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Az MTTOSZ éves munkatervében kiemelt jelentőséggel bír a
„Mosolyt az Arcokra, Melegséget a Szívekbe” gyermek rendezvény.
Helyszíne negyedik éve az ORFK Rendészeti Kiképző Központ
Vágóhíd utcai létesítménye. Második éve, hogy a nagy tenisz
sátorban kaptunk helyet, mely ez úttal is kiválóan alkalmasnak
bizonyult egy ilyen jelentős rendezvény megtartására.
Szövetségünk nagy gondot fordított az előzetes szervezésre.
Sikerült elérni, hogy ez évben 13 csapat nevezett az ilyenkor
szokásos ügyességi versenyekre.
Egy csapat, a Tiszadadai Ált. iskola csapata sajnos visszalépett,
technikai okokra hivatkozva, helyettük a budapesti VIII. ker.-i
Vajda Péter Általános iskola csapata került be a versenyző
csapatok közé.
Jól előkészített pályák, felkészült bírók várták a versenyző
csapatokat.
A csúszó-korong céldobást a Magyar Csúszókorong Szövetség
vállalta föl és bonyolította le.
A légpuskás céllövészetet a BKV TTE új lő-pavilonjában tudtuk
lebonyolítani.
A Magyar Autóklub egy igen nehéz ügyességi pálya megépítésével
gazdagította a versenyprogramot.
Mindenképp ki kell emelnünk, hogy a vasvári Kardos László
Általános iskola tanárai immár a 8. éve építik az ügyességi
pályákat a labdajátékokhoz.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ez úttal is, önálló blokkal kínált
versenyzési lehetőséget a csapatoknak.

A többi versenyszámhoz a feltételeket a Szövetségünk biztosította.
ELÉRT ERDMÉNYEK – VÉGEREDMÉNY
1. Vasvár, Kardos László ált. iskola

105. ponttal

2. Jánoshida, ált. iskola

90.

3. Budapest, VII. ker. Baross G. ált. iskola

89.

4. Bölcske, Kegyes J. ált. iskola

82.

5. Újszász, Vörösmarty ált. iskola

80.

6. Székesfehérvár, István ált. iskola

76.

7-8. Budapest, IX. ker. Pais Dezső Ált isk.

74.

7-8. Zámoly, Csanádi Imre ált. iskola

74.

9. Budapest, XIX. Gábor Áron ált. iskola

72.

10. Kincsesbánya, Kazinczy ált. iskola

69.

11. Budapest, XIX. Eötvös J. ált. iskola

66.

12. Budapest, VIII. Vajda Péter ált. iskola

63.

13. Budapest, XIX. Pannónia úti ált. iskola

57.

Minden versenyző csapat, iskola egy HP PC nyomtatót kapott
ajándékba az MTTOSZ től, mint a verseny szervezőjétől.
Az első három helyezett csapat az MTTOSZ serlegét nyerte és
éremdíjazásban részesültek.
Különdíjat, serleget ajánlott fel a BM Bűnmegelőzési Tanács, a
Honvédelmi Miniszter és az EMMI Sportért Felelős Államtitkárság.
A rendezvényt jó hangulatúnak ítéljük, a részt vevők nagyon jól
érezték magukat. A kulturális program blokk – a Kőbányai
Sportszervezetek Szövetsége szervezésében – ez úttal is magas
színvonalú volt. Megérdemelt, nagy sikert arattak.
BÉKÉS, ÁLDOTT KARÁCSONYT KÍVÁN: Piri I. Tamás, az MTTOSZ
elnökségi tagja, a verseny technikai főrendezője

