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Kint még hideg van, de bent már izzik a levegő… Talán így is lehetett volna
jellemezni az idei első megmérettetést, melyet a DPSE a szigetvári tornacsarnokban
rendezett. Négy férfi és három női csapat fogadta el a meghívást. A hölgyek részéről
a Kaposvár, a Rehab DPSE és a Pécsi boszik együttesei rúgták a bőrt, míg az urak
felől a Nagykanizsa, Kaposvár, Szigetvár és Pécs csapatai harcoltak a labdával és
egymással.
Tengerdi Csaba, a házigazda Szigetvár nevében köszöntött minket és rövidre fogva
mondókáját a mérkőzések menetrendjéről adott tájékoztatást. Végső Ferenc Gábor a
körzet sportvezetője is üdvözölte a csapatokat, egyben mindenkinek felhívta a
figyelmét a tiszta és óvatos játékra, hiszen hétfőn ismét dolgozni kellett menni…
Ezek után felpörögtek az események és elkezdődtek a mérkőzések. A férfi csapatok
húsz, míg a női együttesek tizenöt percig meccseltek, körmérkőzéses rendszerben.
A végeredmény szempontjából fontos volt a gólok száma, hiszen amellett, hogy
nyertes mérkőzésről volt is szó, a legtöbb találatot szerző játékos az
eredményhirdetéskor gólkirály és persze gólkirálynő is lehetett!
Azt hiszem, a meccsek iramára, a játékosok felkészültségére nem lehetett panasz,
gólzáporos mérkőzéseket is láthattunk. A szurkolótábor pedig mindent megtett a
pályán lévők buzdításáért, hiszen szép szereléseket, támadásokat és persze gólokat
láttunk!
Eljött a pillanat, amikor a csapatok felsorakozhattak a teremben, hogy
megünnepelhessék a sporttal eltöltött napot és átvegyék a díjakat. Szigetvár város
polgármestere nyújtotta át az oklevelet és a kupát minden csapatnak. A női szakasz
győztese a Rehab DPSE lett, ahol két játékos is különdíjat kapott: Berki Tünde lett a
gólkirálynő (10 góllal), Zórity Ildikó pedig a legjobb kapus díját vehette át. A férfiak
első helyezettje Nagykanizsa együttese lett, szintén mindkét különdíjat is ők
zsebelték be: a gólkirály Kovács Tibor (8 góllal), míg a legjobb kapus Dervalics
György lett.
Aki pedig még bírta szusszal, a kellemesen meleg gyógyvízben pihenhetett tovább…
Várjuk a következő bajnokságot!
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