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A DPSE zalaegerszegi sportkörzete 2021. október 23-án rendezte meg a hosszú 

múltra visszatekintő Zalaegerszegi Tekeversenyét. A sportesemény az idei 

esztendőben nem az eddig megszokott helyszínen, hanem ezúttal az Andráshidai 

Roxy Tekecsarnokban került megrendezésre. A megnyitó reggel 9:30-kor kezdődött, 

a szép számú jelentkező részvételével. A sportesemény egy szívhez szóló 

visszaemlékezéssel kezdődött, amelyen Rubi János jóbarátunkra emlékeztünk, aki a 

tekesport kiemelkedő alakja, és egyben sportkörzetünk rendezvényeinek rendszeres 

résztvevője, segítője volt. A sportnapon felesége, fia, és unokája is tiszteletét tette.  

A kezdeti eligazítás után, a tekézők már izgatottan várták a verseny kezdetét. Az éles 

küzdelmek előtt próbadobásokra természetesen mindenkinek volt lehetősége. A 

létesítményben egyszerre négy pályán folytak a küzdelmek, a négy fős vegyes 

csapatokat alkotó résztvevők között. Mindenkinek 2x20 dobást kellett teljesítenie, és 

az első 20 dobás után pályacsere biztosította az egyenlő esélyeket. Aki a tekézésen 

kívül még egy kis kikapcsolódásra vágyott, annak lehetősége volt úszni, pihenni a 

közeli Zalaegerszegi Termálfürdőben. A verseny végeztével az eredményhirdetésen a 

résztvevők egyéni, valamint csapat szinten is díjazásra kerültek. Csapatban az 1. 

helyet a Töketlen tekézők (Gaál János, Kocsmár Róbert, Németh Sándor) szerezték 

meg 734 fával. A 2. helyezett 673 fával a Zalalövő csapata (Gál Henrietta, Gálné Gál 

Ágnes, Patona Andrea, Vajtó Veronika), 3. helyezett pedig 641 fával a Szentgyörgyi 

Kányák (Kánya István, Kányáné Horváth Szilvia, Lengyel József, Pintér Gábor) lett. Az 

egyéni női versenyt Gyurik Ildikó nyerte 197 fával, a 2. helyezett Gálné Gál Ágnes 179 

fával, a 3. helyen pedig Vajtó Veronika végzett 156 fával. A férfiaknál Gaál János 243 

fával szerezte meg a győzelmet, a 2. Rubi Mátyás lett 196 fával, míg a dobogó 3. 

fokára Lengyel József 193 fával állhatott fel. A profi szinten tekéző Gál Henrietta a női 

egyéni versenyben a díjazásról lemondott, azonban az általa dobott 238 fával így is 

hozzájárult csapata kiváló teljesítményéhez. 

Köszönjük a szervezőknek és a résztvevőknek is ezt a nagyszerű, jó hangulatú 

sportnapot! Minden bizonnyal a következő esztendőben újra találkozunk a tekepályán, 

addig is mindenkinek jó gyakorlást! 
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