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A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 2022. évi tervezett versenynaptára 

 

1. Carissa Kupa – 2022. január 6-7-8-9. – elmarad 

2. Felkészülési Farsang Kupa – 2022. február 19. szombat 

3. Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság tavaszi szezon – 2022. március 21. – június 

17. (I., II., III., IV. osztály, 35 év felettiek osztálya, 45 év felettiek osztálya, Női osztály)  

4. Nőnapi Kupa, Női Bajnokság 2. forduló – 2022. március 12. szombat  

5. Nemzeti Kupa – 2022. március 15. kedd 

6. Ovi Foci Kupa záróforduló - pótlás – 2022. március 

7. Suli Foci Kupa, Centrum Foci Kupa tavaszi fordulói 

8. Akarat Ereje Kupa – 2022. május 28. 

9. AA Mozgásstúdió Női foci kupa, Női Kupa Bajnokság 3. forduló – 2021. június 4. 

10. Miklós István Kupa (40 év feletti) – 2022. június 11. 

11. Quality Cup – 2022. június 18. 

12. Dunaújváros Kupa – 2022. június 20. – július 8. 

13. Női Kupa Bajnokság 4. forduló (záró) – 2022. június 25. 

14. Bakos Zsolt Emléktorna Acerbis Nyári Kupa – 2022. július 30. 

15. Augusztális Foci Kupa – 2022. augusztus 20. 

16. Dunaújvárosi Szuperkupa – 2022. augusztus 29. 

17. Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2022/2023. évi őszi szezon – 2022. 

augusztus 30. (I., II., III., IV. osztály, 35 év felettiek osztálya, 45 év felettiek osztálya, Női 

osztály) 

18. Ovi Foci Kupa 2. forduló – 2022. szeptember  

19. Diablo Kupa – 2022. október  1. 

20. Suli Foci Kupa 1. forduló – 2022. október 

21. Centrum Kupa 1. forduló – 2022. október 

22. Héger Ádám és Komáromi Ádám Emléktorna – 2022. november 1. 

23. Ádám Anita Emléktorna Női Bajnokság 1. forduló (2022/2023. évi) – 2022. november 1. 

24. Dunaújvárosi Amatőr Futsal Bajnokág – 2022. november 21. - 2023. március 

25.  10.Ovi Foci Kupa záró forduló – 2022. december  

26. Fejér Megye Bajnoka – 2022. december 10. 

27. Adventi Kupa – 2022. december 17. 

28. Old Boys Kupa (35 év felettiek) – 2022. december 17. 



 

 

Általonos szakmai, üzemelési és karbantartási feladatok: 
 

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 2021/2022-évi bajnokságára 51 csapat nevezett (női, óvodai, 

iskolai bajnokság nélkül). A III. és IV. osztályú csapataink számára a Radari kis műfüves pályát 

biztosítjuk a bajnoki mérkőzésekhez, amelyért bérleti díjat fizetünk a DVG Zrt.-nek. A DVG Zrt.-vel 

megállapodva a tavaszi rajtunk előtt új hálókat helyezünk fel a pálya kapuira. 

A DLSZ Aréna az I. és II. osztályú, a Senior, az Old Boys és a Női csapatoknak ad otthont, valamint 

számos kupaeseménynek is helyszíne egyben. A tavaszi szezon kezdete előtt hagyományainkhoz híven 

szeretnénk általános karbantartási munkálatainkat elvégezni, elvégeztetni, hogy a játékosokat a megfelelő 

pályafelület és igényes környezet fogadja. Mindemellett az aréna folyamatos karbantartást igényel, ami 

kiterjed a pálya teljes befésülésére, átseprésére és feltöltésére, a kapuk hálóinak és a kispadok székeinek 

cseréjére, kerítés felújításra, a világítás karbantartására és korszerűsítésére.  

A csapatok számára a bajnokság ideje alatt mobil illemhelyet biztosítottunk. A DLSZ Aréna fejlesztésére 

és állagmegőrzésére várhatóan 500.000 Forintot fogunk felhasználni.  A DLSZ Aréna környezetének 

szebbé tétele is ide sorolható, mint karbantartási feladat. Sajnos az arénában visszatérően idegenek 

okoznak károkat, melyet próbálunk megelőzni és helyre hozni. Célunk egy konténeröltöző letelepítése, 

hogy megfelelő körülmények között tudjanak a sportolók, sportvezetők és játékvezetők átöltözni az adott 

mérkőzésekre, sporteseményre. 

