Regionális CEFU Döntő Cegléden
Március 1-én iskolánk, a Ceglédi SZC Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája szervezte meg a ceglédi Gál József Sportcsarnokban a regionális futsal döntőt. A
Ceglédi Szakképzési Centrum főigazgatója, Buncsák Gábor úr, megbízta intézményünket, hogy öt Pest
megyei és egy Bács-Kiskun megyei csapat számára bonyolítsuk le az országos döntőbe jutásért a
futsal tornát. Testnevelő tanárunk, Domokos Lajos bevont bennünket, a 11. R osztályt a szervezésbe.
A fiúk a csapatokat fogadták, az ásványvizet és a finom szendvicseket osztották ki a játékosok
számára, valamint a csapatok nevével ellátott táblákkal segítettek a megnyitón és a záróünnepségen
a felsorakozásban. Ránk a bírói asztal körüli feladatokat bízta, az eredményjelző kezelését és a
jegyzőkönyv vezetését. A megnyitón a Centrum főigazgató helyettese Szabadi Zoltán úr rövid
beszédet mondott és sportszerű versengést kívánt a résztvevőknek. A csapatok két csoportban
körmérkőzést játszottak, majd helyosztó, illetve a döntő mérkőzésekre került sor. Már az első
mérkőzésen a Bem és a Dabas csapata büntetőkkel döntötte el, hogy ki a jobb. A lelátó megtelt
szurkolókkal, mert a ”bemesek” mellet, a Ceglédi Centrumot képviselte a Közgazdasági és
Informatikai Szakgimnázium és az Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium
és Szakközépiskola is. A játékvezetők profi módon helyt álltak, hiszen hivatásos bírók voltak. A két
csoportban a következő sorrend alakult ki:
A csoport

B csoport

1. Váci Boró

1. Közgáz

2. KZS Team Dabas

2. Váci Királyok

3. BemSe-K

3. Dékánisokk Kiskunhalas

Az ötödik és a harmadik helyért is nagy csata alakult ki, egy- egy gól döntötte el a helyezést. A
döntőben a két csoportelső nagy iramot diktált, sokáig döntetlenre álltak a csapatok, de a Boró
taktikailag felülkerekedett és így kiharcolta az országos döntőbe jutást. A záró ünnepségen minden
csapat kapott oklevelet és egy-egy futsal labdát. Az első három helyezett serleget kapott és éremmel
a nyakában készíthette el a csapatképet. A legjobb kapus, a legjobb játékos és a gólkirály is oklevelet
vehetett át Szabadi Zoltán Szakképzési Centrum főigazgató-helyettesétől, aki röviden értékelte a
tornát, megdicsérte a csapatokat a sportszerű játékért és sok siker kívánt az országos döntőbe jutott
csapatnak.
Papp Bernadett 11. R

