Szigetvári vízi sportnap – újra együtt a „Déli-DPSE”
Kedves postás kollégák, DPSE tagok, hozzátartozók, barátok.
2020 előtt el se tudtuk volna képzelni nyarunkat a hagyományos DPSE vízi sportnap nélkül,
de itt is, mint oly sok más területen a COVID közbe szólt a rendezvényt nem tudtuk megtartani
és csak reméltük, hogy 2021-ben ismét együtt fürödhetünk-sportolhatunk a kellemes
Szigetvári gyógyfürdőben. De sikerült... sőt…
A korábbi években részvevő kollégák, családok pozitív visszajelzései után a helyszín ismét a
Szigetvári Gyógyfürdő és Strand területén került megrendezésre.
A korlátozások megszűntetése előtt már beindult a szervező munka, elkezdődtek az
egyeztetések, amelyek a mai világhoz képest szokatlanul könnyen mentek, hiszen a fürdő is
és a DPSE is elégedett volt a korábbi együttműködés miatt. A rendezvény napjáig közel 250
fő jelentkezett résztvevőnek, ami a már megnevezett járvány miatt igazán szép számnak
mondható. Ez évben egy új partner is tiszteletét tette a sportnapunkon még hozzá a Pécsi
Darts Club, akik a sportághoz nem éppen ideális körülmények ellenére is színvonalas
versenyt rendeztek a tagjaink között. Vendégként képviselete magát a KPSE elnöke Kalmár
László is párjával. A két ország között eltérő szabályozások miatt azonban a horvát barátaink
most nem tudtak részt venni ezen a szép napon. Reggel 9 órától érkeztek a regisztrációhoz a
postás családok. Nagy létszámban szinte 100%-os részvételt tapasztaltunk az előzeteshez
képest ez eddig nem volt jellemző sőt most nem három hanem 5 megyéből jöttek a
sportszerető postások, hozzátartozói és barátai a Szigetvári Gyógyfürdőbe. A darts mellett
természetesen nem maradhatott el a kispályás labdarúgó torna és a helyben népszerű
Teqball, valamint 3 csapat össze mérte tudását a forró homokon strandröplabdában is, ami
előtt a pálya hűtése zajlott igen akkurátusan. A vízi váltó verseny családiasra sikeredett, a
Jagasics család hathatós részvételével, igen izgalmas és szórakoztató csatát láthattak a
nézők a folyékony természeti elemünkkel.
Nem szabad elmenni említés nélkül az igen érdekes külsős programunkról, a fürdő területe
mellett található történelmi Zrínyi vár látogatásáról, ez most elég hosszúra és tartalmasra
sikerült. Volt lehetőség visszatekinteni a múltba és akik nem egyénileg, hanem csoportosan
léptek a történelmi falak közé, megtekinthették a korhű ruhákba öltözött hagyományőrzők
bajvívását és fegyverbemutatóját is.
Voltak, akik a sportmedence hűvösebb vizét, míg mások a termál, a kisebbek a
gyerekmedencét próbálták ki.
A nap folyamán, mint minden versenyre történő nevezésre az információs asztalnál volt
lehetőség. A masszázs előre beosztott menetrend szerint zajlott, kisebb nagyobb
fennakadásokkal és extra nagy érdeklődéssel.
Az eredményeket majdnem elfelejtettem meg említeni annyi, de annyi minden volt ezen a
napon…
A kispályás labdarúgást a Szekszárdi csapat nyerte meg ismét megelőzve a házigazda
Szigetvári és a lelkes Pécs-Kaposvári csapatot.
A röplabdában meglepetés győztes született a TEVESZ-PÁL-VÉGSŐ (Pécs) trió legyőzte a
toronymagas esélyes BARTAL-SZÁRAZ-PAPP (Kaposvár-Pécs) hármast hatalmas
fordítással a döntő szettben. Amíg a harmadik a Kerekes-Tengerdi család (Szigetvér) vegyes
csapata lett.
Teqballban a Jagasics Teqball akadémia csapat győzedelmeskedett, a TEVESZ-PÁL kettős
és a KATI-VÉGSŐ páros előtt.

A vízi váltót a „Jagák” nyerték a „Jaguárok” és a „Henrietta angyalai” előtt.
A dartsban külön női és férfi HIGH SCORE versenyt rendeztünk a legmagasabb három nyilas
dobással.
Bár a bemelegítés ebbe nem számított, pedig ott volt, aki 140-t dobott. De a legmagasabb
dobás Papp Csaba nevéhez fűződött 100-al. A hölgyek nem sokkal maradtak le a férfi
élversenyzőktől, sőt a győztes még a dobogóra is felfért volna.
Női végeredmény:
1. Varga Henrietta 351
2. Pincés Panna 334
3. Pincés Judit 301
Férfi végeredmény
1. Nagy Edvin 370
2. Jagasics Attila 365
3. Döbrentei Tamás 326
Jövőre egy pentathlon versenyt is meghirdetünk, akiknek eredményt a sportáganként
összesítjük és hirdetjük ki az első DPSE Szigetvári Pentathlon dobogós eredményét.
Köszönjük a gyógyfürdő vezetőinek, és valamennyi dolgozójának a kapott segítséget a
hangosítást, a szép környezetet, amivel fogadhattuk vendégeinket.
Köszönjük a Szigetvári vár vitézeinek és dolgozóinak a hangulatos bemutatót.
Szigetvár város vezetőinek a műfüves pálya biztosítását.
A DPSE elnökségének a rendezést.
A Szigetvári posta dolgozóinak a lebonyolítást.
2022-ben ismét várunk mindenkit egy sportolással és kellemes kikapcsolódással eltöltött
napra.
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