 

A rendezvényeinken a dobogós csapatokat és a sportesemény legjobbjait díjakkal jutalmazzuk. Részükre 

kupákat, egyedi érmeket, díszokleveleket ajándékozunk, támogatóink által pedig sportfelszereléssel, 

ajándékutalványokkal színesítjük palettánkat.  

Az előírásoknak és a jogszabályoknak megfelelően kupáinkra egészségügyi szakembert, biztonsági 

személyzetet és hivatalos játékvezetőket biztosítunk a sportolók, sportvezetők és résztvevők védelme 

érdekében. 

 

A sporteseményekhez kapcsolódó egyéb költségek, mint a promotálás, az eseményről készült képek, 

videók elkészítése is szakemberünk feladata, amit a szövetségünk finanszíroz. Ide tartozik a honlapunk 

folyamatos aktualizálása, karbantartása és tárhelyének biztosítása. 

Eseményeink szervezéséhez egyéb általános rendezvényköltségek is felmerülnek, mint eszközök 

vásárlása, bérleti díjak, járulékok, menetrend, eszközpark, labdák, megkülönböztető trikók, egyéb 

technikai és eszköz feltételek. Ezen felmerülő költségek biztosítása szintén a szövetség által valósul meg, 

kiegészítve partnereink támogatásával. A szállítás, fuvarozás ősz óta a szövetség saját tulajdonú 

gépkocsijával történik. 

  



 

 

Sporteseményeinken sportszervezők működnek közre, valamint több sportszakember dolgozik azon, hogy 

folyamatosan megfelelő szinten, minőségben és a szabályok betartásával sportolhasson aktívan ez a 

hatalmas amatőr szekció. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapját, Facebook csoportjait 

folyamatosan naprakészen tartjuk, friss híreket, tartalmakat, képeket és videókat töltünk fel, mely 

információ közlésként szolgál a résztvevőknek. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség ezzel egy olyan 

(köz)terhet vállal magára, amely városunkban kimutathatóan a legnagyobb bázisú tömegsportot, 

rekreációs sportot öleli fel, ezzel segítve elő a társadalomban az egészséges életvitel kialakulását. 
 

A 2021-es évben rendezvényeinken dunaújvárosi és városkörnyéki sportolókon kívül az ország 

különböző pontjairól is érkeztek játékosok. Sok ilyen csapat, közösség immár rendszeresen vesz részt 

Dunaújvárosban lebonyolított sporteseményeken, ezzel is jó hírét keltve városunknak a megyehatárokon 

innen és túl. 

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 2022-ben megalapításának már 51. évfordulóját ünnepli, ami azt is 

bizonyítja, hogy szervezetünk fontos eleme városunk és Fejér megye sportéletének. Tevékenységünk 

eredménye, hogy a mindennapi munka, tanulás, stressz fáradalmait ideális környezetben, jó társaságban 

tölthetik el a mozgást kedvelő embertársaink, akik mindemellett egy versenyrendszerhez tartoznak. 
 

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség a korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben is folytatni kívánja az általa 

oly népszerűvé vált bajnokságok, kupák, versenyek, rendezvények, tanfolyamok megszervezését és 

lebonyolítását. Továbbá jótékonysági akciókat szervezve szeretné segíteni az arra rászoruló 

célcsoportokat Dunaújvárosban és környékén. 
 

A szövetség célja továbbra is, hogy minél többen sportoljanak Dunaújvárosban, rendszeresen vegyenek 

részt az egészséges életmód hirdetésében és ennek eredményeképpen szabadidejüket hasznosan tudják 

eltölteni. 
 

Ezek a rendezvények természetesen csak Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának anyagi, 

illetve létesítménybeli támogatásával valósulhatnak meg, hiszen közös célunk, hogy minél többen 

válasszák szabadidejükben a versenyrendszerben lévő sportolást Dunaújvárosban. 
 

          
 Petrás Gábor      Mészáros István 

 főtitkár       Versenybizottság elnök 
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Dunaújváros, 2021. december 5. 


