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A középmezőnyben végezne 
a Dorogi Diófa SE

A nyolc éve alakult Dorogi Diófa SE női lab-
darúgói a következő idényben az élvonalban 
szerepelhetnek. Az újonc az 1-6. hely egyikét 
szeretné megszerezni.

A dorogiak az előző szezonban már azzal nagy 
bravúrt hajtottak végre, hogy hibátlan teljesít-
ményt nyújtva végeztek az NB II. Keleti csoport-
jának élén. Az osztályozón pedig feltették a koro-
nát egész éves munkájukra, kettős győzelemmel, 
8-3-as összesítéssel jutottak túl a Nyugati csoport 
bajnokán, a Zalaegerszegi TE gárdáján.

– Dorogon még mindig női fociláz van – je-
lentette ki Klotz Tamás, a Dorogi Diófa SE elnöke. 
– Amióta megnyertük a bajnokságot, egyre több 
9-16 éves lány jelentkezik nálunk, hogy csapa-
tunkban focizna. Még a környékről, Piliscsabáról 
és Pilisvörösvárról is érdeklődtek. Természetesen 
mindenkit szívesen látunk. Az önkormányzat is 
mellénk állt, de természetesen örömmel fogad-
nánk néhány szponzort is – jegyezte meg az el-
nök, aki a nyári változásokról is szólt:

– A legnagyobb erősítésünk a sikerkovács, 
Szabados György, aki nagy örömünkre folytatja a 
lányokkal a megkezdett munkát. Négy távozónk 
volt, a felvidéki Nagy Dominika tanulmányai 
miatt fél évet kihagy, Csepregi Gabriella az olasz 
futsalban próbál szerencsét, Várkonyi Orsolya az 

Újpest csapatában képzeli el a jövőjét, míg Bakri 
Alexandra munkahelyi elfoglaltsága miatt vissza-
vonult. Új játékosaink is lesznek szép számmal, 
a válogatott Benkő Mónika az Astrától, Ujvári 
Izabella és Tatai Krisztina a bajnok és Magyar 
Kupa-győztes MTK-tól, Csintalan Vivien a felvi-
déki Érsekújvárról érkezik, Sándor Zita pedig a 
Feminától tér vissza hozzánk. Gali Ivett és Nagy-
Peti Kitti újrakezdi pályafutását, Spóner Éva pedig 
szülés után ismét csatasorba áll. A jövőben Faragó 
László kapusedző is segíti a munkánkat. Örülök 
annak, hogy az előző szezonban beérett a mun-
kánk. Az élvonalban is szeretnénk minél jobban 
szerepelni, bízom abban, hogy a nyolc csapatot 
felvonultató mezőnyben az első évben az 1-6. hely 
egyikét megszerezzük – tette hozzá Klotz Tamás.

– Nagyon jól éreztük magunkat az elmúlt 
szezonban, ugyanis hét évig nem volt arra példa, 
hogy ennyi meccset nyertünk volna sorozatban. 
Mi volt a siker titka? Szabados György szemé-
lyében van egy jó edzőnk, aki mindig tudta, 
hogy mit kell tennie a csapattal, érezte, mikor 
kell dicsérnie, mikor korholnia. Úgy gondolom, 
a csapat fogékony volt, edzéseken is meccseken 
is odatette magát – vette át a szót Gőbölös Gab-
riella csapatkapitány, aki a következő szezonnal 
kapcsolatban is megosztotta velünk gondolatait:

– Szeretnénk a középmezőnyben végezni, de 
tudjuk, nem lesz könnyű 
dolgunk, fel kell kötnünk 
a gatyát! Az élvonal és a 
másodosztály között óri-
ási a különbség, gyorsabb 
a játék, gyorsabban kell 
gondolkodnunk, reagál-
nunk. Bízom abban, hogy a 
sok munka az NB I-ben is 
eredményességgel párosul!

