
Köztársaság Kupa 2015 /Beszámoló/ 

Már 25 éve kezdődött ez a versenysorozat. Sok pozitív visszajelzéssel, és a gyerekek nagy örömére. 

Időpont:  2015. szeptember 30. (szerda) 

Helye:  Veszprémi Egyetemi Stadion (Veszprém, Wartha V. u. 3.) 

A verseny fővédnökei:  

 Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöke, 

 Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, 
A verseny védnökei:  Fenyvesi Zoltán, a Veszprém Megyei Önkormányzat alelnöke     

 Némedi Lajos, Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármestere, 

 Szauer István, a Veszprém Megyeközponti Tankerület igazgatója, 

 Halmay György, a Köznevelési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke 

Kavalecz Gábor, a Veszprémi Testnevelő Tanárok Szövetségének 

elnöke 

 Matolcsi István, a Diáksport Bizottság vezetője 

 Németh Attila, a VEDAC ügyvezető igazgatója 

A verseny házigazdája: Barták Péterné, a Veszprémi Báthory István Általános Iskola és 

 Köznevelési Típusú Sportiskola igazgatója, és tantestülete. 

 

Résztvevői, azok a fiú lány versenyzők akik /2001,2002,2003,2004-2005,5 oszt. tanulók/ 6 

versenyszámban /100-60, 2000 méteres futásban, távol magasugrásban, kislabda hajításban, 

súlylökésben / versenyeztek egymással az érmekért, és képviselték iskolájukat a 

csapatversenyben. 

Így Veszprém megye, és Veszprém város első három helyezettje kupát nyert. 

A legeredményesebb iskola egy-egy tortát nyert a gyermekek nagy örömére. 

 

A 9 órakor tartott megnyitón megtisztelt bennünket  

Polgárdi Imre elnök úr, 

Némedi Lajos alpolgármester úr, 

és köszöntőt mondtak és ezzel megnyitották a versenyt. 

 

Közel 700 gyermek 35 iskola vett részt a versenyen. A gyermekek nagy örömére 280 érem 

került a nyakukba. 

A verseny a nagy létszám ellenére kisebb gondokkal lezajlott. 

A versenyen elektromos időmérés volt.  

50 versenybíró, 16 középiskolás jegyzőkönyvvezető, térmérő, 32 általános iskolás segítő, 

eredményhirdető, pontszámoló és versenyrendező. 

A Báthory iskola segítségével több hónapos előkészítő munka előzte meg a versenyt. 

Az utómunkálatok is az adminisztrációs és egyéb feladatok megoldásával még hetekig tart. 

 /pl. utólagos kifizetések, szakmai értékelések, adminisztrációs feladatok, a versennyel 

összefüggő szervezési feladatok./ 

 

Köszönet Polgárdi Imre elnök úrnak, és segítőiknek, akik részt vettek az előkészítésben és a 

támogatást biztosították. 

Bízunk abban, hogy elnök úr a látottak után továbbra is támogatja versenyünket. 

 

Veszprém 2015. október 8. 

 

   Kungl József a verseny szervezője. 


