Sikeresen szerepeltek a DPSE-csapatok az egri OPTTTT-n!

LIV. Országos Postás, Távközlési
Természetbarát Találkozó és Túraverseny
dr. Szarka György emlékverseny
2016. július 15-16-17.
Eger és környéke
Rendező: Kelet-magyarországi Postás Sportegyesület

A Dunántúli Postás Sportegyesület négy csapattal képviseltette magát az 54. Országos
Postás, Távközlési Természetbarát Találkozón és Túraversenyen, az OPTTTT-n, ahogy
magunk között hívjuk ezt a rendezvényt. Ajkáról két, Győrből és Pécsről egy – egy csapat
nevezett.
Az idei évben Heves megye székhelye, Eger adott otthont a tekintélyes múlttal rendelkező
eseménynek.
Július 15-én, péntek délutántól érkeztek a túrázni vágyók az egri Imola Hostel kollégiumba,
ahol elfoglalták a szállást a szépen felújított diákotthonban.
20 órakor ünnepélyes megnyitón vettünk részt a Hostel melletti belső udvarban.
Kiss Csaba a Kelet-magyarországi Postás Sportegyesület képviseletében, Kalita Kálmán a
MTDSC, Bódog Erika a Dunántúli Postás Sportegyesület, Börcsökné Burján Ildikó a Postás
Szakszervezet nevében köszöntötte a sportolókat és vendégeket, családtagokat.
A megnyitó után a csapatvezetők verseny- technikai értekezleten vettek részt, melyen a
tájékozódási és a városismereti túrával kapcsolatosan hangzottak el fontos információk.
A rövid ismertető után bohókás, könnyed, esti egri sétán vehettek részt a csapatok. A feladat
nem volt túl komplikált: sörözők, kocsmák felkeresése, majd az ott szerzett élményekről
rövid, vidám történetek írása és leadása a szervezőknek.
Szombat reggelre az időjósnak sajnos igaza lett, szakadó eső, szürke égbolt fogadott
bennünket. Több csapat a kedvezőtlen időjárás miatt feladta a versenyt. A bátrabbak
buszokkal elindultak Felsőtárkány helységbe, ahol az erdő szélén indították a szervezők a

tájékozódási versenyt. A terep nem volt egyszerű, csúszós, nyirkos talajon folyt a csata, cél:
megtalálni a bójákat, jól kiszámolni a gyaloglási sebességet, kedvezően megmérni a
látószögeket a helyes irány érdekében. Szerencsére minden csapat visszaért a célponthoz,
ahol megkönnyebbülve vártak bennünket a szervezők.
A városismereti verseny Eger történelmi városrészében zajlott. 18 kérdésre kellett helyesen
válaszolni a megtalált célponton, a jobb helyezés elérése érdekében.
A Dunántúli Postás Sportegyesület képviseletében a pécsi csapat – a debreceni Márkus
házaspárral kiegészülve – mind a két versenyszámban indult és nagyon szép helyezést ért
el.
A túrák befejezése után Sámóczi István barátunk és csapata által elkészített finom pörköltet
kóstolhattuk meg. Az idei évben sem csalódtunk! Köszönet érte! Természetesen a reggeli
zsíros kenyér lila hagymával fűszerezve sem maradhatott el!
20 óra 30 perckor kezdődött az ünnepélyes eredményhirdetés. Minden csapat izgatottan
várta, hogy milyen helyezéseket értek el. Kapaló András, a KPSE elnöke köszöntette a
résztvevő versenyzőket, valamint a Magyar Posta volt vezérigazgatóját, Doros Bélát, aki
elfogadta és megköszönte a meghívást a rendezvényre.
Lássuk az eredményeket!
A1 családi verseny:
1. helyezett: HSHE-HHT (1)
hibapont
2. helyezett: MTDSC(4)

46 hibaponthelyezett: MTDSC (3)
85 hibapont

B (kétfős):
1. helyezett: Föl’d Pörgető Kft (2)
2. helyezett: Föl’d Pörgető Kft(1)
3. MTDSC (1)

100 hibapont
156 hibapont
207 hibapont

A2 turista:
1. helyezett: MTDSC (5)
2. helyezett: TÁVSZAK-Kecskemét
3. MTDE-Miskolc (1)

105 hibapont
109 hibapont
124 hibapont

Éjszakai verseny:
1. helyezett: Edelényi KPSE
2. helyezett: Miskolci Leánykák
3. helyezett: Kolbászimádók

17 pont
16 pont
13 pont

Városismereti verseny:
1. helyezett: Teknős Csapat PLC
2. helyezett: Kecskemét 1. posta
3. Zsuzsi és Sanyi

18 pont
17 pont
16 pont

84

Szervezeti verseny:

1. helyezett: MTDSC
2. helyezett: Föl’d Pörgető Kft
3. DPSE

101 pont
74 pont
44 pont

Az eredményhirdetés után Kapaló elnök úr megköszönte a részvételt, gratulált a zord
időjárás ellenére elért szép eredményekhez.
Végezetül a DPSE képviselője, e sorok írója bejelentette, hogy jövőre az 55. OPTTTT
helyszíne Zalaegerszeg lesz – várhatóan július 14-16-án – ahová a házigazda Dunántúli
Postás Sportegyesület minden túrázni vágyót sok szeretettel vár!

Köszönjük a találkozót, találkozzunk jövőre Egerszegen!

Bódog Erika