Noi foci”

A dorogi lányok hibátlan teljesítményt nyújtva nyerték meg az  
 NB II-es bajnokságot
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Játékvezetés

A most induló bajnoki szezontól Szalai 
Balázs is tagja lesz az NB II-es játékvezetői 
asszisztensek keretének. A mindössze 21 éves 
fiatalember szerényen úgy nyilatkozott, hogy 
az idei szezonra mindössze az a célja, hogy 
minél többször kapjon lehetőséget, minél 
kevesebbet hibázzon, jó átlagteljesítményt 
nyújtson.

A tatabányai Szalai Balázs a TASK-ban foci-
zott, ám „bizonyos okok miatt” befejezte a pálya-
futását. A labdarúgástól nem akart elszakadni, 
ezért jelentkezett a 2009 elején induló játékve-
zetői tanfolyamra, és márciusban sikeres vizsgát 
tett. Egy ideig fújta a sípot, de belátta, mentali-
tásban, gondolkodásban az asszisztensi szerep-
kör testhez állóbb számára, ezért úgy döntött, 
inkább az oldalvonal mellől segédkezik a játék-
vezetőnek.

Balázsnak öt évre volt szüksége ahhoz, hogy 
az NB II-es keretig eljusson. Meglepte az orszá-
gos testület döntése, korábban azzal számolt, 
hogy hosszú évek után feljebb léphet. Szeretne 
élni a lehetőséggel, bízik abban, hogy sikeres 
lesz a bemutatkozása, és jó átlagteljesítményre 
lesz képes.

Szalai Balázs a megyei keret edzésein rend-
szeresen részt vesz, a bajnoki szünetekben pedig 
Fiderman Máté játékvezetővel együtt tréningez-
nek a Tatabánya FC pályáján. Rengeteg mér-
kőzést tekint meg, természetesen játékvezetői 
szemmel figyel, azt mondja, minden meccs to-
vábbképzést jelent számára.

A fiatal asszisztens kilenc megyei játékve-
zető társával együtt három éve Norvégiában 
járt, tavaly és az idén pedig a dániai Bröndby 
Cup-on. Büszkék vagyunk arra, hogy az U15-
ös fiúk döntőjében magyar játékvezetői négyes 

működhetett közre. A sípot Bábszki Gábor fújta, 
Erős Dávid volt mellettem a másik asszisztens, 
a tartalék játékvezető pedig Damiansitz Csaba 
volt. Ide tartozik még, hogy az U19-es nők dön-
tőjét Juhász Dávid vezette, két dán asszisztens 
segítségével.

Balázs azért is tartja fontosnak ezt a nyári tor-
nát, mert öt napon át több mérkőzésen működ-
nek közre, így könnyebben fel tudnak készülni 
a bajnokságra, könnyebben felveszik a ritmust. 
Nem utolsó sorban pedig a kapcsolatrendszerük 
épül, neki is több olyan dán, német és svájci kol-
légája van, akivel összebarátkozott, és rendszere-
sen eszmét cserélnek egymással.

Szalai Balázs beszélgetésünkkor elmondta azt 
is, örül annak, hogy két világhírű FIFA- játékve-
zetőnk, a tatabányai Kassai Viktor, és Erős Gábor 
asszisztens rendszeresen foglalkozik a fiatalok-
kal, rengeteg tanulnak tőlük. Mindenki figyel rá-
juk, ha valamit mondanak nekik, megfogadják, 
mert tudják, segíteni szeretnének nekik. Balázs 
bízik abban, hogy egyszer ő is eljut a szintjükre. 
Mellettük Kiss Bélának és Nyekita Dezsőnek kö-
szönhet sokat, akik elsősorban elméleti és fizikai 
felkészültségéről gondoskodnak.

Az újdonsült NB II-es asszisztens a foci 
mellett tanulmányaira összpontosít, a győri 
Széchenyi Egyetem hallgatója. Ha végez, építő-
mérnök lesz.

