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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: 2019. május 15.-június 10. 

A program időpontja: 2019. június 10. (Pünkösd hétfő) 

Az program helyszíne: Ászári KSE füves sportpályája 

Résztvevők a jelenléti ív alapján: 51 általános iskolai diák,  

 115 felnőtt 

Szakmai szervező: Dr Lunkné Nyuli Márta 

Szakmai megvalósító: Erdősi Gábor, Baloghné Paréj Ildikó 

 

Lebonyolításban közreműködő partner::  

Ászár Községi Sport Egyesület 

Telephely: 2881 Ászár, Köztársaság u. 15. 

Levelezési cím: 2881 Ászár, Győri u. 10. 

Adószám: 19143853-1-11 

Képviseli: Varga Ferenc elnök 

 

 

Az idei Pünkösd hétfőn, június 10. napján, csodaszép, derült idő, hozzá rekkenő 

hőség köszöntötte az Ászári KSE füves pályájára látogató sportolni vágyókat. A 

hagyományoknak megfelelően, már sokadik éve ezen a napon zajlik a falusi 

„utcafoci” bajnokság. Közel kétszáz részt vevő játékos, néző, szervező áldozza 
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fel az ünnepen a jól megérdemelt pihenését azért, hogy egy szintén jól 

megérdemelt „izomlázzal a lábaiban” térhessen haza a nap végén.  

Röviden az utcafociról: egy olyan egynapos bajnokság, amelyen az egy-egy 

utcában lakók által összeállított csapatokkal neveznek. Így van minden évben 

csapata pl. a Jászai, a Báthori, a Petőfi utcának, a Zsivány köznek vagy a 

Homokdombnak. A csapatokba korhatár nélkül bárki bevehető. Az idei évben volt 

olyan csapat, ahol a legidősebb (Lator Laci) és a legfiatalabb (Rumi Jocó) között 

53 év különbség volt. 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.  

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, szakavatott bírók vezetésével.. Egy-egy meccs 2x15 perc játékidőt 

jelentett. 

A meccsek után a büfében, valamint az „Üvegtigrissé” változott gépkocsik mellett 

egy üdítő, esetlegesen sör mellett tartott a regenerálódás a többi meccsre, 

helyosztókra. A szurkolók is folyamatosan érkeztek az ászári füvespályára. A jó 

idő mellé jó hangulat és hangos szurkolás is társult.  

Ferenczi József közreműködésével időközben a kondérba is belekerült minden 

hozzávaló. Igazi magyaros pörkölt készült. 

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

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

Homokdomb csapatai közül az utóbbinak meg kellett hajolni a jóval erősebb 

nevekből álló Báthorysok tudása előtt. Az eredményhirdetéskor ők emelhették 

magasba a vándorkupát. Minden csapat teljesítményét egy-egy kis kupával és 
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egy-egy Adidas labdával díjazta a rendezőség. melyen a következő eredmények 

születtek:  

Pünkösdi utcafoci 2019. Ászár 2019.06.10. 

Ászár sportpálya-kispályás labdarúgó torna 

 

 ,,A,, csoport ,,B,, csoport 
Ssz. Név Elért pont Ssz. Név Elért pont 

1. Ászár u19 (4p) 5. Piactér (0p)  

2. Jászai utca (1p)  6. Zsiványköz (3p) 

3. Gyári utca (2p) 7.  Homokdomb (9p) 

4. Báthory utca (9p) 8. Petőfi utca (6p) 

 

 

A csoportmeccsek eredményei: 

Ászár u19-Jászai utca   4-2 Piactér-Zsiványköz  1-2 

Gyári utca-Báthory utca  0-4   Homokdomb-Petőfi utca  5-2 

Jászai utca-Gyári utca  2-2  Homokdomb –Zsiványköz  2-0 

Báthory utca-Ászár u19  3-1 Piactér-Petőfi utca  2-5 

Báthory utca-Jászai utca  7-1 Zsiványköz-Petőfi utca  1-3 

Ászár u19-Gyári utca  1-1 Piactér-Homokdomb  2-4 

 

 

7. helyért: Jászai utca-Piactér  4-5 

5. helyért: Gyári utca –Zsiványköz  2-4 

3. helyért: Ászár u19-Petőfi utca  1-0 

Döntő: Báthory utca-Homokdomb  6-2 

 

1. hely: Báthory utca 

2. hely: Homokdomb 

3. hely: Ászár u19 

4. hely: Petőfi utca 

5. hely: Zsiványköz 

6. hely: Gyári utca 

7. hely: Piactér 

8. hely: Jászai utca 

 

11-es rúgó verseny győztese Bősze István 

Az eredményhirdetés után közös ebéddel, iszogatással, beszélgetéssel zárult a 

rendezvény kb. 19 órakor, amelyen több mint 150fő vett részt. 

Az eseményről készült képek közül pár fotó: 
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