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Igazgatóság szervezésében Gyõrben, az ETO Stadionban került
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 Az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület megbízásából 2009. szeptember
9-10. között a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szervezésében Gyõrben, az ETO Stadionban került megrendezésre a kispályás
labdarúgó bajnokság országos döntõje. 
 A bajnokságra a Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság, a Repülõtéri és a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságok által delegált csapatok - összesen 17 csapat -
részvételével került sor. 
 A verseny elsõ napján a megjelenteket Szüts György tûzoltó alezredes, megyei
igazgató köszöntötte, majd a rendezvényt megnyitotta Dr. Szakács Imre, a
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közgyûlés elnöke. 
 Az ünnepélyes megnyitó alkalmával az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság Fõigazgatója a 2009. évi országos kispályás labdarúgó bajnokság
megrendezéséhez nyújtott támogatásáért köszönetét fejezte ki és emléktárgyat
adományozott Tarsoly Csaba úrnak, a Gyõri ETO FC elnökének, Klement Tibor
úrnak, a Gyõri ETO FC ügyvezetõ igazgatójának, Horváth Cs. Attila úrnak, a
Megyei Labdarúgó Szövetség elnökének és Varga László dandártábornok úrnak, a
12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnokának. 
 Az ETO Stadion center pályáján tartott megnyitót követõen megkezdõdtek a 2x15
perces mérkõzések a 4 mûfüves, felfestett, szabványos kispályás futballpályán. A
verseny második napján már csak a döntõbe jutott 8 csapat (Zala megye, Békés
megye Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom,
Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén megye csapata) folytatta a küzdelmet az
országos bajnoki cím elnyeréséért, illetve a helyezések eldöntése céljából. A
mérkõzések mindkét napon nagyon jó hangulatban teltek, színvonalas játékot
mutattak. 
 A rendezvény 2. napján, a verseny eredményhirdetésekor Kovács István Úr, a
Megyei Közgyûlés elnökének sportfõtanácsadója nagyon pozitívan értékelte a
bajnokságot, elismeréssel szólt mind a versenyzõ csapatok, mind pedig a
szervezésben résztvevõk, közremûködõk tevékenységérõl. Az eredményes,
színvonalas verseny megrendezéséhez nyújtott segítõ támogatást a
közremûködõknek Szüts György tûzoltó alezredes, igazgató köszönte meg. 
 A két napos küzdelmeket követõen a csapatok a 8. helyezettõl a 4. helyezettig
oklevelet vehettek át Szentes György tûzoltó ezredes úrtól, az Országos
Katasztrófavédelmi Sportegyesület elnök-helyettesétõl. 
 A 3. helyezettõl az 1. helyezettig az oklevélen felül érem és kupa díjakat vehettek
át a versenyzõ csapatok az alábbi felajánlások alapján: 
 Az elsõ 3 helyezettnek az érmeket a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közgyûlés
alelnöke ajánlotta fel. 



 
 Az I. helyezett részére a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, 
 a II. helyezett részére a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat alelnöke 
 a III. helyezett részére a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság által felajánlott serleg került átadásra. 
 A bajnokság nyertese elnyerte továbbá az OKF Fõigazgatója által alapított
vándorserleget, melyet egy évig - a következõ bajnokság idõpontjáig - birtokolhat. 
 A verseny zárásakor különdíjak átadására is sor került: 
 A legjobb kapusnak járó díjat &ndash; a Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet felajánlásában &ndash; Papp János, a Hajdú-Bihar
megyei csapat kapusa vehette át. 
 A legjobb mezõnyjátékos, Méhn Zsolt, a Baranya megyei csapat tagja, a Gyõri
Vámhivatal által felajánlott különdíjban részesült. 
 A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság által a gólkirálynak
felajánlott különdíjat Juhász Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei csapat tagja
nyerte el a mérkõzéseken rúgott 15 góllal, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Labdarúgó Szövetség által a legsportszerûbb csapatnak felajánlott díjat pedig
Békés megye csapata tudhatta magáénak. 
 
 A döntõbe jutott csapatok által elért helyezések: 
 1. Baranya megye (Komló HÖT) 
 2. Hajdú-Bihar megye (Hajdúnánás HÖT) 
 3. Borsod-Abaúj-Zemplén megye (Sátoraljaújhely HÖT) 
 4. Tolna megye 
 5. Békés megye 
 6. Komárom-Esztergom megye (Nyergesújfalu HÖT) 
 7. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (Kisvárda HÖT) 
 8. Zala megye 
 
 További részletek: www.gyor.katasztrofavedelem.hu oldalon. 
 
 A Tolna Megyei Tûzoltószövetség gratulál a megyei csapat sikeres szerepléséhez.

 
 Szekszárd, 2009. szeptember 15. 
 
 Hollósi Tibor titkár 
 Tolna Megyei Tûzoltószövetség 
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