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A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Női Bizottságának legfontosabb feladata a Fair Play 

szellemiségűnői labdarúgó sport ápolása, irányítása, szervezése, valamint a női labdarúgás népszerűsítése 

a fiatalok és az idősek körében egyaránt. Cél a női labdarúgók versenyeztetése bajnoki és 

kuparendszerben, biztosítva ezzel az állandó testmozgást és a versenyszerű sportolás lehetőségét, ami 

növeli testi és szellemi állóképességüket. 
 

Feladata: 
 

 Figyelemmel kíséri a női lakosság sportolási lehetőségeit. 

 Dunaújvárosi és környékbeli női lakosság számára mozgáslehetőség biztosítása,   versenyeztetése 

kupa és/vagy bajnoki rendszerben. 

 A Versenybizottsággal együttműködve, kispályás labdarúgó kupa és/vagy bajnoki rendszer 

kiírása, lebonyolítása. 

 Bajnokság és/vagy kupa versenyek legjobbjainak elismerése, díjazása. 

 Kapcsolattartás a csapatokkal és vezetőikkel. 

 A tömegsport támogatása, különös tekintettel a kispályás labdarúgásra. 

 Helyi utánpótlás egyesületekkel való kapcsolattartás. 

 A csapatok, játékosok képviselete. 

 Éves beszámoló elkészítése a bizottsági munkáról a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 

elnökségének. 
 

Célja: 
 

 Szervezett keretek biztosítása a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága által 

rendezett női labdarúgó eseményeken (versenykiírás, menetrend, igazolások). 

 A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által rendezett női labdarúgó események zökkenőmentes 

lebonyolítása. 

 Kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés a csapatvezetőkkel, csapatokkal. 

 A női kispályás labdarúgás népszerűsítése. 

 A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. 

 A tehetség felismerése, majd fejlődésének segítése, támogatása. 

 A versenysemlegesség biztosítása. 

 Az objektivitás fenntartása. 

 Legjobbak elismerése, díjazása. 

 A fair play szellemiségének biztosítása. 

 Harmonikus együttműködés a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség vezetőségével, bizottságaival. 

 

A koronavírus okozta világjárvány lecsillapodásával már bízunk abban, hogy sokkal kiszámíthatóbb és 

tervezhetőbb évek elé nézünk már a rövidtávú céljainkat is tekintve. 
 

 



 
 

 

Bizottságunk minden évben törekszik minél több lehetőség biztosítására a női csapatok számára, ezért 

legjobb tudásunk szerint továbbra is mindent megteszünk azért, hogy akiknek szintén szívügye a női 

labdarúgás, azoknak élményforrást nyújtsunk programjaink során. Viszont az előző években szembe 

kellett néznünk több nem várt megpróbáltatással, amik hatást gyakorolnak a későbbiek folyamán a 

tornáink megszervezésére.  

A 2020-as év sajnos nem kedvezett a csapatsportoknak. Hagyományainkhoz híven 2019-ben még 

megtartottuk az Ádám Anita emléktornát, ahol hat női csapat vett részt. Azonban a Carissa Női Bajnokság 

második fordulóját március 15-re tűztük ki. Nagy volt az érdeklődés és tornánk mellé új támogató is 

csatlakozott, de sajnos ezt az eseményt már nem bonyolíthattuk le. Ebben az évben a többi kupánk is 

elmaradt, így a bizottság tagjai egyöntetű döntése alapján az első fordulón megszerzett helyezésekkel 

zártuk bajnoki évünket.  

A 2020-2021-es év már nem telt események nélkül. Sikeresen tudtuk megrendezni -bár nézők nélkül és 

szigorú szabályozások mellett - az Ádám Anita Emléktornát, és a Baracsi Záró fordulót. Sajnos a 

pandémia során kialakult szigorítások miatt Nőnapi kupánk törlésre került, viszont helyette egy nyári 

kupán mozgattuk meg a jelentkező csapatokat, és egy névadó támogató segítségével hagyományteremtő 

célzattal hoztuk létre az AA Mozgásstúdió tornát.  

A 2021/2022-es bajnoki évre kitűzött rendezvényeink nagy részét meg tudtuk tartani. Második 

fordulónkon elvárásainkat felülmúlta a jelentkezők száma. Lehetőségeinket mérlegelve az első nyolc 

véglegesített jelentkezéssel rendelkező gárdát tudtuk a Nőnapi Carissa Virág Foci Kupánkon 

megmozgatni.  

A második AA Mozgásstúdió torna reggelén időjárási problémákkal kellett szembenéznünk, de a partneri 

kapcsolatoknak hála gyorsan sikerült megoldást találni eső esetére. Végül ezekre az intézkedésekre nem 

volt szükség, így egy órás csúszással, de gond nélkül meg tudtuk rendezni a hölgyek számára szervezett 

kupát.  

Sajnos a Záró fordulóra nem került sor, hiszen a tornára jelentkezett csapatok közül két csapat 

visszalépett a játéklehetőségtől, így három csapattal nem láttuk sportértékét a torna megrendezésének. Ez 

által a végleges sorrendet a harmadik forduló utáni eredmények alapján hirdettük ki.  

 

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett női tornákon részvevő játékosok létszáma   
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Ádám Anita Emléktorna  Nőnapi torna AA Mozgásstúdió torna Záró forduló 



 
 

 

Korábban kitűzött céljaink:  
 

 A hölgyek bajnoki rendszerben történő versenyeztetése 

 Nyílt tornák szervezése női csapatok számára 

 Eseményeink promotálása különböző közösségi csatornákon keresztül  

 Tornák külső helyszínen való megrendezése  

 

Tornáinkat érintő körülmények: 
 

 Megszűnő környékbeli csapatok 

 Megfelelő létesítmény hiánya (Dunaújváros) 

 Bajnokságok időpontjai 

 

Rövidtávú céljaink:  
 

 Negyedik forduló korábbi (tavaszi) vagy későbbi (kora őszi) megrendezése  

 Tornák lebonyolítása a Rácalmási Sportcsarnokban 

 

Eseményeinken résztvevő csapatok:  
 

1. Dunaújváros PASE – Sárkeresztes 

2. Baracs SE 

3. Kiskunhalas 

4. Előszállás SE 

5. Mezőfalva 

6. Kecskeméti LC 

7. Enying 

8. Szekszárd 

9. Amazon Budapest 

10. Bakonysárkány 

11. Harkány SE 

12. Jakus FC Vácrátót 

13. Kerepesi SBE 

14. Baracska 

 

Dunaújváros, 2023. március 7. Szalavics Eszter DLSZ Női Bizottság elnök 


