Sportnap Szentlőrincen
2021. október 2-án került megrendezésre a második Szentlőrinci Tornát a Power Free Time Centerben. Az
első torna 2019-ben zajlott le, és nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a szervezőkhöz a rendezvénnyel
kapcsolatban a helyszínnel és a sokoldalú sportolási lehetőségek okán is. A covid helyzet miatt a tavalyi
évben sajnos elmaradt és pont ezért nagyon vártuk már az idei sportnapot. A tornán kihasználtuk a
sportlétesítmény nyújtotta lehetőségeket. Ismét volt kispályás foci, amit a ragyogó időjárás miatt kint tudtunk
megtartani. A focira három csapat nevezett Kaposvár, Siófok és Pécs. Körmérkőzés volt, így mindenki
játszott mindenkivel a csapatok összesen 4-szer mérették meg magukat és a 6 meccs eredménye alapján
alakult ki közöttük a sorrend.
A mérkőzések eredményei:
Siófok-Pécs 2-0
Kaposvár-Pécs 2-0
Siófok-Kaposvár 1-0
Pécs-Siófok 1-1
Pécs-Kaposvár 1-0
Kaposvár-Siófok 2-8
Siófok 3 győzelemmel és egy döntetlen mérkőzéssel 10 pontot szerezett így az I. helyen végzett. A dobogó
második fokára Pécs csapata jutott, 1 győzelemmel és egy döntetlennel 4 pontot gyűjtöttek. Végül, de nem
utolsósorban a bronzérmes lett Kaposvár csapata lett, ők egy győzelmükkel 3 pontot szereztek. A bowling
12 órától kezdődött, hogy a foci kupa és a csoportos edzéseken résztvevők is tudjanak a versenyen részt
venni. A jelentkezőknek két csoportos edzésen volt lehetőségünk kipróbálni magunkat. Spinracingen vettünk
részt Horváth László edzővel, amin egész jól letekertünk. Aztán néhányan voltak olyan bátrak, akik ezt
követően még bevállalták a köredzést Szabó Máté edző irányításával.
Bowling egyéni versenyen elért helyezések
1. Erdős Róbert (Szigetvár) 319 pont
2. Száraz Krisztián (Kaposvár) 269 pont
3. Bányavölgyi Tamás (Szentlőrinc) 198 pont
Bowling csapat versenyben elért helyezések
1. Polgár József-Kiss Attila–Matyik Csaba (Siófok) 639 pont
2. Száraz Krisztián-Nürnberger Szabolcs-Bartal Endre (Kaposvár) 557 pont
3. Erdős Róbert-Veszprémi Mónika-Tengerdiné Bognár Magdolna (Szigetvár) 513 pont
Az egész torna nagyon jó hangulatban a sport és sportszerűség jegyében telt. A hely komfortoságának
köszönhetően a helyszínen jutottunk finom ebédhez és a frissítés is átlagon felüli volt. Köszönjük a
lehetőséget a DPSE-nek, hogy ismét egy élménydús programon tudtunk részt venni, és már várjuk a
következő évi, harmadik Szentlőrinci tornát.
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