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A hétvégén a zalai megyeszékhelyen mérkőztek meg a középiskolás fiú labdarúgók 
a legidősebb korosztály Diákolimpia® országos döntőjén. A dobogós helyeket a 
veszprémi Noszlopy Gáspár Gimnázium, a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium 
és a szolnoki Varga Katalin Gimnázium tanulói vitték haza.   
 
A tornát a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) megbízásából a Zala Megyei Diáksport Szövetség 

szervezte. A versenyt pénteken este Gecse Péter Zalaegerszeg alpolgármestere, Pácsonyi Imrével, 

a Zala Megyei Közgyűlés alelnökével valamint Sipos Győzővel, az MDSZ Nyugat-Dunántúli 

regionális irodavezetőjével nyitotta meg. A mérkőzések a Ifjúsági Sportcentrum műfüves pályáin 

zajlottak. 

A labdarúgás sportágban az V-VI. korosztályban is magas volt a nevezői szám, idén 3.700 diákot 

neveztek be a középiskolás korcsoportból. A legaktívabb megyék Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék voltak, ahonnan egyenként 20 körüli csapat nevezett be a 

versenyre. Az országos döntőbe a megyék legjobbjai jutottak be, így 20 csapattal, összesen 190 

játékossal  zajlottak a kétnapos küzdelmek.  

Zala megyét a zalaszengróti Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Iskola (6. hely) 

és a nagykanizsai a Nagykanizsa-i SZC Zsigmondy Vilmos Technikuma képviselte (13. hely). 

 

A hétvégi rendezvénynek otthont adó Zalegerszegnek nagy múltja van a rangos 

sportrendezvényeknek. A helyi szervezők korábban Kézilabda-, Tájfutó-, Vívó- és Kosárlabda- 

Európa Bajnokság csoportküzdelmeiben edződtek, a lebonyolítást segítő önkénteseket a Zrínyi 

Miklós Gimnázium delegálta. 

A hétvégi Labdarúgó Diákolimpia® Országos Döntő legizgalmasabb pillanatairól készült képek 

megtekinthetők a Diákolimpia® közösségi médiaoldalán, a mérkőzések eredményei pedig a 

www.doeredmenyek.hu oldalon. 

A jó hangulatú versenyen az alábbi iskolák szerezték meg az érmeket és az ezzel járó 10 felvételi 

pontot: 

I. Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium, Veszprém 

II. Berzsenyi Dániel Gimnázium, Celldömölk 

III. Varga Katalin Gimnázium, Szolnok 

Gólkirály: CZÖNDÖR GERGŐ ZOLTÁN (CELLDÖMÖLK),  

Legjobb kapus: SZABADKAI ÁKOS (EGER) 

Legtechnikásabb mezőnyjátékos: TÖRÖK GERGŐ (VESZPRÉM) 

A bajnokcsapat testnevelője: PÉRINGER FERENC, (VESZPRÉM) 

 
64 meccsen pontosan 300 gól esett; a Veszprém lett az egyetlen veretlen csapat; utoljára 2019-ben 

rendeztek ilyen döntőt. 

https://www.facebook.com/diakolimpia/
http://www.doeredmenyek.hu/


 

 

 

 

 

 

A Diákolimpia® versenysorozatról általában 

A Diákolimpia® a diáksport egyetlen országos tanulmányi és tehetséggondozó versenye 

Magyarországon, amely idén 13 MDSZ által rendezett és további 48 olyan versenyt foglal magába, 

melyet országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek bonyolítanak le. A 

versenysorozat keretében a több mint 320 ezer nevező közül 35 ezren jutnak el az országos 

döntőkig. A Diákolimpia® fővédnöke Áder János köztársasági elnök, a versenysorozatot az MDSZ 

az oktatásért felelős miniszterrel közösen hirdeti meg. A Diákolimpia® országos döntőinek 

érmesei 10 felvételi többletponthoz jutnak a felsőoktatási felvételik során, ahol a felvételi 

időpontját megelőző 8 év erre jogosító eredményei érvényesíthetők. 

A Magyar Diáksport Szövetség  

A Magyar Diáksport Szövetséget (MDSZ) 1987-ben alapították, és mára a legnagyobb 

magyarországi civil szervezetté vált a diáksport területén. A szervezet fő célja, hogy minél több 

gyermeket vonjon be sportprogramokba és népszerűsítse az egészségfejlesztő testmozgást. Az 

MDSZ küldetése, hogy a testnevelés és a sport minden gyermek életének részévé váljon, egész 

életen át. A szervezet testmozgás- és sportprogramokon keresztül támogatja az önkéntesség, 

valamint a társadalmi befogadás szemléletének erősítését, fejlesztését Magyarországon. A Magyar 

Diáksport Szövetség állandó kapcsolatban áll szinte valamennyi magyarországi iskolával, és 

minden évben megrendezi a Diákolimpiát, amely az egyetlen országos tanulmányi verseny a 

diáksportban. 

További információk: 
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Magyar Diáksport Szövetség 
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