban, Csongrád megye északnyugati részén 
helyezkedik el. Budapesttől való távolsága 136 km, Szegedtől 40 km és Kistelektől 
10 km. Szomszédos települések: Kistelek, Ópusztaszer, Pálmonostora és Tömör-
kény. A falu nincs messze az M5-ös autópályához és az E75-ös nemzetközi főútvo-
nalhoz.

Pusztaszer minden magyar számára összekapcsolódik a honfoglalással, a hét törzs-
zsel, Árpád vezérrel, az első országgyűléssel. Árpád vezér és társai itt megálltak 34 
napra, és törvényeket alkottak. A vezér és nemesei elrendezték az országnak min-
den szokástörvényét, valamennyi jogát, megtartották az első országgyűlést. A Szer-
nek nevezett település a századok folyamán többször megsemmisült, azonban a 
sors különös kegyelméből mindig újjáépült.1640 után indult ismét lassú fejlődés-
nek. Az 1640-es években Felső-Pusztaszert Kecskemét városa vette bérbe legelte-
tés céljára. Pusztaszer 1934. január 1-jén önálló településsé vált.
A hét vezér emlékoszlopa a vezérek portréival díszítve a falu határában áll, amit 
a honfoglalás ezer éves évfordulójára építettek. A Dél-Alföldön egyedülálló érté-
kekkel bíró arborétum a falu északnyugati oldalán található 6 hektáros területen.
A Zichy Galéria Alkotóháza a hétvezér emlékmű mellett található, amelyet általá-
ban művészek laknak. A falutól délkeletre található a Pusztaszeri Tájvédelmi Te-
rület Európában egyedülálló természeti környezettel és állatvilággal rendelkezik.
Pusztaszer területén két, sportrepülők számára alkalmas magánrepülőtér áll ren-
delkezésre. Egy Nemzeti Történelmi Emlékparkot állítottak fel a falu szomszédságá-
ban, Ópusztaszeren, amely az első magyar országgyűlésre emlékezik 895-896-ban.
Pusztaszeren van általános iskola, de nincs tornaterem és sportcsarnok. Ennek el-
lenére a pusztaszeri lábtoll-labdázók szép sikereket érnek el. Szinte minden korosz-
tályban nyertek már országos versenyt vagy bajnokságot.
 
Pusztaszer village is in the South Great Plain Region, in the northwest of Csongrad 
county. Its distance from Budapest is 136 km,40 km from Szeged and 10 km from 
Kistelek. Neighboring settlements are Kistelek, Ópusztaszer, Pálmonostora and 
Tömörkény. The village is not far from the M5 motorway and the international 
highway E75.

Pusztaszer is linked to the conquest of the seven tribes, chief Árpád and the first 
Hungarian Assembly.Arpad leader and his companions stop at 34 days here, and 
created laws. The leader and his nobles arranged all the customary laws of the 
country, all the rights and held the first meeting of parliament. The settlement 
called ‘Szer’ has been destroyed several times over the centuries, but by the grace 
of fate always rebuilt. After 1640 it started again a slow progress. In the 1640s the 
city of Kecskemét has leased Upper-Pusztaszer for grazing. Pusztaszer became an 
independent settlement on 1 January 1934.
The seven leaders memorial column decorated with the portraits of the leaders is 
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in the border of the village which was built by the the conquest of a thousand-year 
anniversary. The Southern Great Plain values having a unique botanical garden 
is in the north west of the village of 6 hectares of land. Zichy Artist House Gallery 
is located next to the monument of the seven leaders where normally artists live.
Pusztaszer Nature Reserved located in the south-east of Pusztaszer which has a 
unique natural environment and wildlife in Europe. Two private airports for sport 
planes are available in Pusztaszer. A National Memorial Park has been erected in 
the neighborhood of the village in Ópusztaszer to remember the first parliamen-
tary meeting of Hungarians in 895-896.
Pusztaszer has got a primary school but hasn’t got a gym or sports hall and in spite 
of that the shuttlecock players achieve great successes. Almost in all ages they 
have won a national competition or championship.