Szalai Balázs NB II-es 
kerettag lett Kassai Viktor, Szalai Balázs, 

illetve Horváth Tibor  
NB III-as kerettag játékvezető
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peugeot.hu

Mi lehet jobb, mint az Év Autóját vezetni? Az Év Autójának SW változatát vezetni!
Válassza Ön is az új Peugeot 308 SW-t, a kategória egyik legnagyobb csomagterű kombiját!
Az új modellben mindaz megvan, aminek az új Peugeot 308 fölényes győzelmét köszönheti, ám méreteinek és új motorizációinak köszönhető kitágítja 
a világot. Az innovatív i-Cockpit vezetőhely könnyű kezelhetőséget biztosít, óriási, 660 literes** csomagterébe pedig a hosszabb utazások kellékei is 
elférnek. A pakolást az egyetlen gombnyomással sík padlóvá alakítható Magic Flat hátsó ülések könnyítik meg. A díjnyertes modellt új generációs 
motorokkal szereltük fel: takarékos és környezetbarát PureTech benzinmotorral és e-HDi dízelmotorral is rendelhető.
* A +3 év ingyen kiterjesztett garancia a 2 éves szerződéses garancián túl érvényes, a szerződéses garanciával megegyező szolgáltatásokat tartalmazó kiterjesztett garancia, amely az autó 
garanciakezdetétől számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyik határértéket előbb éri el az autó) érvényes. A szerződéses és a kiterjesztett garancia szolgáltatásai kizárólag abban az esetben 
vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szervizkönyvben és a Kiterjesztett Garancia Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. A kép illusztráció. Az ajánlat 
visszavonásig érvényes, a Peugeot Hungária Kft. fenntartja a jogot az ajánlat módosítására. A jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat részleteiről 
érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben.
** Víztérfogat, VDA szabvány szerint 610 dm3.

 
 

ÚJ PEUGEOT 308 SW

ÚJ PEUGEOT 308 SW
AZ ÉV AUTÓJA 2014

KITÁGÍTJA A VILÁGOT

Az új Peugeot 308 SW kombinált átlagfogyasztása: 3,8-5,4 l/100 km, CO2-kibocsátása: 98-125 g/km.

1.6 e-HDi 115 LE
98 g CO2/km 3,8 l/100 km

1.2 PureTech 110 LE
109 g CO2/km 4,7 l/100 km

FOR-TOP KFT .
2800 Tatabánya, Alkotmány u 1/a
tel.: (+36) 34 801 930, http://fortop.peugeot.hu

Kombinált használat esetén a vegyes fogyasztások intervalluma: 3,5-9,3 l/km, CO2-kibocsátás intervalluma: 95-216 g/km változattól és forgalmi viszonyoktól függően. A megadott adatok 
a nyomdába adás időpontjában érvényesek. Az üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok nem egy konkrét gépjárműre vonatkoznak és nem részei az ajánlatnak.  
A kedvezményes árak flottakedvezmény esetén érvényesek teljes körű tájékoztatásért kérjük, forduljon Opel-márkakereskedésünkhöz. A képek illusztrációk.
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Az előző szezon volt az első, 
amikor az öregfiúk őszi-ta-
vaszi rendszerben fociztak a 
Magyar Labdarúgó Szövetség 
megyei igazgatósága bajnok-
ságában. A következő idényre 
kilenc együttes adta le nevezé-
sét. Kerekes István – aki 
több mint tíz éve szer-
vezője a pont-
vadászatnak, 
a versenybi-
zottság tagja – 
szeretné, ha évről 
évre emelkedne a csapatok száma.

– Több mint tíz évvel ezelőtt, elsősorban 
az egykori tatabányai játékosok, a Bányász, a 
Komép és az Erőmű volt labdarúgói részéről 
fogalmazódott meg, hogy jó lenne, ha öregfiúk-
bajnokságban szerepelhetnének. Aztán a kör-
nyező településekről, Környéről, Várgesztesről és 
Vértessomlóról is hallottam azt, hogy szervezni 
kellene egy bajnokságot az idősebb játékosok 
számára is. Megpróbáltuk, saját versenyrend-
szert dolgoztunk ki, saját szabályrendszert alkot-
tunk. Volt, hogy egy-egy gárda lemorzsolódott, 
volt, hogy egy-egy új nevezett. Tartottunk év-
nyitót, évzárót, ünnepélyes eredményhirdetést, 
működött minden szépen - emlékezett vissza a 
kezdetekre Kerekes István.

