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„Érezd jól magad a bőrödben!” – Változatos tevékenységformák a Jászai Mari Általános 

Iskolában” 

 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Kosár Kupa 
 

 

A megvalósítás időszaka: 2019. március 25.- 2019. április 17. 

A program időpontja:  2018. április 17. 800-1500 

Az program helyszíne: Ászári Jászai Mari Általános Iskola tornacsarnoka 

Résztvevő versenyzők: A jelenléti ív alapján 74 tanuló 

Résztvevő nézők: A jelenléti ív alapján: 67 fő 

1. A program előkészületei:  

Szinte észrevehetetlen gyorsasággal múlt el egy év a tavaly márciusában megtartott 

„Kosár Kupa” óta. 24 nyolcadikosunk távozott, helyettük az ötödikesek kerültek a felső 

tagozatba, szám szerint 43 fő, két osztályban.  

Intézményvezetőnk március hóban tájékoztatott, hogy a tavalyi, gyerekek által nagyra 

értékelt „Kosár Kupát” ismét rendezzük meg az 5-6. és a 7-8. évfolyamok számára. 

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napra esett a választás, mivel ez a nap nálunk 

diáknapként szerepelt a munkatervben. Ismét felkért a program megszervezésére, 

valamint lebonyolítására a fenti EFOP pályázat keretein belül, a két megvalósító 

kolléga, a testnevelők és további, a diáknapon más szerepet nem vállaló felsős 

pedagógusok segítségével. Egyetlen egy kérése volt a szakmai vezetőnek: a tavalyi két 

napos versenyt 1 nap alatt végre kell hajtani. Mivel 2018. évben két hagyományos 

tanítási nap délutánját vettük igénybe, úgy éreztem, hogy meg lehet oldani a feladatot 

egy egész napos program formájában. Megtisztelő ajánlatát jómagam, valamint 
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későbbiekben két megvalósító munkatársam, Kakula Zsoltné és Erdősi Gábor is 

elfogadtuk. 

Április első napjaiban megvalósító társaimmal megegyeztünk arról, hogy a tavalyi 

évhez hasonlóan a mérkőzéseket nem a hagyományos, hanem a kosárlabda játék 

úgynevezett B33-as változatának szabályai szerint fogjuk lejátszani. Így egyidőben 

kettő mérkőzést tudunk lebonyolítani az „A” illetve „B” térféleken. Az 5-6., a 7-8. 

osztályos fiú és lány csapatok a B33 játékkal 1-1 nap alatt eldönthetik: melyik a 

korosztály legjobb Jászais csapata 2019-ben. 

A tavalyi évhez hasonlóan Testnevelő kollégámmal egyeztettem az 5. osztályos tanuló 

felkészítését illetően. Ők még nem játszották alsóban ezt a játékot. Már a késő őszi, első 

„csarnokos” órák során kezdték megismerni, elsajátítani a B33 játék szabályait. A 

testnevelés órák végén az elmaradhatatlan játék ezekben a hónapokban a foci és a kézi 

helyett pár perces B33 kosárlabda volt. Öröm volt nézni az ügyesen mozgó, szabályokat 

ismerő és legtöbbször betartó ötödikeseinket a versenyen. A felsőbb osztályokban az 

alapok lerakása már megtörtént, itt és a kosárlabda szakkörön inkább a játék dominált. 

Az alapfeladatok elvégzése után kezdődhettek a program dokumentálásával, egyéb 

feladataival való munkálatok. Elkészítettem a toborzó plakátot, melyek az iskola több 

frekventált helyén invitálták a gyerekeket a versenyre, szurkolásra. A nevezési lapokat 

az idén április elején az iskolánkban kezdtem el gyűjteni. A határidőre 18 csapat 

jelentkezett. Mivel a tavaly végzettek osztályfőnöke voltam, megígértem nekik, ha lesz 

rá lehetőség, 9. évfolyamosként meghívást kapnak az idei „Kosár Kupára”. Emiatt a 

szakmai vezetővel egyeztetve kibővítettük a részt vevők nevezési korlátait. A helyi 

Gimnázium Intézményvezetőjével felvettem a kapcsolatot, aki ígéretet tett arra, hogy a 

program napján 11 órától a jelentkező 9. osztályosokat elengedi. Ugyancsak érkeztek 

volt tanítványok Győri, Szombathelyi, Tatai középiskolákból is. Így a verseny kibővült, 

5 fiú csapat nevezett a 8-9. évfolyam bajnokságára. Az iskola frekventált helyeiről szinte 

ordított a toborzóplakát: 
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Ideje: 2019. április 17. 9.00-15.00 

Helye: Ászári Jászai Mari Általános Iskola Tornacsarnoka 

Nevezési díj: nincs, játék a FIBA B33 szabályai szerint 

3(+1) fős csapatok jelentkezését várjuk! 

Résztevevő korosztályok: 

5-6. osztály fiú-lány 

7-8-9. osztály fiú-lány 
A helyezett csapatok számára oklevél, érem, serleg! 

