
 

 

 

Női bizottság beszámolója 2021 év 
 

A 2020-2021-es évben bajnokságunk a rendkívüli helyzetnek köszönhetően csak három tornából állt, 

melyeknek pontjai alapján alakult ki a végleges sorrend. A szezonban több, mint 100 női játékossal 

találkozhattunk a pályán. A mezőnyben a dunaújvárosi és a környékbeli csapataink mellett köszönthettük a 

Szekszárdi UFC, a II. Rákóczi Kiskunhalas és a Bakonysárkány játékosait is, akik lendületükkel, 

akaratukkal, pörgős játékukkal felborították a papírformát.  

2020. november 1-én a pandémia érintette első tornánkat, így nézők nélkül szigorú szabályok betartásával 

szervezhettük meg a VII. Ádám Anita emléktornát, ahol hat gárda vett részt. Az előző években már 

megszokott csapatokkal találkozhattunk, mint a Dunaújváros PASE, a nagy létszám miatt két csapattal induló 

Baracs, az Ikarus Maroshegy új néven, de hasonló kerettel Sárkeresztesként lépett pályára, melléjük pedig 

csatlakozott a Bakonysárkány és a Centrum tornát megnyerő Kiskunhalas csapata.  

A második fordulót, nőnapi tornánkat nem rendeztük meg, pedig nagy volt az érdeklődés, sőt újabb 

csapatok tűntek fel, újabb támogatók csatlakoztak volna eseményünk mellé, de az akkori rendelkezések nem 

tették lehetővé a lebonyolítást.  

A márciusban elmaradt nőnapi kupa helyett, a fő támogatónk, az AA Mozgásstúdió segítségével 

rendezhettük meg műfüves tornánkat, a bajnokságunk második fordulóját a megújult DLSZ Arénában. A 

csapatok rövid időn belül elfoglalták a helyeket, így 6 csapattal vártuk a torna napját, a Szekszárdi UFC-vel 

és a mezőfalvi gárdával kiegészülve. Sajnos a programot megelőző estén a Mezőfalva MEDOSZ SE 

visszalépett az indulástól, így gyors újraszervezés után 5 csapattal rendeztük meg az első nyári tornánkat.  

Hagyományainkhoz híven a Záró fordulót Baracson tartottuk Fehérvári József és a Baracs SE segítségével. 

A végjátékot jelentő műfüves tornára öt csapat nevezett, akik közül senki sem várta az összesítésben nagy 

előnnyel a megmérettetést, így végig a szemük előtt lebeghetett a bajnokság dobogós helyeinek egyike.  

Összesítve az utolsó forduló után a lányok pontjait a 2020/2021-es bajnoki szezon harmadik helyén a 

Dunaújváros PASE végzett, az ezüstérmet a Szekszárdi UFC gyűjtötte be, végül a Sárkeresztes csapata nyerte 

meg a Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság Carissa Osztályát. 

 

Különdíjasaink:  

Gólkirálynő: Nagy Cseke Vivien, 20 góllal (Szekszárdi UFC) 

Legjobb női kapus: Farkas Katalin Kitti (Sárkeresztes) 

Legjobb női játékos: Kiss Gabriella (Szekszárdi UFC) 

Fair Play díj: Kiskunhalas csapata 

 

 



 

 

 

A 2021-2022-es bajnoki évünket is megkezdtük. A VII. Ádám Anita Emléktornán 5 csapat vett részt, új 

csapatként a Harkány SE-t köszönthettük, akik terveik szerint részt vesznek a szezonban minden tornánkon. 

Még egy csapat jelezte szándékát a bajnokságba való belépésre, remélem rövid időn belül tudjuk bővíteni a 

keretet.  

Hosszútávú terveink szerint 2022. márciusában Nőnapi tornát szerveznénk a lányoknak, nyáron 

megtartanánk a II. AA Mozgásstúdió tornát, végül a hagyományos baracsi fordulóval zárnánk a bajnokságot.  

Terveink közt szerepelt a Carissa kupa 4 napossá bővítése alkalmával a 0. napon a lányok szereplése is, de a 

kupa elmarad, így a szervezést leállítottuk.  

 

Jelenlegi csapatok, akikre a kupák alkalmával számíthatunk: 

Dunaújváros PASE, Baracs SE, Sárkeresztes, Kiskunhalas, Harkány SE  

 

Érdeklődő csapatok: Ócsa SE , Kecskeméti LC, Szekszárd , Amazon , Enying, Sárbogárd  

 

Női bizottság eseményeinek támogatói: Dodóhús, Széchényi Pékség, Carissa Sportegyesület, AA 

Mozgásstúdió, Édes Pizzéria, Carissa Virágüzlet, Baracs SE, Harkány SE , Kiskunhalas, Csepecz Edina 

kozmetikus, Oberna Iboly szépségszalon, V2 Motorock Cukrászda 

 

Női bizottság tagsága:  

Szalavics Eszter elnök 

Petrás Gábor alelnök 

Dénes Nikolett tag 

Tóth Imre tag 

 

 

Dunaújváros, 2021. november 26. Szalavics Eszter Női Bizottság elnök  

 

 