– Két évvel ezelőtt megkeresett Khéner Lász-
ló, az MLSZ megyei igazgatója, akivel arról tár-
gyaltunk, hogy az önszerveződő bajnokságot 
miként próbáljuk meg más megyékhez hason-
lóan MLSZ-es bajnoksággá tenni. A feltételekről 
első körben nem tudtunk megállapodni, aztán 
mindketten aludtunk rá egyet. Új, elfogadható 
ajánlatot kaptunk, úgy láttuk, érdemes belevág-
ni. 2012 tavaszán, kísérleti jelleggel, fél éves baj-
nokságot írtunk ki. Jól sikerült. Szervezettebbé 

vált a pontvadászat, a játékvezetői bizottságtól 
kaptuk a bírókat is. Azért említem meg ezt, 

mert korábban a hazai csapatok feladata volt 
játékvezetőt rendelni. Persze, előfordult né-

hányszor, hogy emiatt nézeteltérésük akadt a 
feleknek... – mondta Kerekes István, majd 

így folytatta:
– A június elején befejeződött 
bajnokság viszonylag békés 

hangulatban telt, a mérkő-
zések sportszerűek voltak, 
és kiélezett küzdelem vé-
gén, az utolsó fordulóban a 

Vértesszőlős szerezte meg az 
aranyérmet. Bízom abban, hogy 

sokáig játszhatnak az öregfiúk baj-
nokságban. Örülnék, ha lenne utánpótlás is, a 
kiírás értelmében 35 év fölöttiek szerepelhetnek 
a csapatokban, illetve minden együttesben pá-
lyára léphet még két 32-35 év közötti játékos is.

Kerekes Istvántól megtudtuk azt is, hogy a baj-
nokság legidősebb labdarúgója a Tatabánya szí-
neiben szereplő Szabó György. A 72 éve játékos 
csodájára jár még ma is mindenki, rutinja, akara-
ta mindenki számára példaértékű lehet. Csakúgy, 
mint a szintén válogatott Csapó Károlyé.

Öregfiúk

Kerekes István,
a versenybizottság tagja

Kellene még néhány csapat

A tatabányai öregfiúk gálameccseken is 
rendszeresen pályára lépnek
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1. forDuLó
2014. 08. 16., szombat 15 óra:
Diósd–Budaörs
17.30 óra:
Balatonfüred–Mosonmagyaróvár
Veszprém–Csepel
Nagyatád–Dorog
rákosmente–Tatabánya
Győri ETO II.–Sárvár
2014. 08. 17., vasárnap 17.30 óra:
Újbuda–III. kerületi TVE
BKV Előre–Tököl

2. forDuLó
2014. 08. 23., 
 szombat 17.30 óra:
III. kerületi TVE–Rákosmente
Tatabánya–BKV Előre
Tököl–Nagyatád
Dorog–Győri ETo II.
Sárvár–Veszprém
Csepel–Diósd
Budaörs–Balatonfüred
Mosonmagyaróvár–Újbuda

3. forDuLó
2014. 08. 30., szombat 15 óra:
Diósd–Sárvár
17.30 óra:
Balatonfüred–Csepel
Veszprém–Dorog
Nagyatád–Tatabánya
Rákosmente–Újbuda
Mosonmagyaróvár–Budaörs
Győri ETO II.–Tököl
2014. 08. 31., vasárnap 17.30 óra:
BKV Előre–III. kerületi TVE

4. forDuLó
2014. 09. 06.,  
szombat 16.30 óra:
Rákosmente–Mosonmagyaróvár
Újbuda–BKV Előre
III. kerületi TVE–Nagyatád
Tatabánya–Győri ETo II.
Tököl–Veszprém
Dorog–Diósd
Sárvár–Balatonfüred
Csepel–Budaörs

5. forDuLó
2014. 09. 13., szombat 14 óra:
Diósd–Tököl
16.30 óra:
Balatonfüred–Dorog
Veszprém–Tatabánya
Nagyatád–Újbuda
Budaörs–Sárvár
Mosonmagyaróvár–Csepel
Győri ETO II.–III. kerületi TVE
2014. 09. 14., vasárnap  
16.30 óra:
BKV Előre–Rákosmente