Jelentkezési határidő: 2019. április 12. 
Erdősi Gáborné tanárnőnél (06-20-555-8898) 
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A már tavaly letöltött „B33”-as kosárlabda meccseket az egyik megvalósító a legtöbb, 

főként az 5. osztályos gyerekek számára mintegy kedvcsinálóként levetítette. 

A díjazás hasonló volt a tavalyi évhez: arany, ezüst és bronzérem a dobogós csapatok 

számára, valamint „vándorkupa”, melyet egy évig birtokolhat egy csapat. Ezekre az 

internettől letöltött, etikett papírra nyomtatott szöveget helyeztem el, mely a verseny 

nevét, idejét és helyezését őrizte meg a versenyző számára. Úgy terveztem, hogy a 

kupákra az aktuális győztes neve húsvét után kerül felragasztásra.  

Az idén jó pár estémet vette el program a számítógép előtt ülve: a jelentkezési lapok 

alapján elkészítettem a sorsolást, a hozzávaló kereszttáblás eredménytáblázattal, melyen 

folyamatosan ellenőrizhető a bajnokság menete. Előre kitöltöttem a kicsit 

leegyszerűsített B33-as jegyzőkönyveket a nevezési lapok és a sorsolás alapján. Tavaly 

már tapasztaltuk, hogy a már adatokkal feltöltött jegyzőkönyvek kitöltésével már nem 

kellett a helyszínen foglalkozni, csak az eredményt kell vezetni. Most is kiderült, hogy 

gyorsította a verseny szűkös idejét a kész jegyzőkönyvek megléte. 

Az előkészületek után vártuk a program napját………. 

2. A Kosár Kupa (április 17.) 

……………mely április 17. napján elérkezett és kicsivel reggel fél kilenc elött kezdetét 

is vette. 

Először az 5-6. osztályos korcsoport tanulóinak csapatai csaptak össze a kosárlabda 

palánk alatt. A mérkőzések kissé rövidebb időtartammal, 10 helyett 8 perc játékkal, jó 

hangulatban teltek el, és mint minden sportversenyen, itt is voltak örömittas győztesek, 

és emelt fővel veszíteni tudó vesztesek is. A lelátókról buzdító szavak hangzottak el 

osztálytársak, iskolatársak és más szimpatizánsok torkából. A délelőtti órákban, 

munkanap lévén, nagyon kevés volt a megjelent szülő. órákban örömünkre pár szülő is 
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megjelent. A mérkőzések gördülékeny lefolyását az előre legyártott dokumentumok 

biztosították. A kereszttáblákról mindenki követhette a verseny menetét. Sajnos egy 

lánycsapat két tagja ágynak esett, így ők nem versenyezhettek. A nem éppen gólzáporos, 

több esetben nagyon szoros mérkőzések okai az egyenlő erőviszonyokat vetítették. A 

korosztály csapatainak sorrendjét az összecsapások után kiértékeltük, és megtörtént az 

eredményhirdetés is.  

Ezután a 7-8. évfolyam mérkőzései kezdődtek el. A meccsek színvonala egyértelműen 

magasabb volt a kicsikénél, ami a korkülönbségnek, a jobb mozgáskoordinációnak, a 

nagyobb játéktudásnak volt köszönhető. Itt sajnos a Kerékteleki fiúk benevezett csapata 

nem jelent meg. A versenyblokk végén itt is az eredményhirdetés következett. 

Végül a meghívott 9. évfolyamos vendégeink és a 7. és 8. osztályos csapataink 10 

mérkőzésen döntötték el egymás között, hogy ki a legjobb Jászais B33 csapat. A 

szurkolók itt már kifejezetten pontokban dúskáló kosárlabdát láthattak, átlagosan 10 

pont mérkőzésenként, amely nagyon jónak mondható.. A sportszerű közönség ugyanúgy 

biztatta volt tanulóinkat, mintha még most is Jászais mezben léptek volna pályára. Végül 

meglepetésre a 7. osztály nyert, teljesen megérdemelten, pontveszteség nélkül. A 

nyertes csapat tagjai láthatóan öröm- és diadalittasan vették át az érmeket, emelték 

magasba a kupát. Megígérték egymásnak, hogy jövőre sem engedik ki kezükből.  

A 9. évfolyamosokat, mint játékosokat már véglegesen elengedtük, ők jövőre már csak 

nézők lehetnek. Szívesen várjuk viszont vissza versenyezni is a 13 idén ballagó 

végzőseinket a következő évben. 

3. A program zárása 

A jegyzőkönyveket, dokumentumokat, fényképeket rendezésük után átadtuk a szakmai 

vezetőnek, aki továbbítja a megfelelő személyekhez ezeket. Kakula Zsoltné megvalósító 

társammal a szakmai beszámolót is elkészítettem. Másik megvalósító kollégám, egyben 
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az iskola számítástechnikai rendszergazdája ezt a képekkel együtt fel fogja rakni az 

internetre, az iskola weboldalára is.  

