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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Kézilabda Kupa 
 

 

A megvalósítás időszaka: 2018. május 10.- 2018. június11. 

A program időpontja:  2018. május 28. 13
00

-18
00 

 június11. 9 
00

- 14 
00

 

Az program helyszíne: Ászári Jászai Mari Általános Iskola Tornacsarnoka 

Résztvevő versenyzők: A jelenléti ív alapján 53+54 tanuló 

Résztvevő nézők: A jelenléti ív alapján: 64+63 fő 

1. A program előkészületei:  

Az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában a felső tagozatos osztályokban az új iskola 

megnyitása óta rendezünk házibajnokságot a kézilabdát kedvelő gyerekek számára. A 

sportág hagyományos változatát játszva az I. és II. félévben, a testnevelés órákon 

valamint a kézilabda-szakkör keretein belül is történtek mérkőzések. 

Az első félévben Intézményvezetőnk megkeresett azzal a kérdéssel, hogy a fejlécben  

jelzett pályázat keretében tudnánk-e olyan Kézilabda Kupát szervezni, visszavágóval 

május, illetve június hónapban, mely rövid időintervallum alatt képes a lehető legtöbb 

tanuló megmozgatására. Ugyanakkor megkért arra, hogy vállaljam el ennek a pályázati 

programnak a szervezési munkáját, egy megvalósító kolléga, valamint a testnevelők 

segítségével.  

2018. márciusában Intézményvezető Asszonnyal, aki egyben a pályázat szakmai 

vezetője is, megbeszéltük a konkrét időpontokat is: a programot május 28. és június 



2 

 

 

 

 

 

 

 

Ászári Jászai Mari Általános Iskola 
Cím: 2881 Ászár. Kossuth Lajos utca 26.  
Telefon: +36 (34) 352-386 
E-mail: aszar.okt@gmail.com 
 

11. napján csináljuk meg. Vele, valamint Erdősi Gábornéval, és Erdősi Gábor 

megvalósító társaimmal letisztáztuk a program alapvető, egyben legfontosabb 

kérdését: a mérkőzéseket nem a hagyományos 6+1 fővel játsszuk, hanem a tornaterem 

kisebb mérete miatt az 5+1 felállást választottuk. Az 5-6., illetve a 7-8. osztályos fiú és 

lány csapatok a két játéknap alatt, oda-visszavágós mérkőzések alapján eldönthetik: 

melyik a legjobb Jászais csapat 2018-ban korcsoportjában. 

Testnevelő kollégámmal egyeztettem az 5-6. osztályos tanulók felkészítését illetően. 

Megkértem, hogy a mindennapos testnevelés órák végén az elmaradhatatlan játék 

ebben a hónapban kézilabda legyen. A fogékony gyerekek ezáltal, tisztában lesznek a 

szabályokkal. Másik kollégám a 7-8- osztályokban végezte el ezt a feladatot. Én 

magam szívesen vártam gyerekeket a kézilabda szakkörre, ahol szintén tudtunk  

játszani. 

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 kézilabda 

edzéseken, testnevelés órákon kértük a gyerekeket, szabad idejükben nézzenek minél 

több kézilabda mérkőzést a médiában, hiszen ezt a sportágat nálunk magas fokon űzik. 

Elkészítettem a nevezési lapokat, kíváncsian vártam: mennyire érdekli a kézilabda a 

gyerekeket? Hány csapat fog nevezni? Örömömre szolgált, hogy mindkét 

korosztályból nevezett csapat, szám szerint 5 fiú-, valamint 4 leányegyüttes is. 

A szakmai vezetővel egyeztettünk a díjazásról: Az EFOP projekt által szállított, 

általános célú érmeket kaptunk, amelyeket felszalagoztunk, valamint feliratokkal és 

képecskével láttunk el, megörökítve az esemény pontos időpontját, valamint a verseny 

nevét. Az 5-6. osztály fiú korcsoportban a több induló miatt vándorkupát is átadtunk, 

melyet a győzte csapat egy évig. 
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Ezek után a számítógép előtt töltöttem sok időt: a hivatalos jegyzőkönyvet kicsit 

leegyszerűsítettem a helyi adottságok szerint. Előre elkészítettem a már adatokkal 

feltöltött jegyzőkönyveket a nevezési lapok alapján, így ezek kitöltésével már nem 

kellett a helyszínen foglalkozni. 

