
    

   

EÖTVÖS-SZPARTAKIÁD 2015.06.10. 

AZ ASZTALITENISZ SPORTÁG BESZÁMOLÓJA: 

 A versenyszámot a Csarnok folyosóján, 3 asztalon bonyolítottuk le 16 fiú jelentkezésével 4x4 fős 

csoportokban. Így a csoporton belül mindenkinek 3 mérkőzése is volt, ezek után alakult ki a 

csoporton belüli végeredmény. A csoportgyőztesek folytatták tovább az egyenes kieséses 

időszakban, egészen a döntőkig. Kiemelkedett a mezőnyből a magasabb bajnokságban is szereplő 

igen tehetséges asztaliteniszező fiú,  aki végül is meg is nyerte a versenysorozatot! Jó meccseket, 

színvonalas labdameneteket láthattunk, több kimondottan is tehetséges , jó értelemben vett amatőr 

diáktól is! 

 

A verseny lebonyolítását és az eredményeket mellékelten csatoltuk. 

 

Lukács Csaba felelős tanár szervező 

 

AZ ATLÉTIKA ÖTPRÓBA SPORTÁG BESZÁMOLÓJA: 

Az atlétika sportág versenyhelyszíne sok-sok magyar és külföldi atléta felkészülési helye, a 7x-es 

világcsúcstartó / abból kettőt ezen a pályán teljesítő / Rózsavölgyi István emlékpálya, ahol kiváló 

körülmények között versenyezhettek a diákok. Olyan összetett versenyt álmodtunk meg, ahol a 

résztvevők a sokoldalúságukat bizonyíthatták be, 5  versenyszámban: 100 m-es síkfutásban, 

távolugrásban, súlylökésben, medicinlabda-hajításban és a 2170 m-es Cseke-tó futásban mérték 

össze erejüket, kitartásukat. Minden versenyszámban a helyezések alapján kaptak pontokat és ezeket 

összeadva alakult ki a végső sorrend. Nagyon magas színvonalú, jó eredményeket hozó és mégis az 

utolsó pillanatig nyílt és izgalmas versenyeket hozott ez az újfajta versenyzési formula.  11 fő 

középiskolás fiú, valamint 4 fő általános iskolás és 11 fő középiskolás lány versengett az összetett 

helyezésekért. A részletes eredménylistákat mellékeltük! 

 

Kovács András felelős testnevelő 

 

  



    

   

A LABDARÚGÁS SPORTÁG BESZÁMOLÓJA: 

2015.június 10-én az Eötvös –Szpartakiádon a labdarúgás a Kőporos atlétikai-és labdarúgó pályáján 

zajlott. Nagy volt az érdeklődés a z iskolák részéről, aminek mi nagyon örültünk. 5 lány és 6 fiú csapat 

jelentkezett. 

 

 A résztvevő iskolák:  

Lányoknál: 

- Eötvös József  Gimnázium Budapest 

- Bláthy Ottó Szakképző és Szakiskola Tata 

- Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközép és Szakiskola Tata 

- TISZKK  Tatbánya 

- Eötvös József Gimnázium és kollégium Tata 

Fiúknál : 

- Eötvös Jószef  Gimnázium Budapest 

- Bláthy Ottó Szakképző és Szakiskola Tata 

- Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközép és Szakiskola Tata 

- TISZKK  Tatbánya 

- Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola  Tatabánya 

- Eötvös József Gimnázium és kollégium Tata 

Mindkét nemben körmérkőzések voltak.  Így 10 lány és 15 fiú mérkőzés volt ,egyszerre két pályán 

ment a játék, külön a lányoké  és külön a fiúké. Nagyon jó és izgalmas meccseket játszottak a diákok. 

Amikor pedig épp nem voltak pályán, szurkoltak egymásnak. Szoros mérkőzéseket is láthattunk, volt 

hajtás és buzdították egymást csapaton belül is. Látszott, hogy szeretnek focizni a diákok. A 

játékvezetés is jó volt. Hangulatos sportdélután volt ez az iskolánkban. Az idő is nekünk kedvezett, 

szép napsütéses volt. Az eredményhirdetésen az 1-3. helyezett érmeket és oklevelet kapott, a többi 

csapat pedig oklevelet. 