6. forDuLó
2014. 09. 20., szombat 16 óra:
III. kerületi TVE–Veszprém
Tatabánya–Diósd
Tököl–Balatonfüred
Dorog–Budaörs
Sárvár–Csepel
Rákosmente–Nagyatád
2014. 09. 21., vasárnap 16 óra:
Újbuda–Győri ETO II.
BKV Előre–Mosonmagyaróvár

7. forDuLó
2014. 09. 27., szombat 13.30 óra:
Diósd–III. kerületi TVE
2014. 09. 27., szombat 16 óra:
Balatonfüred–Tatabánya
Veszprém–Újbuda
Nagyatád–BKV Előre
Csepel–Dorog
Budaörs–Tököl
Mosonmagyaróvár–Sárvár
Győri ETO II.–Rákosmente

8. forDuLó
2014. 10. 04., 
 szombat 15 óra:
Nagyatád–Mosonmagyaróvár
Rákosmente–Veszprém
III. kerületi TVE–Balatonfüred
Tatabánya–Budaörs
Tököl–Csepel
Dorog–Sárvár
Újbuda–Diósd
2014. 10. 05., vasárnap 15 óra:
BKV Előre–Győri ETO II.

9. forDuLó
2014. 10. 12., vasárnap  
12.30 óra:
Diósd–Rákosmente
2014. 10. 12., vasárnap 15 óra:
Balatonfüred–Újbuda
Veszprém–BKV Előre
Sárvár–Tököl
Csepel–Tatabánya
Budaörs–III. kerületi TVE
Mosonmagyaróvár–Dorog
Győri ETO II.–Nagyatád

Sorsolás

NB III., 
Duna-csoport, 

felnőtt, Ősz
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10. forDuLó
2014. 10. 18., szombat 14.30 óra:
Nagyatád–Veszprém
Rákosmente–Balatonfüred
III. kerületi TVE–Csepel
Tatabánya–Sárvár
Tököl–Dorog
Győri ETO II.–Mosonmagyaróvár
Újbuda–Budaörs
2014. 10. 19., vasárnap 14.30 óra:
BKV Előre–Diósd

11. forDuLó
2014. 10. 24., péntek 14.30 óra:
Sárvár–III. kerületi TVE
2014. 10. 25., szombat 14.30 óra:
Veszprém–Győri ETO II.
Dorog–Tatabánya
Csepel–Újbuda
Budaörs–Rákosmente
Mosonmagyaróvár–Tököl
Balatonfüred–BKV Előre
2014. 10. 26., vasárnap 13.30 óra:
Diósd–Nagyatád

12. forDuLó
2014. 11. 01., szombat 13.30 óra:
Veszprém–Mosonmagyaróvár
Nagyatád–Balatonfüred
Rákosmente–Csepel
III. kerületi TVE–Dorog
Tatabánya–Tököl
Újbuda–Sárvár
Győri ETO II.–Diósd
2014. 11. 02., vasárnap 13.30 óra:
BKV Előre–Budaörs

13. forDuLó
2014. 11. 08.,  
szombat 13.30 óra:
Tököl–III. kerületi TVE
Dorog–Újbuda
Sárvár–Rákosmente
Csepel–BKV Előre
Budaörs–Nagyatád
Mosonmagyaróvár–Tatabánya
Balatonfüred–Győri ETO II.
2014. 11. 09., vasárnap 13.30 óra:
Diósd–Veszprém

14. forDuLó
2014. 11. 15., szombat 13 óra:
Veszprém–Balatonfüred
Nagyatád–Csepel
rákosmente–Dorog
III. kerületi TVE–Tatabánya
Újbuda–Tököl
Győri ETO II.–Budaörs
2014. 11. 16., vasárnap 13 óra:
Diósd–Mosonmagyaróvár
BKV Előre–Sárvár

15. forDuLó
2014. 11. 22.,
szombat 13 óra:
Balatonfüred–Diósd
Tatabánya–Újbuda
Tököl–Rákosmente
Dorog–BKV Előre
Sárvár–Nagyatád
Csepel–Győri ETO II.
Budaörs–Veszprém
Mosonmagyaróvár–III. kerületi 
TVE

