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A tavalyi jó szereplést követően a DPSE átgondolt taktikát követve nem bízott semmit a véletlenre és
kettő csapatot nevezett. Sajnos a közös edzőtábor elmaradt, így mindenki a saját edzésterve alapján
készülhetett.
Szeged meghódítását tudatosan két irányból terveztük, hiszen a pécsi delegációt egészítettük ki
Sopronból.
A kiadós ebédet követően könnyű sétával próbáltunk ráhangolódni a délutáni megmérettetésre.
A csarnokba érkezéskor szívélyes fogadtatásban volt részünk. Vendéglátóink próbáltak lekenyerezni
minket, de ezt csak a gurítások után fogadtuk el. Kísérletet tettünk az évek óta kulináris élménynek
számító májpástétom receptjének megszerzésére, de nem jártunk sikerrel: hatalmas titok övezi ezt...
A csapatok összeállítása nem kis feladat elé állított. Szerencsére mindenki egészségesen és erőtől
kicsattanva tudta vállalni a játékot. Az egyes csapat játéka nem okozott meglepetést. Mindenki hozta
jó formáját és látványos gurításokkal kápráztatta el a szép számú közönséget. A második számú
csapatunk is a várakozásnak megfelelően szerepelt. Ebben az összeállításban még nem léptek pályára,
de ez egyáltalán nem zavarta a csapategységet. Az eredményes dobások után - amelyből nem volt
hiány - nem sajnálták az időt a pacsizásra, ezzel is sugallva a többi csapatnak a DPSE egységét. Tehát,
jogosan vártuk bizakodva az esti eredményhirdetést.
A 18 csapatos mezőnyben többnyire férfiakból álló csapatokat próbáltunk megelőzni a Meitert Évi,
Savanya Juca, Bősze Csabi és dr. Horváth László összetételű kettes számú vegyes csapatunkkal. Ez pár
fával elmaradt, de így is a középmezőnyhöz szorosan tapadva, sikerült sérülés nélkül zárniuk a versenyt
. Első számú együttesünk – Bódog Erika, Dervalics Attila, Kámán Gábor, Kristály Zsolt – több teke partit
megjárt játékosokból állt. Tehát tőlük, nagyobb volt az elvárás, amit sikeresen teljesítettek is ebben a
kimondottan erős mezőnyben.
Szerencsére, nem maradtunk kupa nélkül sem. Egyéniben sikerült a második helyet megszereznem,
ami látványos fejlődés az előző évhez képest.
Az éjszakába nyúló táncversenyt viszont egyértelműen a DPSE csapata nyerte.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Kalmár Lászlónak és vezető – szervező társainak a részvétel
lehetőséget, a tökéletes lebonyolítást és azt a maximális vendégszeretet, amit Tőlük kaptunk.
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