Mint testnevelő tanárt, az egészséges életmód egyik helyi „nagykövetét”, örömmel 

töltött el ez a majd 8 órás program. Öröm volt látni a fáradtságtól piros arcokat (higgyék 

el, a kosár e változata nagyon megterhelő tud lenni). Örömömre szolgált együtt örülni a 

győztesekkel, és annak is örültem, ha az elszontyolodott, kedvetlen, éppen vesztes 

csapatot fel tudtam tüzelni a következő fordulójukra. Annak borzasztóan örültem, hogy 

a verseny baleset nélkül lezajlott, fáradt, de egészséges gyerekeket engedtünk 

otthonukba. Köszönet a felnőttek (megvalósítók, testnevelők, jegyzőkönyv-vezetők) 

munkáját. Úgy érzem, a számunkra kirótt feladatot 100%-ban megoldottuk.  

Köszönettel tartozom a szakmai vezetőnek a program lebonyolításában nyújtott hathatós 

segítségéért. Jövőre, valószínűleg nem a pályázat keretein belül, de folytatni szeretnénk 

az elmúlt két év tapasztalatait felhasználva és kibővítve a „Kosár B33 Kupa” kiírását és 

lebonyolítását. Továbbra is környékezzük körzetünk iskoláit, testnevelőit, hogy 

próbálkozzanak meg e sportággal, jöjjenek el hozzánk, mérettessék meg magukat!  

Ászár, 2019. április 17. 

 

 
Erdősi Gáborné 

testnevelő 

szakmai szervező 

 

 

A további oldalakon statisztikákai adatokat tartalmazó táblázatot, valamint képeket 

látnak az eseményről: 
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Statisztikák a bajnokságról 

5-6. évfolyam   7-8. évfolyam   8-9. évfolyam 

Mérkózések száma: 3   Mérkózések száma: 6   Mérkózések száma: 10 

Összes pont 14   Összes pont 45   Összes pont 101 

Átlag pont 4,67   Átlag pont 7,50   Átlag pont 10,1 

Név Pont   Név Pont   Név Pont 

Pásztor Dzsenifer 4   Kovács Anna 9   Kovács Géza 15 

Haklits Hanga 3   Ősz Ramóna 8   Stamler Levente 14 

Kovács Kata 2   Borbély Laura 5   Bujdosó Martin 13 

Szloboda Dorka 2   Cséve Dominika 5   Gálos Lukács 11 

Balázs Dóra 1   Haklits Hadasa 3   Kégl Marcell 10 

Szabó Kitti 1   Szalai Vera 3   Polgár Patrick 9 

Széles Melani 1   Tóth Borbála 3   Gábor Balázs 7 

Ari Éva 0   Holczinger Alexandra 2   Hullám Csaba 6 

Bujáki Laura 0   Kakula Eszter 2   Hnizda Dénes 3 

Haraszt Anikó 0   Molnár Janka 2   Varga Tamás 3 

Soós Kinga 0   Szabó Alexa 2   Helbert Ryan 2 

Szabó Nóra 0   Csáki Dorina 1   Horváth Ádám 2 

Varga Dorka 0   Donner Vivien 0   Lengyel Levente 2 

Vida Johanna 0   László Ramóna 0   Pék Alex 2 

      Szép Izabella 0   Geczinger Zoltán 1 

      Végh Dorina 0   Méhes Marcell 1 

            Fekete Norbert 0 

            Rumi József 0 

                

Mérkózések száma: 15   Mérkózések száma: 3       

Összes pont 82   Összes pont 25       

Átlag pont 5,47   Átlag pont 8,33       

Név Pont   Név Pont       

Polgár Bence 14   Kovács Erik 7     

Polgár Patrik 13   Kovács Géza 6     

Kovács András 10   Bujdosó Martin 5     

Turóczy Zalán 10   Gábor Balázs 2     

Zséfár Márk 9   Zsédely Máté 2     

Sulyok Tamás 8   Bujdosó Mihály 1     
Bata Bálint 4   Helbert Ryan 1     

Bogdán Ákos 4   Fekete Norbert 1     

Csonka Gábor 3   Farkas Ádám 0     

Takács Bálint 3   Wolf Gábor 0     

Apró Márk 2   Rumi József 0     

Böőr Mátyás 2   Hnizda Dénes 0     

              

                

Évfolyam adatok   Évfolyam adatok   Kosárkupa B33 

Mérkózések száma: 18   Mérkózések száma: 9   Mérkózések száma: 37 

Összes pont 96   Összes pont 70   Összes pont 267 

Átlag pont 5,33   Átlag pont 7,78   Átlag pont 7,22 
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Képek: 

 

Eligazítás az 5-6. évfolyamosoknak 

 

Elkezdődtek a meccsek 
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Fiúk meccse 
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Pontot szerzett a vegyes, kezdenek a sárgák 

 

A másik térfélen is nagy a harc 

 

Győzelmet ünnepel a „Falkatagok” csapata (6.a) 
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Ők a „Janik”  

 

Nagylányok…. 
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…….és nagyfiúk 

 

„Kis Nokedli Imádók” néven vonulnak be Ászár sporttörténelmébe 
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Előtérben a 9. évfolyamosok 

 

„Kópék” – a legjobbak a 7-8. évfolyam és a 8-9. évfolyam fiú kategóriában 