A LÁBTOLL-LABDA EURÓPA-BAJNOKSÁGOK TÖRTÉNETE
HISTORY OF THE EUROPEAN SHUTTLECOCK CHAMPIONSHIPS

Az Európai Lábtoll-labda Szövetség (SFE) 2003. augusztus 11-én Magyarországon, 
Újszászon alakult meg. Az alapító tagok: Finnország, Franciaország, Görögország, 
Magyarország, Németország, Románia és Szerbia voltak. 
Az Európai Szövetség első intézkedése az Európa-bajnoki rendszer megalkotása 
volt. Az első Európa-bajnokságot Németország rendezte Bochumban 2003. októ-
ber 4-5-én, ahol hat magyar és egy német győzelem született. A 2. Európa-bajnok-
ságának 2005-ben Újszász adott otthont. Ekkor még a rendező ország minden ver-
senyszámban két-két egységet indíthatott. Így fordulhatott elő, hogy mind a hét 
versenyszámban magyar versenyzők döntőztek. Utána sorra következetek a továb-
bi helyszínek, Szerbia, Franciaország, Szlovákia és Lengyelország is sikeres és em-
lékezetes Európa-bajnokságokat rendezett. Most ismét Magyarország következik. 

Shuttlecock Federation of Europe was founded on 11th August 2003 in Újszász, 
Hungary. Founding members are Finland, France, Greece, Hungary, Germany, Ro-
mania and Serbia. 
The first goal of the SFE was the creation of the European championship system. 

Lovasok a pusztaszeri Hétvezér 
emlékműnél
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The first European Championship was organized in Bochum, Germany on 4-5 Oc-
tober 2003, where six Hungarian and a German victory were born. The second 
European Championship was hosted by Újszász. At that time the host country was 
allowed to enter two participants in each event. So might have happened that only 
Hungarians competed in the finals. In the following years Serbia, France, Slovakia 
and Poland organized successful and memorable championships. Now it’s Hun-
gary’s turn again.

Európa bajnokságok/European Championships

2003 Bochum (Németország/Germany)
2005 Újszász (Magyarország/Hungary)
2008 Királyhalom/Backi Vinogradi (Szerbia/Serbia)
2010 Marseille (Franciaország/France)
2012 Királyhelmec (Szlovákia/Slovakia)
2014 Pustków-Osiedle (Lengyelország/Poland)

Európa-bajnokok/European Champions

Férfi egyéni/Men’s single
2003 Tóth Gábor (Magyarország/Hungary)
2005 Tóth Gábor (Magyarország/Hungary
2008 Hartai Attila (Magyarország/Hungary)
2010 Tóth Gábor (Magyarország/Hungary)
2012 Tóth Gábor (Magyarország/Hungary)
2014 David Zentarra (Németország/Germany)

Férfi páros/Men’s double
2003 Malik András, Takács Endre (Magyarország/Hungary)
2005 Barócsi Andor, Hartai Attila (Magyarország/Hungary)
2008 Hartai Attila, Takács Endre (Magyarország/Hungary)
2010 Boros Péter, Nózsi Péter (Magyarország/Hungary)
2012 Herczeg Gábor, Tóth Gábor (Magyarország/Hungary)
2014 Himmer János, Kleics Dávid (Magyarország/Hungary)

Férfi csapat/Men’s team
2003 Malik András, Paulenka László, Szarvas Péter (Magyarország/Hungary)
2005 Ézsiás Tamás, Malik András, Paulenka László, Szarvas Péter, Tóth Gábor 
 (Magyarország/Hungary)
2008 Arany Bálint, Hartai Attila, Huszár Emil, Takács Endre
 (Magyarország/Hungary)
2010 Arany Bálint, Hartai Attila, Takács Endre (Magyarország/Hungary)
2012 Becskereki Sándor, Herczeg Gábor, Tóth Gábor (Magyarország/Hungary)
2014 Becskereki Sándor, Herczeg Gábor, Kézér Zsolt, Tóth Gábor
 (Magyarország/Hungary)
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Női egyéni/Women’s single
2003 Budavölgyi Veronika (Magyarország/Hungary)
2005 Budavölgyi Veronika (Magyarország/Hungary)
2008 Kapás Ágnes (Magyarország/Hungary)
2010 Mile Alexandra (Magyarország/Hungary)
2012 Mile Alexandra (Magyarország/Hungary)
2014 Bagos Viktória (Szlovákia/Slovakia)

Női páros/Women’s double
2003 Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota (Magyarország/Hungary)
2005 Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota (Magyarország/Hungary)
2008 Kapás Ágnes, Varga Rita (Magyarország/Hungary)
2010 Darnai Adrienn, Farkas Martina (Magyarország/Hungary)
2012 Ézsiás Kitti, Makai Gréta (Magyarország/Hungary)
2014 Kunics Réka, Morvai Noémi (Magyarország/Hungary)

