Összefoglaló a Református Általános Iskolák X. Országos Kispályás Labdarúgó
Bajnokságáról
A verseny
megrendezésének időpontja: 2018. április 27.
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: 84 fő, valamint a szervező iskola minden dolgozója.
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Összefoglaló a versenyről, annak programjáról
8 csapat jelentkezett és érkezett a versenyre, jellemzően a Duna-melléki és a Tiszántúli
Egyházkerületek iskoláiból. Legtávolabbról a Gerjeni Református Általános Iskola csapata érkezett.
A regisztráció utáni áhítaton verssel és a furulyazenekar játékával is köszöntöttük a csapatokat. A
tájékoztatás és a sorsolás után a versenyt a városi sporttelepen, két egymás melletti füves pályán
bonyolítottuk le. A tervezett időt megfelelően tudtuk tartani.
Eredményhirdetés előtt meleg ebédet biztosítottunk a versenyzőknek és a felkészítő
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 beadott infrastrukturális fejlesztési
pályázatunk pozitív elbírálásban részesül és megépülhet a Vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola
tornaterme.

A bajnokságon készült fotók:
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A győztes csapat: Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda csapata
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