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EFOP-1.3.9-17-2017-00011 

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

Mari Általános Iskolában” 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Utcafoci-Családi Nap 

 

A megvalósítás időszaka: 2018. május 2.-25. 

A program időpontja: 2018. május 21. (Pünkösd hétfő) 

Az program helyszíne: Ászári KSE füves sportpályája 

Résztvevők a jelenléti ív alapján: 62 általános iskolai diák,  

 100 felnőtt 

Szakmai szervező: Dr Lunkné Nyuli Márta 

Szakmai megvalósító: Erdősi Gábor 

 

Lebonyolításban közreműködő partner::  

Ászár Községi Sport Egyesület 

Telephely: 2881 Ászár, Köztársaság u. 15. 

Levelezési cím: 2881 Ászár, Győri u. 10. 

Adószám: 19143853-1-11 

 

 

 

 

A hagyományoknak megfelelően Pünkösd hétfőn, 2018. május 21-én zajlott az 

„utcafoci” bajnokság. 

Mi is az „utcafoci”? Egy olyan egynapos bajnokság, amelyen az egy-egy utcában 

lakók által összeállított csapatokkal neveznek. Így van minden évben csapata pl. 
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a Jászai, a Báthori, a Petőfi utcának, a  Zsivány köznek vagy a Homokdombnak.  

A csapatokba korhatár nélkül bárki bevehető. A kispálya méretű füves területen 

egy csapatból egyidőben 4+1 fő lehet a pályán. A csapatokat két csoportba 

sorsolják, a csoportmérkőzések után a két első helyezett játssza a döntőt a 

vándorkupáért. Az egynapos tornára előzetesen kellett nevezni, s a határidőig 8 

utca csapata nevezett.  

Pünkösd hétfő reggel 8 órakor az U14-es korosztály két csapatra osztva 

„házibajnokságot rendezett, amelynek végén a 12-13-14 éves játékosok édességet 

kaptak jutalmul. 

9 órakor az utcacsapatok képviselőinek jelenlétében zajlott a sorsolás, majd fél10-

kor megkezdődtek a csoportmérkőzések. Két csoportban zajlottak a meccsek, a 

csoportokba sorsolt csapatok párhuzamosan játszottak a füves pályán kijelölt két 

kispályán. Egy-egy meccs 2x15 perc játékidőt jelentett. 

Az idő előrehaladtával egyre több szurkoló érkezett az ászári füvespályára és a jó 

idő mellé jó hangulat és hangos szurkolás is társult. Időközben a kondérba is 

belekerült minden hozzávaló és már rotyogott is a pincepörkölt. 

A pályán a csoportmérkőzések után, kb. 13.30-kor a két csapat első helyezettje 

játszotta a döntőt a vándorkupáért. A döntőbe jutott Báthory utca és Zsiványköz 

csapatai nagy küzdelmet folytattak, de most a Zsiványköziek voltak az 

eredményesebbek. Így aztán 14.30-kor az eredményhirdetéskor ők emelhették 

magasba a vándorkupát. Minden csapat teljesítményét egy-egy kis kupával és 

egy-egy Adidas labdával díjazta a rendezőség. 

Az egynapos bajnokság gólkirálya és legjobb játékosa Soha Máté, a legjobb kapus 

pedig Tóth Bertold lett, akik szintén díjazásban részesültek. 

Az eredményhirdetés után közös ebéddel, iszogatással, beszélgetéssel zárult a 

rendezvény kb. 19 órakor, amelyen több mint 100 fő vett részt. 

Köszönet illeti a két főszervezőt, Szabó Áront és Ligeti Dánielt a sikeres és 

eredményes napért. 

Várjuk a jövő évi versenyt! 

 

Az eseményről készült képek közül pár fotó: 
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