Sorsolás

Márkus Tibor és Sitku Illés rutinjával sokat segíthet 
csapatának a most kezdődő bajnokságban

Márkus Tibor kilenc év 
után tért vissza Tatabányára. A 
2004/05-ös szezonban 37 talá-
lattal lett gólkirály az NB II-ben, 
így a csatár oroszlánrészt vállalt 
abból, hogy a Sisa Tibor veze-

tőedző irányította csapat feljutott az élvonalba. Az 
NB I-ben is sokáig versenyben volt a gólkirályi cí-
mért, ám a tavaszi szezonban megtorpant, mind-
össze három gólt szerzett, így Rajczi Péter mögött a 
második helyen végzett. Játszott Cipruson, fél évet 
töltött a Ferencvárosban, majd Paksra igazolt. Az-
óta több helyen is megfordult, játszott a Nyíregy-
házán, Budaörsön és Biatorbágyon is. A Tatabánya 
vezetői bíznak abban, hogy az idei szezonban újra 
a régi, gólerős Márkus Tibort látják majd a pályán.

Sitku Illés ugyancsak a so-
kat tapasztalt labdarúgók közé 
tartozik. Az egyszeres válogatott 
játékos magyar bajnoki címet 
szerzett a Debrecennel, ezüstöt 
a Videotonnal. Megjárta a Fe-

rencvárost, a Siófokot, a Debrecent, a Videoton, ahol 
2005-11. között 116 mérkőzésen 48 gólt szerzett. 
A 2011/12-es szezonban a Tatabánya FC játékosa 
volt, 25 másodosztályú mérkőzésen 12 alkalommal 
talált az ellenfelek hálójába. Megyeszékhelyünkről 
Dunaújvárosba költözött, majd tavasszal az NB III-
as Dorognál kötött ki. 13 találkozón 9 gólt szerzett. 
A bányászvárosban arra számítanak, hogy az idei 
bajnokságban is a piros-fekete csapat erőssége lesz, 
és továbbra is gólerősen focizik.
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1. forDuLó
2014. 08. 16., szombat 17 óra:
Komárom–Oroszlány
2014., 08. 17., vasárnap 17 óra:
Kecskéd–Bana
Sárisáp–Tokod
Ács–Ete
Tardos–Vérteszőlős
Zsámbék–Környe
Tata–Lábatlan
Bábolna–Esztergom

2. forDuLó
2014. 08.23., szombat 17 óra:
Vértesszőlős–Ács
Esztergom–Tata
2014. 08. 24., vasárnap 17 óra:
Lábatlan–Zsámbék
Környe–Tardos
Ete–Komárom
Oroszlány–Sárisáp
Tokod–Kecskéd
Bana–Bábolna

3. forDuLó
2014. 08. 30., szombat 17 óra:
Komárom–Vértesszőlős
2014. 08. 31., vasárnap 17 óra:
Kecskéd–Oroszlány
Sárisáp–Ete
Ács–Környe
Tardos–Lábatlan
Zsámbék–Esztergom
Tata–Bábolna
Bana–Tokod

4. forDuLó
2014. 09. 06., szombat 15.30 óra:
Vértesszőlős–Sárisáp
2014., 09. 07., vasárnap 15.30 óra:
Tata–Bana
Bábolna–Zsámbék
Esztergom–Tardos
Lábatlan–Ács
Környe–Komárom
Ete–Kecskéd
Oroszlány–Tokod

5. forDuLó
2014. 09. 13., szombat 15.30 óra:
Komárom–Lábatlan
2014. 09. 14., vasárnap 15.30 óra:
Kecskéd–Vértesszőlős
Sárisáp–Környe
Ács–Esztergom
Tardos–Bábolna
Zsámbék–Tata
Tokod–Ete
Bana–Oroszlány

