
Floorball Diákolimpia 

 

2016. december 8-án útnak indultunk Pécsről a Kecskeméten megrendezett Kispályás Floorball diákolimpia elődöntőjére. 

Selejtező nélkül jutottunk tovább, ezért komolyabb sikerben nem reménykedtünk, célunk a tisztes helytállás volt. A 

csoportkörben elkerültük az országos 4. Kecskemét csapatát, akik a torna favoritjának számítottak. Első mérkőzésünkön 

fölényes győzelmet arattunk az egri csapat ellen, és nem is sejtettük, hogy ennek a 3-0-s végeredménynek mekkora 

jelentősége lesz a későbbiekben. Egy balul sikerült mérkőzésen kikaptunk Jánoshalma legjobbjaitól, ezért Szolnok ellen 

győzelmi kényszerben léptünk pályára. Azonban ismét igazolódott a papírforma, még egy döntetlent sem sikerült 

kiharcolnunk. Ennek ellenére a további párharcok elképesztően szerencsés alakulásának köszönhetően 3 csapat végzett 

egyetlen győzelemmel, és a jobb gólkülönbségünknek köszönhetően bejutottunk a torna elődöntőjébe. A döntőbe jutásért, 

és az ezzel járó Országos döntőre való kvalifikálásért nem kisebb ellenféllel kellett megküzdenünk, mint a házigazda profi 

játékosokból álló Kecskemét csapatával. A meccsek sorozatában még megijedni sem volt időnk, így elszántan kezdtünk és 

kőkemény játékkal rukkoltunk elő. Ezzel a szellemmel megleptük az ellenfelet és olyan nyitányt produkáltunk, amire a 

legelvakultabb álmainkban sem mertünk volna gondolni. Percek alatt 3-0-ra vezettünk, sorra dolgoztuk ki a nagyobbnál 

nagyobb helyzeteket. A mérkőzés második felében az alföldiek által elpuskázott büntető ütés jelentette a fordulópontot. 

Hihetetlen elánnal kezdtünk, de legvégére mindenki a levegővétellel küzdött már, egyetlen dologban bízhattunk, a 

védekezésben. Megmutatkoztak a tudásbeli különbségek, nem sokára már csak egy gólosra olvadt az előnyünk. Hősiesen 

küzdöttünk, néhol már-már elszabadultak az indulatok is. A meccs végét jelző sípszót vártuk csak, és amikor meghallottuk, 

mindenki a földre rogyott örömében és kimerültségében. Csak később tudatosult bennünk, hogy amatőr csapatként mekkora 

sikert értünk el. DÖNTŐBE JUTOTTUNK! 

A döntőre január 16-án került sor Kecskeméten. A 6. korcsoportosok küzdelmével indult, ahol többek közt nekünk is volt 

szerencsénk pályára lépni. Korcsoportonként és nemenként 8-8 csapat tette próbára tudását. Csoportunk első ránézésre 

sem nevezhető könnyűnek, mivel az egymást nagyon is jól ismerő komáromi és tatai csapat a torna két legnagyobb 

esélyese. Emellett a sors úgy hozta, hogy az idei kiírásban harmadszor is összecsapunk kecskeméti elődöntő győztesével, a 

szolnokiakkal. A kiírás értelmében az első mérkőzésünket ellenük vívtuk. A nézőknek nem kellett csalódniuk, hiszen 

rangadóhoz hűen színvonalas és fegyelmezett játékot láthattak mindkét csapat részéről. Kétszer szereztünk vezetést, de 

másodszorra már a kezünkben is tartottuk, önfeláldozó védekezéssel kivívtuk a győzelmet. A következő fordulóban 

Komárom volt az ellenfelünk és annak ellenére, hogy a mérkőzés első felében szoros párharc volt, a továbbiakban 

beigazolódott a papírforma. A záró csoportmeccsünket Tata ellen vívtuk, ellenfelünk soraiban zömében válogatott játékosok 

játszottak, ennél fogva képtelenek voltunk felvenni velük szemben a versenyt. Harmadik helyen zártuk a kvartettünket, 

csoportgyőztes a Tata lett, mivel a Komárom ellen vívott párharcukat 4-1-es sikerrel vették. Számunkra ez azt jelentette, 

hogy az 5. helyezésért küzdhetünk meg a debreceni Tóth Árpád csapatával. A debreceniek sokáig harcban álltak a B 

csoport 2. helyéért, a gólkülönbségük is megegyezett az őket épphogy megelőző fővárosi csapattal, azonban kevesebb lőtt 

góljuknak köszönhetően alulmaradtak ebben az összevetésben. Az utolsó mérkőzésünk pechesre sikeredett, hiszen míg a 

mi oldalunkról minden helyzet kimaradt, az ellenfél kihasználta a lehetőségeit. Ezzel a 0-2-es eredménnyel búcsúztunk. Az 

első elődöntőben az eddig szerencsésen menetelő budapesti Pesti Barnabás kiválóságai csaptak össze az A csoport 

győztesével, Tatával. A szemlélődők a torna gólban leggazdagabb mérkőzését láthatták, az esélyesebb Tata 9-4 arányú 

sikerével döntőbe jutott. A másik ágon a fővárosi Kosztolányi küzdhetett meg a tavalyi győztes Komárommal. A mérkőzés 

elképesztően izgalmasra sikeredett, látványos játékot hozott, a végkimenetele kiszámíthatatlan volt. Pár másodperccel a 

vége előtt az eredményjelző 3-3-at mutatott, ekkor lendült támadásba Komárom csapata. A pestiek már a büntetőütéseket 

várták, amikor egy jól irányzott lövéssel a vége előtt nem sokkal a címvédő megszerezte a vezetést, és ezzel együtt életben 

tartotta a bajnoki reményeit. Ennek köszönhetően mind a bronzmeccsen, mind a döntőben egy korábbi csoportmérkőzés 

„visszavágójára” volt kilátás. A bronzmeccs egyoldalúnak ígérkezett, ugyanis a csoportkörben már a Kosztolányi csapata 7-

1-es győzelmével kiütötte a másik pesti csapatot. Azonban még az ominózus elődöntőnél is izgalmasabb mérkőzés 

kerekedett, aminek a végén a Kosztolányi csapata örülhetett, 5-4-es arányban lelépték városi riválisukat. Elérkeztünk a 

döntőhez, melyben a torna két legjobb csapata találkozott. Minden jel arra utalt, hogy idén új bajnokot avatunk, hiszen a tatai 

csapat végig rendkívül jó formát mutatott, komáromi ellenfelüket már háromszor(!) győzték le a torna során. A döntő, 

ahogyan az lenni szokott teljesen más játékot hozott, és ha szerencsésen is, de megérdemelten védte meg címét a 

komáromi csapat. Ezzel még egy évig ők a bajnokok. 

Csalódottak semmiképp sem lehetünk, hiszen óriásit küzdöttünk, és ha lehetett volna fogadni, a fogadóirodák a mi döntőbe 

jutásunkért fizették volna a legtöbb pénzt. Sokáig a legnagyobb sporteredményünkként fogunk visszatekinteni erre a 

versenysorozatra. Kispályás Floorball Diákolimpia Országos Döntő VI. korcsoport 6. helyezettje a Pécsi Janus Pannonius 

Gimnázium csapata! 


