
Valóban vízes sportnap volt Szigetváron 

 

Idén negyedik alkalommal készültünk a hagyományosan megrendezésre kerülő 4 megyés 

családi vízi sportnapunkra. A forró száraz nyáron nem is sejtettük milyen viszontagságos 

időjárási körülmények várnak ránk szombaton. Érkeztek postások Baranya-Tolna-Somogy-

Zala megyéből, sőt egy lelkes küldöttség Horvátországból is képviseltette magát. Nagyon 

örültünk, hogy ismét eltölthetünk egy kis időt velük. Néztük az előre jelzéseket és abban 

reménykedtünk most is elkerül minket a rossz idő, sajnos nem így lett. Sokan mondták kell-

kell az eső, de pont ma… Izgatottan találkoztunk reggel 8 körül a strandbejáratánál, ahol a 

segítők gyülekeztek és elmélyülten hallgatták Tengerdi Csaba által átadott instrukciókat, 

valamint találgatták milyen versenyeket tudunk megtartani a rossz idő ellenére, illetve hányan 

jönnek el az előzetesen regisztráltak közül, elárulom sokan jöttek. Köszönhetően annak is, 

hogy ez a fürdő a korábbi orfűi strandhoz képest remek belső térrel is rendelkezik, így egy 

esetleges csapadékos időjárás esetén is elfoglalhatják magukat a fürdőzni vágyók. Több mint 

kétszázan voltunk, mégis mindenki elfért egyedül talán a napágyból lehetet volna több, de a 

leleményes kollégák megoldották, hogy kényelembe tudják magukat helyezni. Vártuk-vártunk, 

hogy elálljon az eső, ami azonban kitartóan esett, így dél körül úgy döntöttünk a kinti sportolási 

lehetőségeket nem tartjuk meg, hanem a bentiekre szorítkozunk. Maradt a vízi váltóverseny, 

és a Darts, valamint a masszázs. Mindhárom népszerű volt, utóbbi kettőn több mint 70 fő vett 

részt. A verseny igazán izgalmas és szoros volt. Két család a Jagasics és Pincés család 

jeleskedett a Dartsban mindkét család mindhárom (női-férfi-gyerek) kategóriában dobogóra 

került. Attiláék (Jagasics) a vízi váltóversenyben is indultak és szereztek helyezéseket. Aki 

nem Dartsozott és fürdőzött az a remek masszőrjeink ügyes kezei alatt élvezhette a 

kényeztetést. 15 óra körül már lehetett röplabdázni is kicsit, igaz versenyen kívül két csapat 

püfölte a labdát a vizes, de jól előkészített homokon. Reméljük a következő évben jobb 

időjárásban lesz részünk és minden sportot meg tudunk tartani. 

Eredmények: 

Vízi váltóverseny: 

1.Nekem 8 

2. Vízisellők 

3. Nem tudom 

Darts (High score 7R): 

Gyerek: 

1. Jagasics Bálint 337 

2. Jagasics Réka 301 

3. Pincés Panna Lea 300 

Női: 

1. Tea Šuker 343 

2. Pincés Judit 321 

3. Franczia Anett 306 

Férfi: 

1. Kerekes Sándor 404 

2. Ifj. Pincés Gergely 377 

3. Wágner Levente 371 


