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GyeÍekek focija
Szombaton megyei diákolimpiai döntő

Székeshhéruúr (fb) . A
Magyar Diá kport Szövet-
ség (MDSZ) á|tal szerve-
zett Te|ekom |abdarúgó
diákolimpia megyei dön-
tőin közel hétezer isko|ás
gyermek futballozik majd
az e|őttünk álló hétvégén.
Fejér veté|kedése szom-
baton lesz Sóstón.

A Magyar Diráksport Szö-
vetség és a Magyar Telekom
Nyrt. a tavalyi év sikerein fel-
buzdulva idén is közösen ren-
dezi meg a diákolimpia me-
gyei és országos döntőit lány
és fiú labdarúgásban, az a|ap-
és középfolnú oktatási intéz-
mények tanulói számfua' A
regioniílis frniílékban össze-
sen 663 csapat szerepel, az
országos döntőket pedig má-
jusban és júniusban rendezi
me9az MDSZ.

_A mozgás és a sport min-
den gyereknek fontos, az pe-
dig még jobb, ha egy olyan
Versenysorozat keretében fut-
ballozhatnak' mint a diáko-
limpia - mondta Kovdcs Ist-
ván, aYideaton FC válogatott
játékosa. - Az ilyen esemé-
nyek azért is fontosak, m9rt
még közelebb hozhatja a gye-
rekeket a jáÍé|rhoz' A Siker
nyilván örömet.szerez és jót
tesz minden fiatalnak, hiszen
ezzel akár egy szép pályafu-
tás is elindulhat' Az sem baj,
ha nem mindenkiből lesz lab-
danúgó, aki a diákolimpiráit

szerepel, mőr az is nagy ered.
mény, ha öröhe megszereti a
labdarúgást és szurkolóként a.
sportág mellett marad.

A Fejér megyei finálénak a
Sóstói Stadion ha1pályája ad
otthopt szombaton 9 őrátő|. A
tervek szerint a toma várható-
an 19,30.ig tart, a ktilönböZő
korosztiílyok eredményhirde-
téseinek az időpontja: 13,45,
17,20,18,45,és 19' l0.

A résztvevő csapatok:
I. kcs. (2005, vagy később

szül'): Te|ekj' Polgárdi' D'új-
vríros Vasvári, Beloiannisz,
Felcsút, Kápolnásnyék, Zim-
meÍIruInn (Mór)' Mészöly
(Sárbogárd)' II. kcs, (2003-
2 004 ) : Hétv ezét, Mezőszi|as,
D.újv. Vasvári, Baracs, Csiík-
ván, Pázrnánd, Zimmerm.'
Mészöly. III. kcs. (2001-
2002): Tóviáros, Aba, D.újv''
Mészöly (K-II.)' Felcsút, Tor-
das, Zimmermann' Petőfi
G (Sárbogárd)' IV' kcs' (1999-
2000): Tóváros, Mezőszilas,
Mészöly (K-II.), Csákvár, Ba-
konycsernye, Petőft G. V.-VI.
kcs kispdlyds. (1994-1998):
Petőfi G.' Vasviíri G.' VÓrös-
marty SZKI, Hild D.újv.' Du-
nafen. Lányokz N' kcs,: Tő-
viíros, Polgiírdi, Petőfi G. (K-.
II.), Pusztaszabolcs, Felcstít,
Csrákvár (K-II.)' Zimmer-
mann, SárszentmiHós. vI.
kcs': Hild (D.újv.)' Rudas
(D.újv.)' Ker. (Dunaújviíros),
Széchenyi G. (D.újv.)' Tópar-
ti' Arpád.


