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Az első mérkőzésünkön megilletődötten játszottunk, s csak az ellenfél 3-0-s vezetése után 

kezdtünk tudásunkhoz méltóan játszani. Ekkor annyi helyzetet teremtettünk, hogy ha csak felét 

kihasználjuk, megfordíthattuk volna az eredményt. Sajnos csak két helyzetet sikerült értékesíteni, 

így vereség lett a vége. 

1. Tura Hevesy – Szigetszentmiklós J. A.  2 – 3  Gólok: Kakucska K., Abért M.  

A következő mérkőzésen már jobban ment a játék és egy begyakorolt játékhelyzetet gólra váltva 
győztünk. 

2.  Tura Hevesy – Göd Németh L.    1 – 0  Gól: Rajzinger Á. 

A harmadik mérkőzésünk jelentős téttel bírt, hiszen amelyik csapat nyeri ezt a mérkőzést, az lesz a 

megye bajnok. Lehet, hogy a nagy tét vagy az a tény miatt, hogy pihenő nélkül kellett 

megkezdenünk a mérkőzést, de megint tompábbak voltunk. Az ellenfél többet birtokolta a labdát 

és a mérkőzés kétharmadánál kétgólos előnyt szerzett. Ezt követően adódtak kisebb 

lehetőségeink, de a fordításra már nem volt reális esélyünk.    

3. Tura Hevesy – Nagykovácsi Ált. Isk. 0 – 2 

 

Szerencsétlenül jöttek össze az időpontok, hiszen a megye döntőre az előző napi megyei területi 

verseny fáradalmaival érkeztünk. (A többi csapat számára már jóval korábban sor került a megyei 

területi versenyekre.) Valamint a sorsolási szám húzásánál sem volt szerencsénk, hiszen a 4-es 

sorszám azt jelentette, hogy két mérkőzés várt ránk pihenő nélkül.  

  
A Diákolimpia Teremlabdarúgás megyei döntő végeredménye: 

 

1. Nagykovácsi Általános Iskola   8 pont       12 - 6 

2. Németh László Általános Iskola Göd  4 pont 9 - 4 

3. József Attila Ált. Isk. Sz.sz.miklós  3 pont 9 - 17 

4. Hevesy György Általános Iskola Tura 3 pont 3 - 5 

(Azonos pontszám estén az egymás elleni eredmény döntött.) 

 



   

 

Csapatunk tagjai: 

7. évfolyam: Kiszely Tibor 
6. évfolyam: Sára Dávid, Baranyi László, Csányi Gábor, Rajzinger Ákos, Abért Márton 
5. évfolyam: Tóth-Máté Tamás, Gólya Balázs, Oszoli Dominik, Gólya Ádám, Kakucska Kevin,  
4. évfolyam: Sallai Gergely, Szilágyi Szabolcs 

 

Legyünk büszkék csapatunkra, hiszen 117 iskola indult ezen a 

versenysorozaton, amelyben tanulóink derekasan megharcoltak azért, 

hogy elnyerjék Pest megye 4. legjobb III. korcsoportos teremfoci 

csapata címet. 


