
Elkezdődött a 24. Teremlabdarúgó Bajnokság,  
ezúttal a Fair Play jegyében  

 
A sorsolás manapság már  nem egyszer ű feladat. Az egyre kevesebb résztvev ő megtartása 
végett a szervez ők igyekszenek a lebonyolítást a résztvev ők igényeihez illeszteni, ami a 
időbeosztás rugalmasságában és a nevezési díjban mutat kozik meg leginkább.  
 
Az idei indulás sem volt zökkenőmentes ám a Létaboys  és a Sinter F c utolsó utáni pillanatban 
való belépésének elfogadása is ezt a közös célt szolgálta. 
 

 
 
Az idén is Menyhárt Károly  polgármester úr indította útjára az MSE – AS Kóma  nyitómérkőzés 
labdáját, melyet megelőzően a sportszerű játékra bíztatta a résztvevőket. A nyitómérkőzés bár jó 
volt, nem sikeredett izgalmasra, pedig a fiatal vértesi fiúk lelkesedésével nem volt baj, ám a tavalyi 
bajnok Monostorpályi SE,   esélyeshez méltón futballozott.  
 
Ezen a meccsen már rögtön kipróbálásra került az egyik szabálymódosítás is, miszerint a 
végleges kiállítást felváltja a csapatot 5 percig (a játékost a mérkőzés végéig) sújtó kiállítás. A 
másik két mérkőzés azonban igen izgalmas és szoros volt, a negyedik pedig elmaradt.  
 
 
A Semjén helyett belépő Sinter Fc egy későbbi időpontban fogja lejátszani a Paptamási  elleni 
mérkőzést. Időközben pedig a Gyuri és a mókusok  is szponzort találtak, így már más néven 
(www.tbutoroutlet.hu )  szerepelnek a bajnokságban. A Streetboys  és a Rémálom  csapata most 
nem változtatott nevet, sőt felüdítő volt újra látni utóbbiak rózsaszín szerelését is. Nem látjuk 
viszont az idén a kezdetektől szereplő Létafit SE I. osztályú csapatát, ám 
helyette  (pocsaji) Betyárok  néven főleg a régi Torpedó – Centrál-Létafit tagokat tömörítő , modern 
támadás vezetésre épülő csapat lépett színre. Velük komolyan kell majd számolni amikor a  végén 
a dobogós helyeket osztogatják. 



 
                                                                                                                                Fotók: LÉTAFIT SE. 

Menyhárt Károly polgármester kezd őrúgása 
 

Az ÖFB-ben szinte minden csapat izmosodott egy kicsit, néhol még az összeszokás hiánya látszik, 
ám a 6+3 mérkőzésen lesz idő összeszokni. Apró változás, hogy a NyilasFa az idén már nem 
indul, ám ismét képviselteti magát Álmosd , ahonnan régebben három csapat is szerepelt a 
bajnokságban. A bajnokság fő esélyese természetesen a nagyváradi Elektrofor  csapata, ám egy 
kis szerencsével a helyi illetőségű United , illetve Létafit OB  megszorongathatja őket. És akkor 
még nem is beszéltünk a meglepetésre mindig hajlamos Székelyhídi  csapatról.  
 
 
A lebonyolítás egyébként teljesen megegyezik a tavalyival, tehát az I. osztályban sima 
körmérkőzés (2x25 perces játékidővel), az ÖFB-ben pedig körmérkőzéses alapszakasz, majd 
rájátszás az első négy, illetve az utolsó három helyezettnek (2x20 perces játékidővel). Az egymás 
elleni eredményt tovább viszik a csapatok és ehhez számoljuk hozzá a csoporton (felsőház – 
alsóház) belüli körmérkőzés eredményeit. Terveink szerint az idén is nyilvános (tehát minden 
résztvevő számára szervezett) díjkiosztó vacsorát szeretnénk szervezni. S hogy  az idei bajnokság 
valóban a fair play szellemben van szervezve, azt az is mutatja, hogy a sportszerűségi táblázatnak 
az eredménye sokat ér a pontegyenlőség elbírálásánál. (a több megnyert mérkőzés mögött rögtön 
a második szempont).   
 
Naprakész info: www.letafitse.extra.hu/teremlabdarúgás  
 

Bertóthy Tamás 