A végeredmény : 

Lányoknál :  

I. TISZKK Tatbánya 

II. Eötvös Tata 

III. Jávorka S. Tata 

IV. Bláthy O. Tata 

V. Eötvös Budapest 



    

   

Fiúknál : 

I. Eötvös Tata 

II. Bláthy O.Tata 

III. Jávorka S.Tata 

IV. TISZKK Bánki Tatabánya 

V. Közgáz Tatabánya 

VI. Eötvös Budapest 

 

 

Bóna Brigitta felelős testnevelő 

 

Beszámoló  

EÖTVÖS SZPARTAKIÁD, 2015. június 10. 

Az Eötvös József Gimnázium és Kollégium 250. évvel ezelőtti alapításának tiszteletére az iskola 

nagyszabású sportvetélkedőt szervezett. 

 Ennek egyik része az „Eötvös Cup” elnevezésű nemzetközi leány kézilabda torna. Két korosztály, 

középiskolás lány és általános iskolás lány csapatok vettek részt a tornán. 

 Meghívásunkat, többek között, elfogadta a szlovákiai Naszvad, szlovákul Nesvady, általános és 

középiskola is. Az egész napos rendezvényen jó mérkőzéseket láthatott az Eötvös Sportcsarnok 

közönsége. Sok tehetséges kézilabdás kis és nagylány vetélkedett az Eötvös Kupáért. 

A torna befejező aktusa egy fiúmérkőzés volt. A tatai Eötvös Gimnázium fiú csapata megmérkőzött a 

budapesti Eötvös Gimnázium fiú csapatával. A győzelmet a hazaiak szerezték meg a sportszerű, 

barátságos mérkőzésen, ahol a játék és egymás tisztelete került a fő helyre. 

A torna elérte célját. Színvonalas sportvetélkedővel emlékeztünk meg iskolánk megalapításáról. 

Kialakult egy sportbaráti kapcsolat a határon túli magyar diákok és a hazai diákok, illetve 

pedagógusok között. Sok tehetséges gyerek került a szakemberek érdeklődésének középpontjába. A 

rendezvény végén a résztvevő csapatok elégedettségüket fejezték ki, amitől a tora szervezőinek a 

„mája nagyon hízott”. 

  



    

   

A tornán résztvevő csapatok, a torna forgatókönyve és a torna végeredménye: 

EÖTVÖS SZPARTAKIÁD, 2015. június 10 

 „Eötvös Cup” középiskolás leány kézilabda torna 

 

Résztvevő csapatok:  1. Tac-Eötvös I. diákolimpiai csapat 

2. Eötvös II. amatőr diákolimpiai csapat 

3. Naszvad (SK.Nesvady) középiskolás csapat 

4. TSC-Árpád középiskolás csapat 

  

„Eötvös Cup” általános iskolás leány kézilabda torna 

  

Résztvevő csapatok: 1. Vaszary Általános Iskola, Tata 

2. Dózsa Általános Iskola. Tatabánya 

3. Naszvad Általános Iskola, Nesvady, SK 

 

Sorsolás: 1. mérk.  9, 00 óra:   Tac-Eötvös I.    -   TSC-Árpád középisk. 

 2. mérk.   9, 40 óra Vaszary Ált. Isk.  - Dózsa Ált. Isk. 

 3. mérk.  10, 20 óra Eötvös II.   - Naszvad 

 4. mérk.  11,00 óra Naszvad Ált. Isk.  - Vaszary Ált. Isk. 

 5. mérk.  11,40 óra Tac-Eötvös I.   - Eötvös II. 

 6. mérk.  12, 20 óra TSC-Árpád  - Naszvad 

 7. mérk.  13, 00 óra Dózsa Ált. Isk.   - Naszvad Ált. Isk. 

  8. mérk.  13,40 óra Naszvad  - Tac-Eötvös I. 

 9. mérk.  14,20 óra Eötvös II.  - TSC-Árpád középisk. 

  



    

   

EREDMÉNYHIRDETÉS: 15,00 

Eötvös Cup” középiskolás leány kézilabda torna 

I. TSC-Árpád középiskolás csapat 

II. Naszvad (SK.Nesvady) középiskolás csapat 

III. Tac-Eötvös I. diákolimpiai csapat 

IV. Eötvös II. amatőr diákolimpiai csapat 

Eötvös Cup” általános iskolás leány kézilabda torna 

I. Dózsa Általános Iskola. Tatabánya 

II. Naszvad Általános Iskola, Nesvady, SK 

III. Vaszary Általános Iskola, Tata 

Tata, 2015-06-18 

Szurcsik István 

testnevelő, az „Eötvös Cup”lány és fiú kézilabda torna főszervezője. 