Női csapat/Women’s team
2003 Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota, Végh Dóra (Magyarország/Hungary)
2005 Budavölgyi Veronika, Dominkó Dóra, Gozdán Ágota, Végh Dóra
 (Magyarország/Hungary)
2008 Diana Ruttar, Silke von Rüden, Eva Graefenstein (Németország/Germany)
2010 Kapás Ágnes, Makai Gréta, Szabó Nóra (Magyarország/Hungary)
2012 Ágoston Rebeka, Ézsiás Kitti, Joó Anett, Makai Gréta
 (Magyarország/Hungary)
2014 Kunics Réka, Mile Alexandra, Morvai Noémi, Vlasics Dalma 
 (Magyarország/Hungary)

Vegyes páros/Mixed double
2003 Michael Kowallik, Sarah Walter (Németország/Germany)
2005 Hartai Attila, Budavölgyi Veronika (Magyarország/Hungary)
2008 Tóth Gábor, Kapás Ágnes (Magyarország/Hungary)
2010 Tóth Gábor, Kapás Ágnes (Magyarország/Hungary)
2012 Herczeg Gábor, Ézsiás Kitti (Magyarország/Hungary)
2014 Tóth Gábor, Kunics Réka (Magyarország/Hungary)

A legtöbb Európa-bajnokságot Tóth Gábor nyert. 11-szer állt a dobogó legmaga-
sabb fokán. A nőknél a hétszeres győztes Budavölgyi Veronika a csúcstartó

The European Championships’ most successful players are Gabor Tóth who won 11 
gold medals by men and Veronika Budavölgyi who won 7 times by women. 
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A VERSENY PROGRAMJA
Október 21. (péntek)
Megérkezés 
 21 órakor technikai értekezlet

Október 22. (szombat)
    9:30 a csapatok felsorakozása a Szent István szobornál
     9:45 a csapatok bevonulása a sportcsarnokba
     10 órakor megnyitó a sportcsarnokban

A versenyt megnyitja: 
 Farkas Sándor országgyűlési képviselő
 Nagy Sándor Kistelek város polgármestere
 Máté Gábor Pusztaszer polgármestere
 Sági István, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja
 Veres Pál, a Magyar Lábtoll-labda Szövetség elnöke
 Peter von Rüden, az Európai Lábtoll-labda Szövetség elnöke
 A megnyitón közreműködik a csengelei fúvószenekar és mazsorett csoport
 11 órától 13 óráig férfi és női csapat selejtezők
 15 órától férfi és női csapat selejtezők, vegyes páros selejtezők

Október 23. (vasárnap)
 9 órától 12 óráig a selejtezők folytatása, helyosztók
 Meghívásos serdülő verseny
 14 órától helyosztók
 15 órától vegyes páros, férfi és női csapat elődöntők 
 16 órától döntők

Október 24. (hétfő) 
 9 órától 13 óráig férfi és női páros selejtezők
 14 órától Kirándulás

Október 25. (kedd)
 9 órától 13 óráig férfi és női egyéni selejtezők
 14 órától férfi és női páros helyosztók
 16 órától egyéni és páros döntők
 18 óra záróünnepség
 A záróünnepségen közreműködik Gyurgyalag gyermek néptánccsoport és  
 a Classic AMI Kisteleki Művészeti Iskola Naningó Ütőegyüttese
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PROGRAM OF THE EUROPEAN
SHUTTLECOCK CHAMPIONSHIP
21st October (Friday)
 Arrival
 21.00 Technical meeting

22nd October (Saturday) 
    9.30 Gathering at the St. Stephan statue
     9.45 Marching to the sports hall
     10.00 Opening ceremony

Guests of honour: 
 Farkas Sándor representative of parliament
 Nagy Sándor mayor of Kistelek
 Máté Gábor mayor of Pusztaszer
 Sági István, member of Hungarian Olympic Committee
 Veres Pál, president of Hungarian Shuttlecock Association
 Peter von Rüden, president of Shuttlecock Federation of Europe
 Presentation of the brass band and majorette group of Csengele. 
 11.00 – 13.00 Men’s and women’s team qualifying games
 15.00 – Men’s and women’s team qualifying games,
 mixed double qualifying games 

23rd October (Sunday)

 9.00 – 12.00 team qualifying and ranking games

Competition for children
 15.00 – Men’s team, women’s team and mixed double semi finals 
 16.00 - Finals

