Összefoglaló a Református Általános Iskolák XI. Országos Kispályás Labdarúgó
Bajnokságáról
A verseny
megrendezésének időpontja: 2019. május 3.
rendező intézményének neve: Kis Bálint Református Általános Iskola, Vésztő
szervezőjének neve, beosztása: Szák György, testnevelő tanár
szervezőjének segítői, beosztásuk: az intézmény munkatársi közössége
támogatója, a támogatás módja: RIDISZ, anyagi támogatás: a kupák, érmek árának visszatérítése
résztvevőinek száma: 94 fő, valamint a szervező iskola minden dolgozója.
A verseny helyezettjei:
A verseny
kategóriája

Csapatverseny

I. helyezett csapat
iskolája, felkészítő
tanára

II. helyezett csapat
iskolája, felkészítő
tanára

III. helyezett csapat Gólkirály díjat nyert
iskolája, felkészítő tanuló neve, iskolája,
tanára
felkészítő tanára

Szegedi Kis István
Református Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda
és Kollégium,
Békés

Balmazújvárosi
Református Általános
Iskola és Óvoda,
Balmazújváros

Kunmadarasi
Református
Általános Iskola és
Óvoda

Berta Kevin Gábor,
Hernádnémeti
Református Általános
Iskola, Két Tanítási
Nyelvű és AMI

Juhász Ádám,
Kunmadarasi
Református
Általános Iskola
és Óvoda

Tar Bence

Fábrik Gyula

Nagy Ferenc

Leskó Zoltán

Nagy Ferenc

Legjobb kapus
díjat nyerte

Összefoglaló a versenyről, annak programjáról
9 csapat jelentkezett a versenyre. Legtávolabbról a Hernádnémeti Református Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és AMI csapata érkezett, akiknek szállást a Vésztői Református Egyházközség tulajdonában

lévő ifjúsági szállóban biztosítottunk. A megérkezett csapatokat forró teával, kávéval, friss pogácsával,
kaláccsal vártuk.
A regisztráció utáni áhítaton a furulyazenekar játékával köszöntöttük a csapatokat. Tájékoztatás és
sorsolás után a versenyt a városi sporttelepen két egymás melletti pályán (füves és műfüves) bonyolítottuk
le. A tervezett időt megfelelően tudtuk tartani. Eredményhirdetés előtt meleg ebédet biztosítottunk a
versenyzőknek és a felkészítő, kísérő pedagógusoknak is.
A csapatok elégedettsége és a jelentkezők száma fémjelzi a verseny színvonalát, hangulatát. A záró
alkalommal egybekötött eredményhirdetésnek csakúgy, mint a nyitásnak a templom adott otthont.
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Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban:
Tornaterem hiányában mindig fel kell készülnünk arra, hogy rossz idő esetén a szomszédos település
tornacsarnokában bonyolítjuk le a versenyünket. Bízunk abban, hogy a megnyert infrastrukturális
fejlesztési pályázatunk építési munkálatai mihamarabb elkezdődnek, és megépül a Vésztői Kis Bálint
Református Általános Iskola tornaterme.
A verseny anyagi terheinek könnyítésére örömmel fogadunk bármilyen hozzájárulást az RPI részéről.
Továbbá köszönjük az évek során nyújtott támogatásukat: a verseny hirdetését az RPI honlapján.
Vésztő, 2019. május 7.
Mucsi István
intézményvezető
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