Szeged Tiszavirág Kupa
2022.

2022. Június 11-én a KPSE jóvoltából részesei lehettünk a Szegeden
megrendezésre kerülő Postás teke rendezvénynek, a II. Tiszavirág
Kupának.
A DPSE kettő csapattal képviselte magát ezen a nagyszerű
rendezvényen. Szegedre csapataink tagjai Sopronból és Zalaegerszegről
érkeztek a szombat délelőtti órákban. A városba megérkezve elsőként a
szállásunkat foglaltuk el, ami pontosan a Szegedi Dómmal szemben, az
MTA TABT Székházban volt. A Dóm látványa egyszerűen leírhatatlan,
percekig csak bámultuk az építészet eme remekművét. A szállás
elfoglalása után közösen ebédelni indultunk a Tisza parton található
Roosevelt téri Halászcsárdába, ahol a többségnek természetesen a
méltán híres Szegedi halászálére esett a választása. Ebéd után
csapataink elindultak a pár sarokra található tekecsarnokba. Az összesen
16 csapat között itt már javában zajlottak a küzdelmek, a hangulat remek
volt. Bízok benne, hogy megérkezésünk után talán még emelni is tudtuk a
szurkolás hangulatát. A DPSE csapatai a program végén szálltak harcba
a minél előkelőbb helyezésekért. Először a DPSE II csapata lépett a
tekepályákhoz. Győzelmi esélyekben mi nem reménykedtünk, a tisztes
helytállás volt a cél, amit sikerült is teljesítenünk. Miután mi befejeztük a
dobásokat következtek a Dunántúl reménységei, a DPSE I csapata,
soproni és zalai résztvevőkkel! Az ő ügyességükhöz nem férhetett kétség.
Izgalmakban sem volt hiány, végig szoros eredmény mellett végül
csapatban meg is szerezték az előkelő II. helyezést. Amint minden csapat
végzett a dobásokkal, a csarnok szépen lassan kezdett kiürülni, ugyanis
az esti órákban a Tisza River rendezvényhajón tartandó
eredményhirdetésre vártak bennünket. A hajóról a látvány elképesztően
gyönyörű volt, a város fényei beragyogták a Tisza teljes vízfelületét. Nagy
megelégedésünkre serlegek egész sorát tudtuk elhozni Szegedről,
köszönhetően a csapatban és az egyéniben elért kiváló eredményeknek!
A vasárnapi reggeli után még egy kis városnézésre volt alkalmunk, majd
indulnunk kellett a hosszú útra hazafelé.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni a szervezőknek és
résztvevőknek, hogy a hétvégénket Szeged városában egy ilyen
színvonalas, felejthetetlen sporteseményen tölthettük el.
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