2. A Kézilabda Kupa (május 28., június 11.) 

Május 28-án délután zsongott a csarnok a sok versenyző és szurkoló gyermektől. 

Elkezdődtek a mérkőzések, és a programtervnek megfelelően le is zajlott a 

versenynap. Először 5-6. osztályos korcsoport, majd a 7-8. osztályos korcsoport 

tanulóinak csapatai csaptak össze a kézilabda pályán. Szerencsére a mérkőzések alatt a 

játék közbeni  veszekedésen, "bírózáson" kívül más baleset nem történt, melynek 

nagyon örültünk. A vesztesek nem keseredtek el, hiszen mindenki tudta, hogy ott van 

még a június 11-i versenynap, ahol a visszavágás lehetősége valamennyi csapat 

számára megadatik. 
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A nem versenyző osztálytársak, iskolatársak harsányan buzdították a versenyző 

gyerekeket. A késő délutáni órákban örömünkre pár szülő is megjelent. A mérkőzések 

alatt fennakadás nem történt, minden gördülékeny volt. A végeredményeket 

folyamatosan lehetett követni a mágnestáblára kirakott  dokumentumon.  

Június 11-én ismét összecsaptak a csapatok. A gyerekek a múltkorinál nagyobb 

elánnal vetették be magukat a küzdelembe. Volt csapat, melyet a visszavágás reménye 

fűtött, voltak, akik az első fordulóz követően bizonyítani akarták, hogy az ottani 

győzelem jogosságához nem fért kétség. A vándorkupáért vívott harcban körbeverés 

volt, melyből az 5.b osztály fiai kerültek ki győztesen. A lányoknál a 7-8. 

osztályosoknál az első mérkőzés után a 7. osztályosoknak sikerült a visszavágás, 

összesítésben a 8. osztályosok 1 gólt megőriztek az előnyükből. A drámai küzdelem 

után a szópárbaj sem maradt el, kérésükre fogunk még egy 3. mérkőzésre lehetőséget 

adni számukra, akár a holnapi Fitt-nap keretében. További képek az eseményről: 
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Jegyzőkönyv vezetés közben 

 

Taktikai felkészülés az 5.b csapatánál 
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A várva várt 7-8. osztály fiúmeccs 

 

Látvány a lelátóról 
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A nap zárópontja az ünnepélyes díjátadás volt. Örömünkre szolgált, hogy a 

korcsoportok szerinti nevezés miatt valamennyi versenyző kapott érmet a nyakába. 

Szakmai vezetőnk is ajándékkal lepett meg minket, XXL-es sportszelet járt minden 

versenyzőnek.  

 

Az 5.b őrzi egy évig a kupát 

 

 
Helyére kerül a jól megérdemelt érem 
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3. A program zárása 

A jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok, fényképek rendezésük után átadásra 

kerültek a szakmai vezető számára, aki azt a pályázat Projektje felé továbbítja. Erdősi 

Gáborné megvalósító társam a beszámoló elkészítéséhez nyújtott segítséget. A 

beszámoló a képekkel együtt az iskola weboldalára is felkerül, melyet másik 

megvalósító kollégám végez el.  

Magam részéről úgy érzem, hogy a kiadott feladatokat maradéktalanul elvégeztük. 

Öröm volt számomra a felnőttekkel (megvalósítókkal, testnevelő társaimmal) való 

közös munka, melyen a kért feladatokat 100%-ban megoldották. Örömömre szolgált 

látni a sok kipirult gyermekarcot a verseny során. Köszönettel tartozom a szakmai 

vezetőnek a program lebonyolításában nyújtott hathatós segítségéért. Jövőre az idei 

tapasztalatokat kihasználva megpróbálunk hasonló szintű versenyt létrehozni, nem 

titkolva azt  a szándékunkat, hogy a házi bajnokságot kibővítenénk. Szeretnénk 

bevonni a körzeti iskolák 1-1- csapatát a következő versenyre.  

Ászár, 2018. május 28. 

 

 
Baloghné Parél Ildikó 

testnevelő 

szakmai szervező 

 


