Pécsi kispályás focibajnokság
Jól szerepeltek a postás csapatok!
Idén a tavalyi évhez hasonlóan szintén három csapatot indított a DPSE a pécsi
kispályás labdarúgó bajnokságban. Az előző év jó szereplését – egy első és két
második helyezés – ebben az évben sikerült felülmúlni! A csapatok volt és jelenlegi
postás dolgozókból, valamint hozzátartozóikból álltak, akik tagjai a DPSE-nek.
A három csapat három különböző osztályban szerepelt, rendkívül eredményesen,
így teljes mértékben kijelenthető, hogy a régió legsikeresebb egyesülete lettünk.
Kezdjük a korhatár nélküli bajnokság legmagasabb osztályával, ahol Forza Yellows
néven indult nevezett csapatunk. Csapatvezetője Hesz Zoltán, aki a kezdetektől
irányítja a gárdát. Az osztály az egész szezon során bővelkedett a meglepetésekben.
Az egykori Tűzijátékvilágnak szerencsét hozott a névváltoztatás, az idén immár TŰZPARTNER néven nyerte meg a bajnokságot. Az egész idény során kiélezett csatát
vívott a Forza Yellows csapatával, amely az utolsó fordulóig reális eséllyel harcolt a
győzelmi trófeáért, de végül alul maradt előbbivel szemben, így a tavalyi eredményét
sikerült megismételnie.

A korhatár nélküli bajnokságban az előbb említett Elitliga mellett az alacsonyabb
osztályban (I. osztály) DPSE néven indultunk. Csapatvezetőnk Végső Ferenc Gábor
volt, akinek vezetésével tavaly sikerült életre kelteni a csapatot, s mindjárt,
indításképpen egy második helyett megszerezni. Idén előrébb léptünk és
bajnokságot nyertünk!

Az osztály névadó szponzora a Fürge Nyuszi Focivilág volt. Az itt játszó csapatok
számára a fordulók rengeteg meglepetést és színvonalas összecsapásokat hoztak.
Az idei szezon újdonságaként egy kör után alsó és felső osztályra osztották a
szervezők a csapatokat az addig elért eredményeik alapján. A felsőházba a tabella
első hét helyén végző gárda került, az alsóházban pedig hat csapat folytathatta a
küzdelmet.
Ezzel az átszervezéssel sokkal kiegyensúlyozottabb és élvezetesebb lett a
bajnokság. A rájátszás előtt toronymagasan vezette a tabellát a Rapid Body &
Health, amely a legtöbb gólt is szerezte, ám a végső győzelemhez még ez sem volt
elég. Az osztály aranyérmét az egész szezon során nagyszerű játékot mutató DPSE
szerezte meg, amely a rájátszásban remekül teljesített és az utolsó fordulóban meg
is szerezte a győzelmet! Az osztályban a gólkirályi címért folytatott versenyben is
kiélezett küzdelem zajlott, végül az élen 17-17 góllal ketten végeztek. Egyikük,
Kántor Dénes a mi játékosunk! (Dénes guggol, balról a második.).

A szeniorok között indult harmadik csapatunk, szintén Forza Yellows néven. Ebben a
csoportban a névadó szponzor a méltán híres nyomda, a „Duplex Rota”.
A benevezett csapatok létszáma okán idén a bajnokságot átszervezték, ezúttal csak
egy osztályban mérték össze erejüket az indulók. Emiatt viszont maratoni hosszban,
22 fordulóban találkoztak egymással a csapatok.
Ezen korosztályban zsinórban harmadszor lett bajnok a Forza. A sárgák a korhatár
nélküli bajnokságban is indítottak csapatot, ott a második helyet szerezték meg.
A zömében postai dolgozókból szerveződött együttes hat ponttal előzte meg az
„újonc” Tubák Kesztyű Pécset. A gólkirály – rekordszámú találattal (56) – Schweier

Csaba (Forza Yellows) lett, aki az Elitligában is a legeredményesebbnek bizonyult.
Ott 27 találatot jegyzett, ezzel az idei év abszolút gólkirályi címét is kiérdemelte a két
osztályban összesen 83 szerzett góljával.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2018. november 9-én került sor a Delta
étteremben, ahol a díjakat Ábrahám Attila főszervező konferálása mellett Szűcs
Zsolt, a PSN Zrt. vezérigazgató-helyettese adta át.
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