24th October (Monday) 
 9.00 – 13.00 Men’s double and women’s double qualifying games
 14.00 Excursion

25th October (Tuesday)
 9.00 – 13.00 – Men’s and women’s single qualifying games
 14.00 – Men’s double and women’s double ranking games
 16.00 – Single and double finals
 18.00 – Closing ceremony – show of „Gyurgyalag” children folk dance
 group and  „Naningó” Percussion Band of Kistelek Art School
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RÉSZTVEVŐK/THE PARTICIPANTS OF THE EUROPEAN 
CHAMPIONSHIP
Ausztria/Austria
Martin Holzapfel, Michael Holzapfel

Finnország/Finland
Pekka Marjamäki, Teemu Marjamäki, Petri Väkeväinen

Franciaország/France
Justine Crapanzano, June Wade, Anthony Nguyen, Nicolas Lemmer, Xavier 
Joudiou, Etienne Gastineau, Alexandre Mariottini, Ayman Moussa, Thomas Joudio, 
Christophe Coudre

Lengyelország/Poland
Jan Malec, Sylwia Miazga, Jakub Ciurkot 

Magyarország/Hungary
Becskereki Sándor, Herczeg Gábor, Kézér Zsolt, Tóth Gábor, Balogh Eszter, dr. Far-
kas Martina, Kunics Réka, Morvai Noémi, Tukszár Zsófia, Vlasics Dalma
Takács Endre szövetségi kapitány/coach
Budavölgyi Kálmán és Fehér János edzők/coaches

Ifj. Fehér János versenyigazgató/chief referee
Farkas Balázs, Fehér Judit, Lakiné Spingár Éva, Nagy Máté játékvezetők/referees

Németország/Germany
Stefan Blank, Torben Nass, Sven Walter, Christopher Zentarra, David Zentarra, 
Philipp Münzner, Franziska Oberlies, Lina Kurenbach

Barbara von Rüden, Peter von Rüden (SFE)

Olaszország/Italy
Francesco Colombo; Luca Barrano. Alberto Pampallona; Andrea Vacirca, Cristina 
Manuello; Sor Angi De Pasquale; Concetta Speciale
Luca Muzzuoli, Luigi Russo.

Románia
Kovács Sándor, Mezei István, Sabau Eric

Szlovákia/Slovakia
Bacskai Gergő, Feke Gábor, Sebastian Költő, Szimko Balázs, Bacskai Boglárka, Ko-
csis Alica, Molnár Bianka, Muszka Beatrica
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AZ EURÓPA-BAJNOKSÁG RENDEZŐI, VÉDNÖKEI, SZERVEZŐI ÉS 
TÁMOGATÓI

THE ORGANIZERS, THE PATRONS AND THE SUPPORTERS OF 
THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP

A verseny rendezői/Organizers:
A Magyar lábtoll-labda Szövetség és a Pusztaszer PISZE SE lábtoll-labda szakosztálya/

The Hungarian Shuttlecok Association and Pusztaszer Sports Club’s Shuttlecock 
Section

Fővédnök/Main Patron of the Championship:
Farkas Sándor

Országgyűlési képviselő/Member of Parliament

Védnökök/Patrons of the European Championship:
Nagy Sándor

Kistelek polgármestere/Mayor of Kistelek

Máté Gábor
Pusztaszer polgármestere/Mayor of Pusztaszer

A szervező bizottság elnöke/Main organizer:
Vágó Tibor

A szervező bizottság tagjai/Members of the organizer committe
Pigler Tamás, Simonné Kószó Anita, Szabó Gábor, Tóth Zoltán, Túri Adrienn

Segítők/Helper:
Babos Klaudia, Babos Roland, Bitó Balázs, Buki Napsugár, Dékány Dávid, Festő Jázmin, 
Gyurász Attila, Horváth Orsolya, Macsicska Noémi, Németh Barbara, Németh Mátyás, 

Simon Márk, Szabó Gergő, Szabó Luca, Székesi Arnold, Vágó Ádám

Támogatók/Supporters:
DÁD 2002 Vasútépítő Kft. Szolnok

Excenter Demo Studio Kft. Pusztaszer
Házépítők Áruháza Kistelek

Kistelek város önkormányzata
Misztikműhely Kft. Baks

Pintér Bt. Pusztaszer
PISZE SE Pusztaszer

Pusztaszer község önkormányzata
Pusztaszer Községért Közalapítvány

SÁGI FARM KFT. Pusztaszer
SÁGI TRANSZ BT. Pusztaszer
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