
 

 

Eötvös Kupa Tehetségkutató Versenysorozat 

 

A Nemzeti Tehetség Program által támogatott a „Tehetségek kiválasztását segítő 

diáksport versenyek támogatása” címmel kiírt nyílt pályázat keretében a 2014-2015-ös 

tanévben iskolánk 1 400 000 Ft-os támogatási összeget nyert atlétikai, kézilabda, labdarúgó 

házi bajnokságok, és iskolák közötti sportversenyek rendezésére, lebonyolítására. A 2014. 

novemberében kezdődött versenysorozat 2015. június végéig tartott, legnagyobb szabású 

rendezvénye a kiváló eredményeket hozó Eötvös Kupa Atlétikai versennyel zárult, ahol az 

érmek mellett különdíjakat is átvehettek a fiatal tehetséges sportolók.   

 

 A pályázati program célja: 

Tehetségazonosításra alkalmas házi bajnoki mérkőzések lebonyolítása labdarúgás és 

kézilabda sportágakban, egyéni és csapatversenyek megrendezése atlétika sportágban annak 

érdekében, hogy biztosítani tudjuk iskolánk csapatainak utánpótlását, és eddig versenyszerűen 

nem sportoló tanulóink is csatlakozzanak az iskolában folyó sportmunkához. Ezen kívül 

versenyzési lehetőség biztosítása azok számára is, akik a diákolimpiai versenyrendszerben 

részt vesznek. 

 A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységek: 

Labdarúgó házi bajnokság megrendezése 2014. november 15.-2015. január 30. között:  A 

bajnokságra 20 csapat nevezett be. Az első körben 4 csoportban 5-5 csapat egymással 

körmérkőzéseket játszott, majd a legjobb 8 csapat jutott az egyenes kieséses szakaszba. A 

csapatlétszám 5+1 fő volt csapatonként, így elmondhatjuk, hogy a versenysorozatban több 

mint 120 tanuló vett részt a cserejátékosokkal is számolva. (egy tanuló csak egy csapatban 

szerepelhetett.) A döntő és a helyosztó mérkőzések után a csapatokat oklevéllel, tortával, 

édességgel, üdítőitallal díjaztuk.  

Iskolák közötti kézilabda mérkőzések: 2015. március 03- 2015. május 28. között csapataink 

mérkőzéseket játszottak az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium csapatával, a Körzeti 

Általános Iskola csapatával, és a Hevesi Kézilabda Klub csapatával is. Részt vettek a 

Diákolimpia versenysorozatában több kategóriában is a megyei, területi és országos döntőn.  

Atlétika versenyek megrendezése: 2015. április 20-án rendeztük meg atlétikai házi 

bajnokságunkat iskolai sportpályánkon, ahol minden tanulónk versenyezhetett. Az elért 

eredmények alapján a legjobbak részt vehettek az iskola atlétikai csapatában, mely részt vett a 



megyei diákolimpia döntőjében. 2015. május 11-én az egri atlétikai pályán rendeztük meg a 

nagyszerű eredményeket hozó Atlétikai Eötvös Kupát. 8 iskola legjobbjai versenyeztek, 

többen közülük később a Diákolimpia országos döntőjében bajnoki címet szereztek.  

A pályázati programban megfogalmazott célokat kiválóan szolgálták a megvalósított 

események. Mind a házi versenyek, mind az iskolák közötti és a területi atlétikai verseny is 

alkalmas volt arra, hogy tanulóinkban tudatosítsa a rendszeres sportolás fontosságát, a 

sportszerű versengésre, a győzelem, a siker, a kudarc elfogadására nevelje. Célként tűztük ki 

azt is, hogy egy iskolai labdarúgó szakosztályt is beindítsunk, akik képviselhetik iskolánkat a 

diákolimpiai versenysorozatban. Nagy segítséget jelentett a kiválasztásban a házi bajnokság 

mérkőzésein nyújtott teljesítmény, a legjobbakból összeállított iskolai csapatot beneveztük az 

MDSZ versenyeire, és az MLSZ -Coca-Cola által kiírt kupa sorozatra is, ahol leány csapatunk 

az országos döntő 8. helyét szerezte meg.. A kézilabda mérkőzések jól illeszkedtek a csapatok 

felkészülési tervébe, hogy minden játékos minél több játéklehetőséget kaphasson a 

játékintelligencia fejlesztése érdekében. Az eredmény nem is maradt el, leány csapatunk az 

amatőr kategória országos döntőjében bajnoki címet szerzett, a fiú csapat pedig a 11. helyet 

szerezte meg. Atlétáink számára is igen fontos állomás volt a felkészülés során az országos 

döntő előtt megrendezett verseny. Fontos volt, hogy rekortán pályán, jó időben versenyezve 

önbizalmat is szerezzenek a kiváló eredmények elérésével. A versenyzők mellett iskolánk 

tanulói önkéntes munkát is végeztek segítőként, versenybíróként. Rájuk is nagy hatást 

gyakorolt a sok kiváló eredmény, az izgalmas versenyek, mérkőzések, versenyzőink számukra 

is példát mutattak. Reméljük, hogy közülük a következő évben már versenyzőként is 

szerepelnek majd. 

 

Minden résztvevő, meghívott, segítő, versenybíró sikeresnek ítélte meg a versenysorozat 

megrendezését, lebonyolítását. A versenyek jól szolgálták az országos döntőkre való 

felkészülést, sikerélményt nyújtottak a résztvevőknek. A versenyeken kiosztott érmek, kupák, 

oklevelek nagy örömöt nyújtottak a nyerteseknek és helyezetteknek. A más iskolákból részt 

vevő testnevelő tanárok is nagy örömmel fogadták el a meghívásokat, mellyel számukra is 

lehetőséget biztosítottunk a versenyeztetésre. Mindannyian hangot adtak reményüknek, hogy 

a versenysorozatot a következő évben is megrendezzük. Reméljük sikerül! 



 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


