
Szegedi régió 2021 évi programtervezete 

Január-április hó : 

A januárra tervezett 11. Szegedi Postás Teke Farsang valamint az év első négy hónapjában a városi, 
községi és üzemi bajnokságokba nevezett, és versenyző amatőr postás tekecsapatok mérkőzései, és 
edzései a Covid-19 pandémiás veszélyhelyzetére érvénybe léptetett hatósági kormányrendeletek 
következtében törölve. 

Május hó : 

A városi , községi és üzemi bajnokságokban rendszeresen résztvevő csapatok játékosai május 4-én heti 
rendszerességgel elkezdték az edzéseket. A Szegedi Postás Üzemi Tandem Tekebajnokság a 2020-2021 
évad őszi idényének végeredménye alapján, kiírásra került a május végén és június elején 
lebonyolításra kerülő rájátszás, melynek eredményhirdetése a rájátszás utolsó mérkőzései után 
közvetlenül kerül sor 

Július hó : 

Az LVIII. OPTTTT Veszprémben sorra kerülő háromnapos rendezvényén a dél-alföldi természetjárók 
részvétele. Három megyeszékhelyről : Szeged, Kecskemét, Békéscsaba előreláthatólag 100 résztvevő. 
A különböző versenyszámokban kb : 10-12 csapat várható nevezésével. Időpont : Július 16-17-18. 

Délalföldi Postás Öregfiúk hagyományos torna Időpont Július 24 Helyszín : Hódmezővásárhely Stadion 

Augusztus hó : 

Kiskunmajsai Jonathermál Gyógy és Élményfürdőben sorra kerülő, Dél-alföldi strandos sportnap 
kiemelt területi rendezvény, a miskolci és debreceni régiók csapatainak meghívásával. Időpont : 
Augusztus 07. szombat. 

 Versenyszámok : Strandröplabda, petanque, lengőteke, darts. Helyezettek díjazása. A létesítményről 
a www.jonathermal.hu honlapon a komplexum bemutatása, valamint általános információk 
találhatóak. Határidőig jelentkező és regisztrált résztvevőink számára a tájékoztatónkban kiadott 
feltételek mellett biztosítjuk a belépést, a versenyeken való részvételt, és egy tál étellel az étkeztetést.  

Tisza-tó kerülés bringával családi napon részvétel. 

Szeptember hó : 

Szegedi Postás Tiszavirág Teke Kupa országos vonzású meghívásos tekeverseny amatőr postás 
tekecsapatok számára / a 11. Szegedi Postás Tekefarsang hagyományaira építve/ Résztvevő csapatok 
száma előreláthatólag 16-18 csapat.  Időpont : Szeptember 4. szombat. 

Bogácsi vízipartyn részvétel. Időpont szeptember 11 szombat. 

Buszos kirándulás Erdélybe Szegedről. Időpont Október 9-10. 

 

  



Szeptember-December hónapok : 

A 2021-2022-es évadra meghirdetett városi, községi, üzemi tekebajnokságokra való nevezés, edzések, 
részvétel. 

Október hó : 

Buszos kirándulás Erdélybe Szegedről. Időpont Október 9-10. 

Pécs-Harkány országúti futáson való részvétel. 

November hó : 

Bowling kupán /Debrecen/ való részvétel. 

December hó : 

11. Sportos Postás Mikulás Kupa Családi Teke és Bowlingverseny Szegeden. Tervezett időpont : 
december 4 szombat vagy december 5 vasárnap. 

 

Hódmezővásárhely, 2021. május 14. 

Kalmár László 

KPSE elnök, területi koordinátor 