 

A KOSÁRLABDA SPORTÁG BESZÁMOLÓJA: 

Az Eötvös Szpartakiád Kosárlabda tornája 2015. 06.10-én a tatai Eötvös József Gimnázium és 

Kollégium tornatermében került megrendezésre. 

A tornára városi, ill. meghívott iskolák egyaránt jelentkeztek. A 6 csapat 10-10 fővel vett részt az 

összejövetelen. A versenykiírás alapján a csapatok összetétele vegyes (fiú-lány) volt, egy időben 4 

játékos lehetett a pályán, amelyből max. 2 játékos lehetett fiú. 

A mérkőzések hossza 1x 15 perc volt, melyeket Zsebők Zoltán testnevelő vezetett.  

A mérkőzések sorsolás után, 2 csoportban kerültek lebonyolításra: 

1.csoport: 

-Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tata 1. csapata 

-Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tata 2. csapata 

-Eötvös József Gimnázium, Budapest 

 



    

   

2.csoport:  

-Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola, Kollégium és Köznevelés típusú Sportiskola 

-Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Tata 

-Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, Tata. 

A végeredmény a következőképpen alakult: 

1. helyezett: Eötvös József Gimnázium, Budapest 

2. helyezett: Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola, Kollégium és Köznevelés típusú 

Sportiskola 

3. helyezett: Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tata 1. csapata 

4. helyezett: Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Tata 

5. helyezett: Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, 

Tata. 

6. helyezett: Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tata 2. csapata 

A résztvevőket oklevéllel jutalmaztuk, valamint. az 1-3 helyezett érmeket is átvehetett. 

A torna lebonyolítása zökkenőmentes, jó hangulatú volt. 

 

Essősy-Székely Helga felelős testnevelő 

 

AZ EÖTVÖS SZPARTAKIÁD RÖPLABDA BAJNOKSÁGA. 

A bajnokságot a versenykiírásnak megfelelően 9 órakor megkezdtük. A jelentkezett csapatok száma 

miatt a játékvezető 10 perces meccseket vezetett. A bajnokság 12.30-kor fejeződött be. A 

mérkőzések jó hangulatban, barátságos légkörben zajlottak. Zsebők Zoltán játékvezető megfelelő 

szakértelemmel vezette a játékot. 

Résztvevő csapatok: 

Tatabányai Integrált Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Köznevelési Típusú Sportiskola (2.) 

Eötvös József Gimnázium, Budapest (4.) 

Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola (3.) 

Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (6.) 



    

   

Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (5.) 

Eötvös József Gimnázium és Kollégium, Tata (1.) 

A diákok nagy felkészültségről adtak tanúbizonyságot, nagyon szép labdameneteket láthattunk. 

Bebizonyosodott, hogy a röplabda játéknak is van létjogosultsága a középiskolai sportéletben. 

Minden résztvevő csapat oklevél és az első három csapat érem díjazásban részesült. A diákok 

elégedetten és vidáman hagyták el a mérkőzések helyszínét. 

 

 

Tillmann-né Balogh Adrienn szervező testnevelő 

 

 

AZ ÚSZÁS SPORTÁG BESZÁMOLÓJA: 

Az úszás sportág versenyhelyszíne igen exkluzív hely, a  tatai Olimpiai Edzőtábor uszodája. A két 

központú / Edzőtábor és az Eötvös gimnázium sportlétesítményei / rendezvény eseményei miatt 

sajnos kevesen jelentkeztek erre a sportágra, összesen 3 fő versenyző jelent meg, 2 lány és 1 fiú. Ők 

nagyon lelkesen és odaadóan mind a 4 úszásnemben összemérték az erejüket és így alakították ki a 

végeredményt. 

Az alacsony létszám miatt szomorúak lehettünk, de a mutatott technikai végrehajtás és a született 

teljesítmény mindhárom versenyzőnél nagyfokú tehetséget mutatott, meglátszott az évek óta 

végzett edzésmunka és a kiforrott versenyúszás-technika. Az eredmények a mellékelt eredménylistán 

láthatók. 

 

Kovács András felelős testnevelő 

 