6. forDuLó
2014. 09. 20., szombat 15.30 óra:
Vértesszőlős–Tokod
Esztergom–Komárom
2014. 09. 21., szombat 15.30 óra:
Zsámbék–Bana
Tata–Tardos
Bábolna–Ács
Lábatlan–Sárisáp
Környe–Kecskéd
Ete–Oroszlány

7. forDuLó
2014. 09. 27., szombat 15.30 óra:
Komárom–Bábolna
2014. 09. 28., vasárnap 15.30 óra:
Kecskéd–Lábatlan
Sárisáp–Esztergom
Ács–Tata
Tardos–Zsámbék
Oroszlány–Vértesszőlős
Tokod–Környe
Bana–Ete

8. forDuLó
2014. 10. 04., szombat 14 óra:
Vértesszőlős–Ete
Esztergom–Kecskéd
2014. 10. 05., vasárnap 14 óra:
Tardos–Bana
Zsámbék–Ács
Tata–Komárom
Bábolna–Sárisáp
Lábatlan–Tokod
Környe–Oroszlány

9. forDuLó
2014. 10. 11., szombat 14 óra:
Komárom–Zsámbék
2014. 10. 12., vasárnap 14 óra:
Kecskéd–Bábolna
Sárisáp–Tata
Ács–Tardos
Ete–Környe
Oroszlány–Lábatlan
Tokod–Esztergom
Bana–Vértesszőlős

Sorsolás

Megyei I.  
osztály,  
felnőtt, Ősz
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10. forDuLó
2014. 10. 18., szombat 14 óra:
Esztergom–Oroszlány
2014. 10. 19., vasárnap 14 óra:
Ács–Bana
Tardos–Komárom
Zsámbék–Sárisáp
Tata–Kecskéd
Bábolna–Tokod
Lábatlan–Ete
Környe–Vértesszőlős

11. forDuLó
2014. 10. 25., szombat 13 óra:
Komárom–Ács
Vértesszőlős–Lábatlan
2014. 10. 26., vasárnap 13 óra:
Kecskéd–Zsámbék
Sárisáp–Tardos
Ete–Esztergom
Oroszlány–Bábolna
Tokod–Tata
Bana–Környe

12. forDuLó
2014. 11. 02., vasárnap 13 óra:
Komárom–Bana
Ács–Sárisáp

Tardos–Kecskéd
Zsámbék–Tokod
Tata–Oroszlány
Bábolna–Ete
Esztergom–Vértesszőlős
Lábatlan–Környe

13. forDuLó
2014. 11. 08., szombat 13 óra:
Vértesszőlős–Bábolna
2014. 11. 09., vasárnap 13 óra:
Kecskéd–Ács
Sárisáp–Komárom
Környe–Esztergom
Ete–Tata
Oroszlány–Zsámbék
Tokod–Tardos
Bana–Lábatlan

14. forDuLó
2014. 11. 15., szombat 13 óra:
Komárom–Kecskéd
Esztergom–Lábatlan
2014. 11. 16., vasárnap 13 óra:
Sárisáp–Bana
Ács–Tokod
Tardos–Oroszlány
Zsámbék–Ete

Tata–Vértesszőlős
Bábolna–Környe

15. forDuLó
2014. 11. 22., szombat 13 óra:
Vértesszőlős–Zsámbék
2014. 11. 23., vasárnap 13 óra:
Kecskéd–Sárisáp
Lábatlan–Bábolna
Környe–Tata
Ete–Tardos
Oroszlány–Ács
Tokod–Komárom
Bana–Esztergom

16. forDuLó 
(előrehozott)

2014. 11. 29., szombat 13 óra:
Vértesszőlős–Tardos
Esztergom–Bábolna
2014. 11. 30.,  
vasárnap 13 óra:
Bana–Kecskéd
Tokod–Sárisáp
Oroszlány–Komárom
Ete–Ács
Környe–Zsámbék
Lábatlan–Tata

Sorsolás

(Megjegyzés: Az Esztergom, a Komárom és a Vértesszőlős szombatonként játssza hazai mérkőzéseit. Az U19-es 
csapatok találkozói a felnőttek mérkőzései előtt két órával kezdődnek.)

A bajnok, illetve megyei kupát nyert Sárisápi Bányász SE legénysége


